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Milí členovia a priatelia, 
 
Ako nový člen v predstavenstve SNOPK sa 
obzvlášť teším, že môžem otvoriť tohtoročné 
vydanie nášho letného newslettera. Primerane 
k ročnému obdobiu sme za ťažiskovú tému 
zvolili turizmus.   
 
Na Slovensku sa tento sektor dlho považoval 
za zanedbávaný. Nedostatky v infraštruktúre  
a mentalite služieb, v neposlednom rade aj 
nízky stupeň známosti krajiny na západnej 
pologuli stáli v ceste vyčerpaniu jej nie 
zanedbateľného potenciálu. Najnovšie 
štatistiky však ukazujú, že Slovensko ako 
turistická destinácia získava na popularite. 
Čisto subjektívne, napr. pri mojich návštevách 
v Bratislave, tiež zisťujem, že počet turistov  
z roka na rok stúpa. To isté platí aj pre môj 
región na východnom Slovensku, najmä 
Vysoké Tatry. V tomto vydaní sa dočítate,  
k akému hodnoteniu dospeli experti na 
turizmus z radov našich členov.  
 
V Nemecku je turizmus naproti tomu 
osvedčeným odvetvím, ktorého obrat 
dosahuje takmer 300 mld. eur ročne. Dianie 
tam ovplyvňujú témy budúcnosti, ako napr. 
dopyt po trvalo udržateľnom cestovaní alebo 
vplyv digitalizácie. Čo táto krajina môže 
ponúknuť hosťom zo Slovenska, tiež 
ozrejmíme v tomto letnom newsletteri.   
 
Váš Karl Kraus 
Člen predstavenstva SNOPK 
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Rok 2017 bol rekordným rokom pre slovenský turizmus. Podľa oficiálnych údajov 
ministerstva dopravy a výstavby cestovalo Slovenskom 5,4 mil. domácich  
a zahraničných turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamenalo nárast o 7 %. 
Štyria z desiatich ľudí cestujúcich po Slovensku pochádzali zo zahraničia. 
 
Medzi zahraničnými skupinami návštevníkov boli v roku 2017 na prvom mieste Česi 
(645 000), nasledovaní Poliakmi (209 000), Nemcami (192 000), Maďarmi (101 000)  
a Rakúšanmi (96 000). Najväčší nárast ministerstvo zaznamenalo u turistov z Číny, 
ktorých počet sa zdvojnásobil, a to na vyše 61 000 hostí. 
 
Najobľúbenejšími slovenskými mestami boli hlavné mesto Bratislava, Poprad, 
Liptovský Mikuláš, Košice a Žilina. 
 
Pri pohľade na rok 2018 čísla naznačujú, že stúpajúci trend by mohol pokračovať aj  
v tomto roku. V prvom kvartáli prišlo na Slovensko o 4,4 % viac návštevníkov ako  
v rovnakom období minulého roka.  
  
Grafika: Turizmus na Slovensku v číslach (2017)  
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ŠTATISTIKA MESIACA  
Turistická destinácia Slovensko  
s rekordom v návštevnosti  
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TURIZMUS V NEMECKU 
Incomingový turizmus: Aktuálny 
vývoj v Nemecku  

Nemecký incomingový cestovný ruch naďalej dynamicky rastie. Od januára do mája 
zaznamenal Spolkový štatistický úrad 30,6 miliónov medzinárodných prenocovaní  
v ubytovacích zariadeniach s minimálne desiatimi posteľami, t. j. o 4 % viac ako  
v porovnávanom období predošlého roka.  
 
„Vyše milióna ubytovaní navyše za päť mesiacov – to je ďalší dôkaz úspešnej pozície 
Nemecka ako dovolenkovej destinácie. Európa ako najdôležitejší zdrojový región pre 
nemecký incoming zaručuje so solídnym nárastom vo výške 3,7 % stabilitu“, uvádza 
Petra Hedorfer, predsedkyňa predstavenstva Nemeckej centrály pre turizmus (DZT). 
 
Európa ako najdôležitejší zdrojový región pre nemecký incoming zaručuje so 
solídnym nárastom vo výške 3,7 % stabilitu. Vďaka takmer 4 mil. prenocovaní mohol 
regionálny manažment pre juhovýchodnú Európu zaznamenať nárast o 6,8 %. 
Slovenský trh sa vďaka miere rastu vo výške 3,1 % taktiež vyvíja pozitívne. Laszlo 
Dernovics, vedúci zahraničného zastúpenia pre Rakúsko a Slovensko a regionálny 
manažér pre juhovýchodnú Európu Nemeckej centrály pre turizmus (DZT) vysvetľuje: 
„Dlhodobý úspech Nemecka ako turistickej destinácie spočíva v silnom image značky 
a cielenom marketingu, spojenom s našou turistickou rozmanitosťou a atraktivitou, 
vynikajúcou infraštruktúrou a presvedčivým pomerom ceny a kvality“.  
 
Tematická kampaň DZT „Culinary Germany„ - #EnjoyGermanFood. 

Nemecká centrála pre turizmus (DZT) 
zameriava v roku 2018 svoje marketingové  
a odbytové aktivity na celom svete na 
tematickú kampaň „Culinary Germany“. 
V stredobode pozornosti stoja typické ponuky 
zo všetkých častí krajiny, ako aj možnosť zažiť 
regióny obzvlášť autenticky prostredníctvom 
kulinárskych tradícií a Nemecko tak ako 
turistickú destináciu objavovať s pôžitkom. 
 

O krajine a ľuďoch vypovedá sotva niečo viac ako jej kuchyňa a s tým spojené tradície. 
Jedlo a pitie predstavujú možnosť ponoriť sa do spôsobu života regiónu a zbierať 
nezabudnuteľné skúsenosti. Jedlo je skrátka kultúra – a Nemecko tu má čo ponúknuť. 
V nemeckej kuchyni zároveň nachádzame mnoho moderných vplyvov z celého 
sveta. Práve to robí z kultúry jedenia napínavú zmes tradície a inovácie. 
 
Rôzne regionálne štýly varenia a špeciality a široká gastronomická ponuka patria  
k mimoriadne silným stránkam Nemecka. 300 reštaurácií s hviezdičkou podáva dôkaz 
o vývoji nemeckej špičkovej gastronómie v medzinárodnom porovnaní.   
 
Viac o Nemecku ako turistickej destinácii na: www.germany.travel/sk/index.html 
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LOKALITY SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO   
V NEMECKU 
 
Celkom 42 stavebných 
pamiatok, mestských 
komplexov, 
priemyselných 
zariadení a prírodných 
oblastí vyhlásilo 
UNESCO v Nemecku 
za svetové dedičstvo. 

Ako vôbec prvú stavbu 
v Nemecku zapísalo 
UNESCO v roku 1978 
na zoznam svetového 
dedičstva vyše 1 200 
rokov starý Aachenský 
dóm (vid. fotografiu). 
 
Markgrófsky operný 
dom v Bayreuthe z 
roku 1746 je jedným  
z najkrajších 
barokových divadiel  
v Európe. Tohto roku 
došlo po šesťročnej 
sanácii k opätovnému 
otvoreniu tejto 
pamiatky zapísanej do 
zoznamu UNESCO. 
 
Ako súčasť svetového 
prírodného dedičstva 
bukových lesov 
prednedávnom oslávil 
Národný park Hainich 
s rozlohou 7 500 ha, 
nachádzajúci sa na 
západe Durínska, svoje 
20-ročné jubileum.   
 
Newsblog Nemeckej 
centrály pre turizmus 

Zelená omáčka s bylinkami a vajíčkom  

© DZT e.V., Knut Pflaumer 

© DZT, Travelcollection/Lookphotos 
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Alena Hrehušová: „Turizmus v Ne-
mecku má obrovský potenciál“ 
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UDRŽATEĽNÝ 
TURIZMUS JE 
NAJOBĽÚBENEJŠÍ 
U NEMCOV  
A FRANCÚZOV    
 
Cestovanie, ktoré je 
šetrné k životnému 
prostrediu, sa u 
mnohých európskych 
dovolenkárov už dnes 
teší obľube –  
v ekologickom turizme 
však stále existujú aj 
veľké výzvy. To je 
výsledok štúdie  
o udržateľnosti 
vypracovanej skupinou 
TUI z roku 2017. 
Reprezentatívny 
prieskum sa zaoberal 
postojom 
k ekologickému 
cestovaniu v šiestich 
západoeurópskych 
krajinách. 
 
Podľa neho si už každý 
desiaty európsky 
dovolenkár (11%) 
rezervuje hotel šetrný  
k životnému prostrediu. 
Nadpriemerne 
obľúbené sú 
prázdninové ubytovne 
s faktorom trvalej 
udržateľnosti  
u Nemcov a Francúzov.  
 
Prieskum vynáša na 
svetlo sveta aj aktuálne 
prekážky na ceste  
k silnejšiemu 
udržateľnému turizmu. 
Podľa neho viac ako 
polovica účastníkov 
(55%) kritizuje 
chýbajúce informácie  
a ponuky.    
 
Tlačová správa spol. 
TUI AG zo dňa 7.3.2017  
 

Pani Hrehušová, o ktoré regióny v Nemecku sa najviac 
zaujímajú slovenskí turisti?  
Turisti zo Slovenska sa v Nemecku zaujímajú hlavne  
o oblasť  Bavorska, o hrady a zámky,  Bodamské jazero, ale aj 
o veľké mestá ako Berlín, Hamburg, Mníchov, Kolín, pobyty 
v zábavných a tematických parkoch, ale začínajú objavovať aj 
pobrežie Baltického a Severného mora a cesty za 
poznávaním histórie a kultúry Nemecka.  
 

Akú úlohu zohráva cestovanie do Nemecka pre slovenské firmy?  
Spoločnosti zo Slovenska do Nemecka cestujú hlavne na slávnosti a ochutnávky 
piva, vína, spojené s návštevou futbalového zápasu, alebo spoločnosti, ktoré majú 
materské firmy a výrobné fabriky v Nemecku a cestujú na pracovné cesty s klientmi 
zo Slovenka s programom na poznávanie v danom regióne, šitým na mieru, aby tak 
dostali dokonalý obraz o krajine. Nemecko sa radí k výstavným veľmociam a mnoho 
slovenských podnikateľov vystavuje svoje produkty na medzinárodných výstavách, 
alebo sa zúčastňujú ako návštevníci za účelom získania nových obchodných 
partnerov a nápadov pre svoje podnikanie.   
 
Aký potenciál má podľa Vášho názoru turizmus v Nemecku?  
Turizmus v Nemecku má obrovský potenciál a patrí medzi krajiny s najrýchlejšie 
rastúcim cestovným ruchom, v Európe predbehlo už také turistické veľmoci ako 
Francúzsko, Taliansko a po Španielsku je druhou najviac navštevovanou krajinou. 
Tento trend sa odráža aj na strane slovenských turistov, ktorí postupne objavujú túto 
nádhernú krajinu vďaka výbornej dostupnosti a s možnosťou návštevy 
celoročne. Nárast je o 10 – 12 % prenocovaní ročne.   
 
Nemecko je obrovská krajina, nielen rozlohou, ale aj históriou, kultúrou  
a rozmanitosťou na trávenie voľného času: na severe pri Baltickom a Severnom mori 
s typickou atmosférou pláži s jemným pieskom a sedacími košmi, ktoré chránia nielen 
pred slnkom, ale aj pred vetrom, na pevnine, ale aj ostrovoch ako Rujana, Sylt, zimné 
pobyty na horách, pobyty pri jazerách, v lesoch, cesty za poznávaním bohatej histórie 
hradov a zámkov a panovníkov, ktorí významne ovplyvnili dejiny Európy. Veľmi 
obľúbené sú zábavné, vodné a tematické parky a mnoho z nich sa radia medzi 
najlepšie, najväčšie na svete. Nemecku patrí v cestovnom ruchu mnoho NAJ a to 
nielen v Európskom, ale aj celosvetovom ponímaní. 
 
Aký je Váš osobný tajný tip na cestu do Nemecka? 
TIP: Oblasť Porýnia, ktorá je spojená nielen riekou Rýn a romantickou plavbou z mesta 
Mainz do mesta Koblenz, ale aj cyklotrasou (dva pruhy na každej strane – cyklistická 
diaľnica), ktorú obkolesujú vinice hlavne odrody Riesling, možnosť ochutnávať a spojiť 
svoje putovanie po tejto nádhernej krajine s návštevou hradov, ktoré sa týčia v počte 
vyše 30 na obidvoch stranách rieky Rýn. Je to pastva pre všetky zmysly spojená  
s pohybom.  
  
Alena Hrehušová je konateľkou a zakladateľkou spoločnosti ORBIS AH s.r.o.  

Alena Hrehušová 

TURIZMUS V NEMECKU 
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TURIZMUS V SR 
Andreas Knab: „Na Slovensku sme 
sa uchytili“  

LINDNER Hotel Gallery Central oslávil v máji 2018 piate výročie svojej existencie. 
SNOPK srdečne gratuluje a konateľa Andreasa Knaba požiadala o interview.   
 
Pán Knab, spomedzi všetkých prémiových hotelov v hlavnom meste patrí Lindner 
jednoznačne k najmladším. Bolo ťažké dopracovať sa k pozícii, na ktorej ste dnes?      
Úprimne povedané, čo sa týka obsadenosti, o ktorú 
sme sa usilovali, bol štart oproti očakávaniam predsa 
len trochu kostrbatejší. Avšak ako Lindner Hotels  
& Resorts sme nikdy neupustili od našej podnikovej 
filozofie „Nielen lepšie. Inak.“ Dnes môžeme právom 
povedať, že sme sa s hotelom a značkou Lindner 
uchytili. Množstvo domácich podnikov, nemecké  
a medzinárodné veličiny patria medzičasom k stálym 
zákazníkom. Okrem toho aj cestovné agentúry už 
roky prednostne rezervujú ubytovanie pre svojich 
hostí pri cestách na Slovensko v našom hoteli. Naše 
úspechy sa podstatne zakladajú na symbióze 
moderného dizajnu, kontinuálnej údržby na vysokej 
úrovni a tíme pracovníkov, ktorí sú autentickí, 
priateľskí a angažovaní vo svojej úlohe hostiteľov. Na to som nielen ja, ale aj náš 
predseda predstavenstva Otto Lindner obzvlášť hrdý. Pri svojich návštevách dáva 
jasne najavo, že spokojnosť hostí a pracovníkov majú pre neho vysokú prioritu.    
 
Ako došlo k tomu, že hotel Lindner bol postavený ako zelená budova?    
Immocap s.r.o. ako developerská spoločnosť projektu CENTRAL kládla veľký dôraz na 
to, aby vznikol udržateľný projekt s nákupným centrom, administratívnymi budovami 
a hotelom na streche so záhradou. Ako prvý hotel na Slovensku sme dostali 
celosvetovo používaný certifikát trvalej udržateľnosti „LEED“ (Leadership in Energy 
and Environmental Design). Certifikát vychádza z efektívnosti pri výstavbe komplexu, 
zníženej spotreby energie a zabraňovania vzniku odpadu.     
 
Ako hodnotíte všeobecnú situáciu na hotelovom trhu v Bratislave?     
Po rokoch pozitívneho vývoja na trhu so sčasti jedinečnými vrcholmi, ako napr. 
predsedníctvo v Rade EU, nárastom počtu návštevníkov, ktorí Slovensko objavujú ako 
atraktívne a bezpečné miesto, teraz vidíme situáciu stagnácie. Z tohto dôvodu by 
propagáciu destinácie mali jednoznačne intenzívnejšie podporovať oficiálne inštitúcie, 
aby Bratislava značne silnejšie profitovala z trendu smerujúcemu k mestskému 
turizmu.   
 
V porovnaní s inými hlavnými mestami sa Bratislava zatiaľ nerozvinula na MICE 
destináciu. Vidíte v tom nevyčerpaný potenciál?   
Áno! Už na základe našej pozície v centrálnej Európe veríme vo vysoký potenciál pre 
segment MICE. S dlhodobou víziou sa už pripravujú projekty. Ak sa naozaj zrealizujú, 
potom sa Bratislava na mape objaví ako úplne nová MICE destinácia, avšak najskôr 
tak o päť rokov.  
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EUROWINGS ZAČÍNA 
LIETAŤ Z KOŠÍC DO 
NEMECKA 
 
Nízkonákladová 
letecká spoločnosť 
Eurowings stavia na 
rast a kontinuálne 
rozširuje sieť svojich 
liniek. Za účelom 
zapojenia svojich 
klientov do rozvoja 
nových nápadov na 
trasy, nechala aerolinka 
už dvakrát v sociálnych 
médiách ľudí 
rozhodovať o tom, 
ktorý európsky hotspot 
by sa mal stať jej 
ďalším cieľom. V oboch 
hlasovaniach akcie 
"You vote, we fly", 
ktorej sa medzičasom 
zúčastnilo viac ako 
desať miliónov 
užívateľov, vzišla vždy 
ako víťaz východo-
slovenská metropola 
Košice.  
 
Od 28. októbra 2018 
bude preto Eurowings 
štyrikrát do týždňa 
lietať z Košíc do 
Düsseldorfu. Od konca 
októbra tiež začne 
každý piatok a sobotu 
prepravovať pasažierov 
z východného 
Slovenska do hlavného 
mesta Bavorska, 
Mníchova.  
 
Z tlačových správ  
 

Andreas Knab (Lindner Hotel, r.) 
und Martin Šramko (Immocap) 

© Lindner Hotel Gallery Central 
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TURIZMUS V SR 
Andrej Maťko: „Slovensko  
aktuálne predstavuje tajný tip“ 

Pán Maťko, Keď porovnáte minulosť a dnešok: ako sa zmenil turizmus na 
Slovensku za posledných 25 rokov?  
Veľmi. Keď Slovensko ako nezávislý štát vzniklo v roku 
1993, teda pred presne 25 rokmi, bola to krajina bohatá na 
prírodné krásy, lesy a hory, upadajúce stredoveké mestá  
a 140 km diaľnice. Ubytovať ste sa mohli buď v hoteloch  
z predvojnového obdobia (v pôvodnom stave) alebo vo 
veľkých, škaredých odborárskych ubytovniach, 
postavených v socialistickom štýle. Avšak aj desaťtisíce 
bývalých východných Nemcov, ktorí (vybavení tvrdou 
menou – nemeckou markou) si konečne mohli dovoliť 
dovolenku v spriatelenej krajine, ktorú poznali. Napriek 
priemerným službám počty návštevníkov „nepoddajne“ 
stúpali, až do roku 1998, kedy nastal prepad. Slovensko 
bolo naraz prázdne, nemčinu človek začul len zriedka. 
Potom vznikla, príliš pomaly, nová turistická infraštruktúra, hlavne pre „rozmaznaných“ 
bohatých Bratislavčanov, ktorí na Slovensku vyžadovali kvalitu, ktorú poznali 
z Rakúska, a boli ochotní za ňu aj zaplatiť (viac ako nemeckí hostia). Nasledovali Česi, 
Poliaci, Maďari, Ukrajinci, Rusi.  
 
Ako hodnotíte aktuálnu infraštruktúru turizmu na Slovensku?  
Celkom dobre. Sú tu špičkové hotely za ešte stále akceptovateľné ceny, služby sú na 
západoeurópskej úrovni, jedlo dobré, nápoje sú stále ešte podstatne lacnejšie ako  
v iných krajinách. V mestách ako Bratislava a Košice nachádzame dostatočne dobré 
hotely pre náročných hostí, ale aj dostatok mládežníckych ubytovní a privátov.  
V súčasnosti prosperujú všetky oblasti: mestský turizmus, turistika, zimné dovolenky, 
adventure, camping.   
 
Aký potenciál na rozvoj má podľa Vášho názoru turizmus v tejto krajine?  
Potenciál je obrovský. Takmer pod polovicou krajiny sa nachádzajú termálne 
pramene. Ponuka kultúry, podujatí, festivalov je bohatá. A počet turistov ešte stále 
prehľadný. Slovensko aktuálne predstavuje tajný tip.  
Nové turistické centrá takmer nevznikali, väčšinou sa renovovali staré. Ochranári si 
robia svoju „prácu“ dobre, takže vzniknúť nemôže skoro nič nové - čo je dobré pre 
medvede, ale nie pre potenciálnych nových hostí. Dúfam, že sa to čoskoro zmení.  
 
Máte tajný tip na niečo, čo by si turista cestujúci po Slovensku nemal nechať ujsť?  
Tri! Dve noci v zámockom boutique hoteli v Liptovskom Hrádku, jednu noc  
v mestečku Spišská Sobota pri Poprade, ktoré vybudovali nemeckí kolonisti, a potom 
3-dennú túru v Tatranskom národnom parku s horským sprievodcom. Pretože 
najkrajšie štíty sú pre verejnosť neprístupné, do národného parku sa smie ísť len  
s oficiálnymi horskými sprievodcami, ktorých nie je veľa, čiže túru alebo lezenie po 
skalách si môžete vychutnať takmer osamote. Romantické ubytovanie v horách 
ponúka Chata pri Zelenom plese (1 551 m).     
  
Andrej Maťko je riaditeľom spoločnosti SETTOUR Slovakia spol s r. o. 
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ORGANIZÁCIE 
CESTOVNÉHO RUCHU 
ZÍSKAJÚ VIAC PEŇAZÍ  
 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR navýšilo 
finančnú čiastku, ktorá 
poputuje organizáciám 
cestovného ruchu 
(OCR) na podporu ich 
aktivít. Spolu 40 
subjektov v cestovnom 
ruchu si v roku 2018 
rozdelí takmer 5,7 
milióna eur vo forme 
dotácií.  V porovnaní 
s minulým rokom ide  
o čiastku navýšenú 
o približne 700-
tisíc  eur. Dodatočné 
peniaze ministerstvo 
dopravy vyčlenilo 
z vlastných zdrojov  
a snahou rezortu je 
pomocou nich ešte 
viac pomôcť rozvoju 
domáceho turistického 
ruchu.  
 
Peniaze poputujú do  
35-tich oblastných 
(OOCR) a 5-tich 
krajských organizácií 
cestovného ruchu 
(KOCR). Tie musia 
pridelené prostriedky 
zo zákona o podpore 
cestovného ruchu 
použiť na 9 hlavných 
aktivít ako sú 
marketing, tvorba 
produktov v cestovnom 
ruchu, atraktivita 
cestovného ruchu či 
vzdelávanie.    
 
Tlačová správa 
Ministerstva dopravy 
a výstavby SR zo dňa  
11. júla 2018   
 

Andrej Maťko (Settour) 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 8/2018  

TURIZMUS V SR 
Jürgen Gruber: „Teraz existuje pod-
statne viac historických hotelov“ 

Hotel Château Belá oslavuje v roku 2018 desať rokov svojej existencie. K firemnému 
jubileu SNOPK srdečne blahoželá. Riaditeľa hotela Jürgena Grubera sme požiadali  
o rozhovor.   
 
Pán Gruber, historické hotely sú na Slovensku výnimočné. Ako došlo k nápadu 
pretvoriť starý zámok na hotel?          
Veľmi sa tešíme z nášho jubilea a aj spolu s našimi hosťami ho 
oslavujeme špeciálnymi ponukami počas celého roka. 
Predošlí a znovu aktuálni majitelia zámku chceli, aby zámok  
a zámocký park znovu zažiaril v novom lesku a aby ho mohli 
navštevovať a využívať všetci ľudia. Na to sa ideálne hodí 
premena na hotel. Ak pred desiatimi rokmi možno na 
Slovensku neexistovalo veľa zámockých alebo historických 
hotelov, tak, podľa môjho názoru, Château Belá prispel  
k tomu, že teraz je historických hotelov podstatne viac ako 
vtedy.   
 
Belá nie je práve známa ako typický turistický cieľ na Slovensku. Aké typy 
cestujúcich prichádzajú do Vášho hotela?  
Vyťaženie hotela dokážeme každý rok zvyšovať a počas celého roka máme zdravý 
mix individuálnych cestujúcich, obchodných cestujúcich a zájazdov. Na jeseň a na jar 
je u nás aj množstvo hostí, ktorí k nám prichádzajú na poľovačku. Pre nich sme - spolu 
s partnerom na profesionálne organizovanie poľovačiek - zostavili špeciálnu ponuku. 
  
Sme veľmi dobre etablovaný eventový hotel, či už pre firemné alebo súkromné 
podujatia, alebo aj pre naše vlastné, veľmi obľúbené eventy. V tomto segmente 
každoročne dosahujeme nárast. Veľmi sa tešíme aj zo zvyšujúceho sa počtu 
exkluzívnych prenájmov nášho zámku, a to ako súkromným osobám, tak aj firmám  
a organizáciám. Château Belá je taktiež ideálne a bezpečné miesto na rodinnú 
dovolenku, kde môžu deti napríklad zažiť prírodu a históriu na vlastnej koži. Tohto roku 
sme pod vedením PhDr. Šteinera z UKF v Nitre po prvýkrát vybudovali 
archeopieskovisko, a ponúkame tak voľnočasové aktivity, ktoré majú v deťoch vzbudiť 
záujem o archeológiu a dejiny. Od tohto roka navyše v lete ponúkame špeciálny 
animačný program pre deti a vlastný detský klub.    
 
Ako hodnotíte infraštruktúru turizmu na Slovensku, ak sa človek rozhodne ísť do 
vidieckych regiónov?  
Za posledných 10 rokov na Slovensku došlo k mnohým pozitívnym zmenám. Myslím 
si však, že ešte stále existujú možnosti na zlepšenie, aby sa potenciál krajiny ako 
turistickej destinácie mohol naplno využiť. K tomu patria samozrejme aj investície do 
infraštruktúry turizmu. Ešte jesto takpovediac priestor na zlepšenie pre rozšírenie 
ponuky, impulzy, ako aj inovácie, pre národné, medzinárodné alebo aj cezhraničné 
susedské kooperácie a pre uvádzanie na trh.  
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TURIZMUS: V NEMECKU 
FAKTOR PRE RAST  
A ZAMESTNANOSŤ   
 
Aj a práve v Nemecku 
patrí odvetvie turizmu  
k najväčším 
zamestnávateľom  
a ťažiskám ekonomiky. 
Podľa štúdie 
zverejnenej v roku 2017 
Spolkovým 
ministerstvom 
hospodárstva a energie 
(BMWi) utratili domáci  
a zahraniční turisti za 
tovary a služby  
v Nemecku v roku 2015 
viac ako 287 miliárd 
eur. V porovnaní  
s rokom 2012 pri tom 
stúpla hrubá pridaná 
hodnota o asi 8,5 % na 
vyše 105 miliárd eur.  
 
S pozitívnym dopadom 
na nemecký pracovný 
trh: V roku 2015 
ponúklo odvetvie 
pracovné miesto 
takmer trom miliónom 
ľudí. Turizmus pozitívne 
vplýva aj na iné 
hospodárske oblasti, 
ako sú obchod, 
remeslá či 
poľnohospodárstvo.   
 
Spolkové ministerstvo 
hospodárstva a energie 

Jürgen Gruber 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/tourismus.html
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TURIZMUS V NEMECKU 
Zimná dovolenka v Nemecku 
a na Slovensku  

Zatiaľ má horúčava Európu ešte stále pevne v rukách. Avšak - aj keď tomu teraz 
ešte ťažko uveriť: zima sa blíži. Preto sa oplatí už takto zavčasu upriamiť pozornosť 
na Nemecko a Slovensko ako destinácie pre cestovanie v zime: 
  
V Európe sa za top destináciu na zimnú dovolenku považuje Rakúsko – a to aj  
u nemeckých a slovenských dovolenkárov. Avšak aj krajiny v jeho susedstve ako 
Nemecko a Slovensko môžu ponúknuť zimné dovolenkové ciele, ktoré za rakúskou 
klasikou v ničom nezaostávajú. 

  
Na Slovensku privábia dobre vybavené 
lyžiarske centrá každú zimu domácich  
a rovnako aj zahraničných návštevníkov. 
Niet divu, krajina predsa ponúka rozsiahle 
hory, ako aj vnútrozemskú klímu, ktorá 
zaručuje ideálne podmienky na zimnú 
dovolenku akéhokoľvek druhu. Zimní 
dovolenkári sa nemusia zriecť ani 
pôvodných kolíb, ostrých vrcholov či plies, 

pretože práve Vysoké Tatry toto všetko môžu ponúknuť. Nízke Tatry zase očaria 
zalesnenými úbočiami, pôvodne pôsobiacimi horskými osadami či obrovskými 
podzemnými jaskynnými systémami, vďaka ktorým prírodná kulisa vyráža dych. 
  
Či v Tatrách, Fatre alebo aj menších pohoriach – biela zima je na Slovensku 
pravidlom. Pritom fanúšikovia lyžovania a snowboardingu jazdia na perfektne 
upravených zjazdovkách, zatiaľ čo iní aktívni dovolenkári vychutnávajú množstvo 
ďalších ponúk Slovenska: zimná turistika, sánkovanie alebo korčuľovanie sú len 
príklady. Stručne povedané: perfektná alternatíva k Rakúsku! 
  
To isté platí aj pre Nemecko: rovnako ako Slovensko netreba ani Nemecko ako 
zimný dovolenkový cieľ podceňovať. Na juhu krajiny ponúkajú Alpy širokú paletu 
oblastí, ktoré sa vynikajúco hodia pre aktívnych dovolenkárov a ľudí hľadajúcich 
oddych. Ale aj mimo Álp – napríklad v Harzi, Čiernom lese, Durínskom lese alebo 
dokonca v Sauerlande – je človek dostatočne vysoko, aby si mohol v zime spravidla 
vychutnať zasnežený rozprávkový svet.  
  
Výnimočná na Nemecku ako zimnej dovolenkovej destinácii je rozmanitosť ponúk:  
v prehľadných lyžiarskych oblastiach s plytkými svahmi si svoju zjazdovku nájdu ako 
začiatočníci, tak aj profíci v lyžovaní. Okrem toho boli vzhľadom na rozsiahle rovinaté 
oblasti vytvárané aj bežkárske centrá. Ponuku završujú rôzne kultúrne a prírodné 
oblasti medzi juhom Nemecka a nemeckým stredohorím. 
 
SnowTrex Wintersportreisen/Carla Meyer 
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SLOVÁCI CHCÚ STRÁVIŤ 
V SR AJ TRI ČI ŠTYRI 
KRATŠIE DOVOLENKY    
 
Slovenskí turisti chcú 
za posledné roky stráviť 
na Slovensku nie len 
jednu, ale radšej viac 
kratších dovoleniek do 
roka. V súčasnosti to 
bývajú aj tri alebo štyri 
takéto výlety. 
Konštatoval to 
prezident Slovenskej 
asociácie cestovných 
kancelárií a cestovných 
agentúr Stanislav 
Macko. Pomaličky sa 
tak podľa neho blížime 
k českým turistom, aj 
keď tí v priemere 
strávia v ČR do roka 
desať kratších pobytov.  
 
Tlačová správa TASR zo 
dňa 10. júna 2018 
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