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Letný turizmus - je predovšetkým aktívny aj pasívny oddych, relax a rastúci 
záujem o získavanie nových poznatkov, poznávanie nových regiónov a oblastí v 
letnom období.
Zimný turizmus - je potrebné vo zvýšenej miere rešpektovať požiadavky na 
ochranu prírody v zimnom období, keďže mnohé strediská sa nachádzajú v 
blízkosti, resp. priamo v chránených krajinných oblastiach. 
Kúpeľníctvo v turizme - je pre turistu významný k udržaniu zdravého životného 
štýlu s predpokladmi nadobudnutia novej energie do budúcnosti. Kúpeľné miesta, 
termálne kúpaliská a akvaparky využívajú prírodné minerálne vodné zdroje a 
vhodné klimatické podmienky na zotavenie a relax, ako aj prírodné a budované 
kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Niektoré ubytovacie zariadenia do svojho 
programu zaraďujú služby pod lekárskym dozorom a výkonom liečebných 
procedúr.
Kultúrny a mestský turizmus - je založený na poznaní kultúrno-historického 
potenciálu, ako sú pamiatky zapísané v zoznamoch Svetového dedičstva 
UNESCO, hrady, zámky, pamiatkové rezervácie, náboženské pamiatky, múzeá a 
galérie a pod., ale aj bohatý ľudový folklór, tradície a originálna regionálna 
tvorivosť. 
. 

TURIZMUS A JEHO PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU

Turizmus má rovnaký slovný význam ako cestovný ruch. Turizmus je dôležitým hnacím motorom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vyznačuje sa svojou rozmanitosťou. Tento sektor podporuje 
hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj svojím 
celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti. Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do 
roku 2020 charakterizovala hlavné druhy, resp. produktové skupiny realizovateľné v regiónoch 
turizmu podľa záujmu turistu domáceho i zahraničného a územného prostredia Slovenska.



TURIZMUS A JEHO PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU

Vidiecky turizmus a agroturizmus - je spojený predovšetkým s 
jednoduchšími formami ubytovania (ubytovanie v súkromí, 
penziónoch s max. 10 až 20 lôžkami a pod.) vo vidieckej krajine s 
možnosťou poznávania života v mimomestských aglomeráciách a 
pobytom vo vidieckom súkromí, sedliackom dvore, ranči alebo 
salaši. Súčasťou je agroturizmus spojený so stravovaním s miestnou 
domácou gastronómiou ako aj uplatňovaním rastlinnej a živočíšnej 
výroby. 

Kongresový turizmus - je spojený nielen so službami s 
organizovaním kongresov, konferencií a podujatí podobného 
charakteru, ale aj službami doplnkového charakteru vrátane 
sprievodných programov. 

Geoturizmus a geoparky - je aktivita v územnej oblasti s 
geologickým významom, územnými zvláštnosťami a krásami, ktoré 
sú prezentované v závislosti od formovania regiónu, geologickej 
histórie, vzniku a rôznych environmentálnych procesov. 
Geoturizmus vyzdvihuje prírodné dedičstvo aj ako výchovno-
vzdelávací prostriedok v geologických a vedných odboroch, 
prispieva k udržateľnému rozvoju daného územia a vyžaduje 
príslušný stupeň ochrany na zachovanie náplne geoparku. 



                                                            EXTERNALITY
  ENVIRONMENTÁLNE 
  SPOLOČENSKÉ
  EKONOMICKÉ

 Externality – predstavujú neželateľný vedľajší efekt fungovania trhu. Vznikajú ako vedľajší efekt 
výroby alebo spotreby. Môžu byť:
pozitívne – vznikajú, ak niektoré subjekty realizujú výhody, ktoré samy nehradia - napr. včely z 
včelárskej farmy opeľujú stromy ovocinárskej farmy, rozvoj dopravnej siete, park, záhrada, 
očkovanie, obrana, policajná hliadka, maják, pouličná lampa 
negatívne – vznikajú, keď určitému subjektu vznikajú vyššie dodatočné náklady z ekonomickej 
aktivity iných subjektov – napr. vplyv výroby na znehodnocovanie životného prostredia ako 
znečistenie vzduchu, emisie, vody; dodatočné náklady na popularizáciu, ktoré musí zaplatiť 
spotrebiteľ; dopravné nehody, škody na základnej infraštruktúre v meste alebo dedine; znečisťovanie 
životného prostredia produkciou fabriky, výfukovými plynmi automobilov; negatívne dopady fajčenia 
cigariet na zdravie iných.

Externality možno rozpoznávať:
   politické
  ekonomické
  socio-demografické 
  technologické
  spoločenské
  environmentálne
  právne  
  kultúrne 
  iné



MEDZINÁRODNÉ PODUJATIE A EXTERNALITY 

Externality – predstavujú neželateľný vedľajší efekt fungovania trhu. Vznikajú ako vedľajší efekt 
výroby alebo spotreby. Môžu byť:
pozitívne – vznikajú, ak niektoré subjekty realizujú výhody, ktoré samy nehradia - napr. včely z 
včelárskej farmy opeľujú stromy ovocinárskej farmy, rozvoj dopravnej siete, park, záhrada, 
očkovanie, obrana, policajná hliadka, maják, pouličná lampa 
negatívne – vznikajú, keď určitému subjektu vznikajú vyššie dodatočné náklady z ekonomickej 
aktivity iných subjektov – napr. vplyv výroby na znehodnocovanie životného prostredia ako 
znečistenie vzduchu, emisie, vody; dodatočné náklady na popularizáciu, ktoré musí zaplatiť 
spotrebiteľ; dopravné nehody, škody na základnej infraštruktúre v obci; znečisťovanie životného 
prostredia produkciou fabriky, výfukovými plynmi automobilov; negatívne dopady fajčenia cigariet 
na zdravie iných.

Externality v medzinárodnom cestovnom ruchu možno rozpoznávať:
   politické – zásahy štátu
  ekonomické – dane, poplatky
  socio-demografické – územné členenie, medzigeneračné vzhľadom na vek turistu
  technologické – doprava autobusová a železničná
  spoločenské – výnosy a náklady do štátnej pokladne, resp. podnikateľskému subjektu
  environmentálne – znečistenie vzduchu a vody
  právne – majetkové práva, tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov 
  kultúrne - kreatívny priemysel





Charakteristika prípadovej štúdie I.

• Prípad (ohraničený jav – daný problémom)
• Situačný kontext → komplexnosť → súvislosti 

↓
P O R O Z U M I E Ť  a  I N T E R P R E T O V A 

Ť
Čo? 

Prečo? 
Akým spôsobom?

...
• Prípadová štúdia je určená CIEĽOM



Charakteristika prípadovej štúdie II.

• Kvalitatívny prístup 
• aj kvantitatívne prvky (meranie...)

• Orientácia na prax (praktické poznanie)
• Orientácia na teóriu (vytvorenie, navrhnutie 

teoretického vysvetlenia)

• Tradícia v zdravotných, sociálnych, humanitných 
vedách



       Varianty prípadových štúdií I.

• Deskriptívna prípadová štúdia – opis 
• ilustrujúca prípadová štúdia
• exploratívna prípadová štúdia

• Explanatórna prípadová štúdia – vysvetlenie
• evaluačná prípadová štúdia
• komparatívna prípadová štúdia



      Varianty prípadových štúdií II.
• Jednoduchá (single case) 

• jeden prípad

• Multiprípadová (multiple-case)
• viac prípadov

• Problém
• Výber prípadu / prípadov (vzorka)
• Protokol štúdie
• Zber údajov

• prvý, druhý, tretí ... prípad

• Vytvoriť prípadovú správu
• prvú, druhú, tretiu ... správu

• Vytvoriť cross-case závery (záver zo všetkých)
• Vytvoriť  / modifikovať teóriu



Metódy zberu dát

•Participačné pozorovanie (terénne zápisky)
•Rozhovor (neštruktúrovaný, pološtruktúrovaný, 
štruktúrovaný)
•Ohniskové skupiny – skupinový rozhovor
•Analýza dokumentov

KOMBINOVANIE METÓD
– Triangulácia –

•Cieľom triangulácie je porovnať zistenia a nájsť 
zhody, ale aj odlišnosti, ktoré mixovanie metód 
prináša



Štruktúra prípadovej štúdie I.

• Prípadová štúdia je príbeh
• Pri jej vytváraní, analyzovaní a publikovaní 
zachovávame logickú a časovú postupnosť
• začiatok (anamnéza)
• jadro (katamnéza)
• koniec (analýza – interpretácia, diskusia, 
závery)



    Štruktúra prípadovej štúdie II.

• Začiatok - Anamnéza 
• úvod: základné informácie, podľa charakteru 
skúmaného fenoménu

• Jadro - Katamnéza
• samotný opis priebehu prípadu 
• bez hodnotenia (desubjektivizácia)
• časová a logická súslednosť
• výroky osôb (priama reč aktérov, výpisky z 
dokumentov, fotodokumentácia...)



       Štruktúra prípadovej štúdie III.

• Analýza a interpretácia
• určiť teoretický rámec z hľadiska, ktorého budeme 

dáta interpretovať
• analýza celku alebo častí? 
• identifikovať: charakteristické deje, situácie, 

interakciu, prostredie... 
• identifikovať možné súvislosti
• zdôvodniť správanie aktérov – motívy

▼
Kvalitatívna analýza dát (Pozri časť Rozhovor)



       Štruktúra prípadovej štúdie IV.

• Záver
• zhodnotenie kazuistiky (prínos, tézy ako 
závery)

• metodologické obmedzenia
• porovnanie s inými výskumami
• využiteľnosť
• heuristická funkcia: formulácia hypotézy a 
návrh jej overenia, formulácie téz a teórie



        Využitie prípadovej štúdie

• Adaptácia na kritické životné udalosti
• Zmena kvality života
• Prežívanie (istota/neistota, nádej/beznádej...)
• Komunikácia – interakcia
• Jedinečný (málo sa vyskytujúci) prípad
• Nový postup v praxi
• Tanatologická problematika
• Doplnenie kvantitatívneho výskumu
• Konceptuálna analýza 
• Audit organizácie 
• Manažment (Case managment)
• Bedeker sprievodcu v turizme



perníková krajina



Vianoce v Bratislave v roku 1960



Vianoce v Bratislave v roku 1960 – Snehulienka a Dedo Mráz



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy v Bratislave - hlavné námestie (28.11.2018)



Vianočné trhy v Bratislave



Vianočné trhy - Piešťany



Vianočné trhy - Topoľčany



Vianočné trhy – Banská Bystrica



Vianočné trhy - Trnava



Vianočné trhy - Trnava



Vianočné trhy - Limbach



Vianočné trhy - Žilina



Vianočné trhy - Prievidza



Vianočné trhy – Liptovský Mikuláš



Vianočné trhy – Liptovský Mikuláš



Vianočné trhy – Modra





Vianočné trhy – Poprad



Vianočné trhy – Zvolen



Vianočné trhy – Lučenec



Vianočné trhy – Nitra



Vianočné trhy – Janova Lehota



Slovenský betlehem - Rajecká Lesná







Vianočné trhy –
 Praha (CZ)



Vianočné trhy – Praha (CZ)



Vianočné trhy – Praha (CZ)



Vianočné trhy – Budapešť (HU)



Vianočné trhy – Budapešť (HU)



vianočná výzdoba mesta -  Budapešť (HU)



Vianočné trhy - mapa - Viedeň (A) 



Vianočné trhy – Radničné námestie – Viedeň (A)



Vianočné trhy – Radničné námestie – Viedeň (A)



Vianočné trhy – Vianočná dedinka – Viedeň (A)



Vianočné trhy – Vianočná dedinka – námestie Márie Terézie – Viedeň (A)



trasa medzi Radničným námestím a námestím Márie Terézie – Viedeň (A) 



zámok Schloss Hof (A)



Vianočné trhy – Berlín (D)



Vianočné trhy (výstavba bezpečnostného ohradenia) - Breitscheidplatz (Charlottenburg) – Berlín (D)



Vianočné trhy – Drážďany (D)



Vianočné trhy – Drážďany (D)



Vianočné trhy – cestná bezpečnostná ochrana -  Štrasburg (F)



Vianočné trhy – Moskva (RUS)



Vianočná výzdoba – Petrohrad (RUS)



 Vianočný stromček zo Slovenska - Grand Place - Brusel (B)



 Vianočný stromček zo Slovenska - Grand Place - Brusel (B)



SplitVianočná výzdoba – Split (HR)



Vianočná výzdoba – Londýn (UK)



New York, Rockefeller Center (USA) 



Štruktúra prípadovej štúdie 
• Prípadová štúdia je príbeh
• Pri jej vytváraní, analyzovaní a publikovaní 
zachovávame logickú a časovú postupnosť
• začiatok (anamnéza)
• jadro (katamnéza)
• koniec (analýza – interpretácia, diskusia, 
závery)

Advent sa začína 1. adventnou nedeľou, teda nedeľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí 
sa po západe slnka na Štedrý večer. V západnej tradícii je advent aj obdobím upokojenia, ktoré 
zodpovedalo životnému štýlu našich predkov, prispôsobenému dlhým decembrovým nociam. V 
súčasnosti sa však advent využíva najmä komerčne, preto o ňom ako o období upokojenia nemožno 
hovoriť. Naopak, pre väčšinu z nás je začiatok adventu zároveň štartom nákupného maratónu na 
vianočných trhoch a spúšťačom predvianočnej horúčky. Pre advent je typický adventný veniec 
ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Prípadová štúdia alebo 
kazuistika (angl. „case study“) vo forme odborného textu je zároveň metódou kvalitatívneho výskumu, 
resp. podkladom pre blogy, články i popisy sprievodcov v turizme o navštívených miestach. Jedná sa o 
detailné štúdium jedného alebo niekoľko prípadov za účelom aplikácie teoretických poznatkov pri 
porozumení prípadom obdobným v praxi poznaným napr. aj na výletoch alebo zájazdoch vianočných 
trhov na Slovensku a v zahraničí.





VÝVOJ MEDZINÁRODNÉHO TURIZMU V EURÓPE

Zdroj: UNWTO, máj 2017

Príchody turistov: 
rok – počet turistov

rok 1990 – 262 mil. 
rok 2016 – 615 mil.
predpoklad
rok 2030 – 744 mil.

Príjmy z odchodov turistov:
rok – suma príjmov

rok 1990 – 201 bil. $
rok 2015 – 450 bil. $

za rok 2015 (%):
6% z celkových odchodov
23% z odchodových služieb



Valné zhromaždenie OSN v 07/2017 prijalo rezolúciu ku konečnému setu indikátorov Agendy 2030, 
ktorými sa bude merať pokrok v dosahovaní cieľov. UNWTO prijalo v 12/2017 ciele udržateľného 
rozvoja turizmu. Národný investičný plán SR na roky 2018 - 2030 takisto charakterizuje prioritné témy.

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030 



Pripojte sa k nám na ceste do roku 2030

Ľudia | planéta  | prosperita | mier | partnerstvo



Veselé Vianoce



ĎAKUJEM 
ZA POZORNOSŤ

DOVIDENIA
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