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V roku 2017 zaznamenal turizmus opäť celosvetový rast a stal sa jedným z 

najrýchlejšie sa rozvíjajúcich hospodárskych odvetví na globálnom trhu. Podľa 

Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), sa obchodný objem turizmu dnes 

rovná, alebo dokonca prevyšuje objem vývozu ropy, potravinárskych výrobkov alebo 

automobilov.  

Cestovný ruch od prelomu tisícročí progresívne napreduje. Napriek svetovej 

hospodárskej kríze v rokoch 2008 a 2009, sa v priebehu obdobia od roku 2000 po 

súčasnosť zvýšil objem medzinárodných príjazdov na globálnom trhu o +95 % a 

objem príjmov z CR o viac ako 140 %. Vlani bolo na celom svete zaznamenaných 

viac ako 1,3 mld. medzinárodných príjazdov, čo predstavuje takmer +7% rast. V 

porovnaní s predchádzajúcim rokom pribudlo celosvetovo +84 mil. cestovateľov. 

Prvenstvo na globálnom trhu si stále drží Európa s viac ako 51% (671 mil.) podielom 

medzinárodných príjazdov z celého sveta. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide 

o +8,4 % rast, čo predstavuje zvýšenie objemu návštevnosti o +52 mil., čiže 61 % z 

celosvetového nárastu.  

Tento nastúpený trend a progresívny vývoj cestovného ruchu by mal pokračovať aj v 

roku 2018. UNWTO predpokladá v tomto roku nárasty medzinárodných príjazdov na 

globálnom trhu o približne +4 až +5 % (pre región Európy +3,5 - 4,5 %), pričom 

predikcia je rovnako optimistická až do roku 2030 a počíta s objemom 1,8 mld. 

medzinárodných príjazdov.  

Historicky najvyššie objemy návštevnosti dosahuje v posledných rokoch aj turizmus 

na Slovensku. Odvetvie generujúce ročne viac ako 8 mld. € pridanej hodnoty v 

slovenskej ekonomike s priamym HDP približne 2 mld. € a zamestnávajúce viac ako 

320 tis. ľudí, tak potvrdzuje svoj významný potenciál a dôležité postavenie v rámci 

národného hospodárstva Slovenskej republiky. V posledných troch rokoch vzrástli 

výkony cestovného ruchu na Slovensku o približne +45 % (objem návštevnosti +44 

%; objem tržieb UZ CR +48 %). Je evidentné, že cestovný ruch na Slovensku 

významne prispieva k tvorbe hodnôt ekonomiky, kultúrno-sociálnemu rozvoju krajiny, 

podporuje tvorbu lokálnych produktov a poskytuje pracovné príležitosti pre tisícky 

ľudí po celej krajine.  

Na druhej strane je nevyhnutné zobrať do úvahy fakt, že sa v poslednom období 

začalo tempo rastu výkonov cestovného ruchu na Slovensku spomaľovať, pričom v 

roku 2017 predstavoval medziročný vývoj ubytovacej štatistiky pri zahraničných 

návštevníkoch 6,7 % (+135 tis. hostí), no priemerné tempo rastu v Európe 

znamenalo 8,4% nárast návštevnosti. Konkurencia napredovala rýchlejšie a dosiahla 

aj oveľa väčšie medziročné prírastky zahraničnej návštevnosti (napr. Česká republika 

+ 870 tis. zahraničných hostí s tempom rastu +9,4 %, Poľsko + 695 tis. hostí s 

tempom rastu 11,4 %, Maďarsko +348 tis. hostí s tempom rastu + 6,6 %, Rakúsko 

+ 1,3 mil. hostí s tempom rastu 4,8 %). Za posledné štyri roky zaznamenali okolité 



trhy progresívnejší vývoj, pričom v Českej republike pribudlo v tomto období približne 

2 mil. zahraničných návštevníkov, v Poľsku 1,3 mil., v Maďarsku 1 mil. a v Rakúsku 

4,2 mil. zahraničných hostí.  

Tento vývoj indikuje určitú stagnáciu a nepriaznivý stav nevyužitej príležitosti, resp. 

skutočnosť, že z pohľadu Slovenska nie je dostatočne využitá konjunktúra na 

globálnom trhu CR. Nachádzame sa v silne konkurenčnom prostredí, kde pôsobí 

množstvo krajín s podobným potenciálom, ktoré sa takisto snažia prilákať 

dovolenkárov do svojich destinácií CR. Pre úspešné zvyšovanie návštevnosti 

Slovenska a zabezpečenie jeho konkurencieschopnosti na medzinárodnom trhu 

cestovného ruchu by mali tempá rastu prevyšovať globálne trendy a dosahovať 

hodnoty približne z rokov 2015 a 2016. 

 

Zdroj: Svetová organizácia cestovného ruchu  2017 

 

Účel náštevy % 

Tranzit 33,84% 

Rekreácia 19,41% 

Pracovná, štúdijná cesta 14,18% 

Nášteva rodinny/známych 11,81% 

Kultúrny turizmus 9,19% 

Nákupná turistika 8,24% 

Pobyt v kúpeľoch 3,33% 

Zdroj: Svetová organizácia cestovného ruchu 2017 

  

Respondent na Slovensku je  Frekvencia % 

Prvý krát 9,45% 

Bol raz 17,84% 

Viac krát 72,71% 



Produktové skupiny a línie CR 2019 a 2020 
 
Kultúrny, historický a prírodný potenciál cestovného ruchu každej krajiny predurčuje 
z dlhodobého hľadiska jej druhy – produktové skupiny cestovného ruchu. V prípade 
Slovenska, vychádzajúc aj zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 sú to:  
 

Letná dovolenka - Letný cestovný ruch. Motívom je predovšetkým aktívny aj 

pasívny oddych, relax a turistika. Primárna aj sekundárna ponuka krajiny ako 

národné parky a chránené územia, jaskyne, turistické chodníky, sieť cyklistických 

trás, adrenalínové parky, golfové ihriská, akvaparky, kúpaliská, vodné plochy a rieky 

poskytujú dostatok možností a príležitostí pre trávenie letnej dovolenky na Slovensku. 

Poľovníctvo.  

Zimná dovolenka - Zimný cestovný ruch. Vhodné geografické podmienky, 

investície do materiálno-technickej základne, zvyšujúca sa kvalita poskytovaných 

služieb a široký výber rôznorodých lyžiarskych stredísk dáva Slovensku konkurenčnú 

výhodu oproti väčšine okolitých krajín. Celoročne otvorené termálne kúpaliská a 

aquaparky túto ponuku dopĺňajú. Zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboarding, 

zážitkové a adrenalínové športy a aquaparky a termálne kúpaliská.  

Kúpeľníctvo - Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch. Neobyčajné množstvo kvalitných 

prírodných prameňov, čistý vzduch a vysoký štandard kúpeľných služieb predurčujú 

kúpeľný cestovný ruch na jednu z nosných foriem CR na Slovensku. Nejedná sa iba o 

klasický zdravotný CR s liečebnými procedúrami a medicínskou starostlivosťou, ale aj 

o oblasť prevencie a zdravého životného štýlu – wellness, fitness a beauty. 

Netradičné liečebné aktivity.  

Kultúrny a mestský cestovný ruch. Motívom je najmä získavanie nových 

poznatkov, poznávanie nových miest, ľudí, krajov, ale aj zvykov a tradícií. Slovensko 

disponuje veľkým kultúrno-historickým potenciálom ako sú pamiatky zapísané v 

zoznamoch Svetového dedičstva UNESCO, hrady, zámky, pamiatkové rezervácie, 

náboženské pamiatky, múzeá a galérie, atď., ale aj bohatým folklórom, tradíciami a 

ľudovou tvorivosťou. Územie Slovenska bolo niekoľko tisíc rokov križovatkou rôznych 

kultúrnych vplyvov, miestom, kde sa stretávali rôzne národy, národnosti, 

vierovyznania, čo v súčasnosti predstavuje z hľadiska cestovného ruchu potenciál 

oslovovať množstvo rôznorodých cieľových skupín a segmentov trhu (napr. židovské 

pamiatky, oblasti nemeckého osídlenia a obdobia spoločnej histórie s vybranými 

zdrojovými trhmi). Hlavné mesto Bratislava, hrady a zámky atď. spojené s akciami.  

Kongresový cestovný ruch. Patrí z ekonomického hľadiska dlhodobo k 

najvýnosnejším formám cestovného ruchu, prináša zisk pre podnikateľské subjekty, 

mesto, región, nepodlieha ekonomickým tlakom ani sezónnosti. Je jednou z 

najstabilnejších foriem cestovného ruchu, je tvorcom vyšších ziskov a vylepšuje 



prestíž krajiny. Mítingy a kongresy v hlavnom meste Bratislava a konferencie a iné 

odborné podujatia.  

Incentívne aktivity – Tatry – miesto motivácie, kultúrne podujatia (festivaly, 

výstavy), športové udalosti (športové turnaje a súťaže), náboženské podujatia (púte 

a návštevy religióznych miest), exkurzie (do výrobných prevádzok so špecifickou 

slovenskou produkciou, ako pivovary, keramické dielne, sklárne...)  

Vidiecky cestovný ruch a agroturistika. Vo svete ide o pomerne široko 

využívanú, v podmienkach Slovenska o relatívne mladú, avšak rozvíjajúcu sa formu 

cestovného ruchu, ktorá dáva široké možnosti miestnym farmárom, producentom, 

poskytovateľom služieb a remeselníkom. Vzhľadom na dnešný rýchly a na 

technológie orientovaný spôsob života, vyvolávajúci potrebu návratu k prírode a 

tradičným hodnotám, ide o veľmi perspektívnu produktovú skupinu cestovného 

ruchu. Sú to pobyty v ekologicky vhodných podhorských oblastiach so zaradením 

rôznych aktivít spojených so spoznávaním života a tradícií na vidieku. Súčasťou môžu 

byť aj prezentácia a konzumácia typických jedál a nápojov pre vybrané slovenské 

lokality.  

Vernostné programy – programy zamerané na udržanie a rozvoj vzťahov so 

zákazníkmi, resp. návštevníkmi našej krajiny , čo je bežný štandard v zahraničí.  

Tieto ťažiskové druhy cestovného ruchu vychádzajú nielen zo získaných poznatkov, 

realizovaných výskumov, vývoja dopytu, existujúceho potenciálu a historického 

vývoja cestovného ruchu na Slovensku, ale sú v súlade aj s Koncepciou územného 

rozvoja Slovenska a kontinuálne nadväzujú na Stratégiu rozvoja CR Slovenska do 

roku 2020 schválenú vládou Slovenskej republiky dňa 10. Júla 2013. 



 
 

Druhy preferovanej rekreácie na Slovensku 
 

18%   - zimné športy  
17 % -  oddych na horách (turistika) predovšetkým v horských oblastiach  
10%   - rekreácia pri vode. 
9%     - poznávacie zájazdy a kultúra 
8%     - nákupná turistika a kúpeľňa liečba 
3%    -  agroturistika 
 

Skladba a preferencie návštevníkov: 
 
31%  Česi preferencie – zimné športy 
18%  Poliaci preferencie – turistika 
7%  Rakúšania preferencie – turistika 
2%  Ukrajinci preferencie – nákupy 
12%  Nemci preferencie – kúpele 
18   Maďari preferencie – zimné športy 
2%  Holanďania preferencie – turistika 

Kapacita a výkony ubytovacích zariadení vo vybraných mestách  
  

 Mesto (región) 
 Ubytovacie  

zariadenia1) 

 Lôžka 
(miesta) 

spolu1) 

Návštevníci  
 Prenocovania 

návštevníkov 

Využitie 
stálych 

lôžok %  

 Bratislava  71  10 698  636 298  1 338 497  38,1 

 Banská 
Bystrica 

 23  2 246  48 015  105 709  24,1 

 Košice  42  2 497  125 112  206 827  27,9 

 Liptovský 
Mikuláš 

 39  2 556  66 666  206 936  32,8 

 Nitra  20  1 610  69 471  131 787  28,1 

 Piešťany  35  5 553  104 682  722 319  43,2 

 Poprad  22  1 343  52 226  126 450  33,4 

 Trenčianske 
Teplice 

 18  1 568  40 446  274 345  53,7 

 Vysoké Tatry 
(región) 

 255  19 210  399 006  1 399 890  31,1 

 Žilina  17  1 057  54 263  109 196  27,3 
 

Štatistický úrad ŠÚ 
 

V úvahu treba brať, ale rozdielnosti podľa sezónnosti a lokality. Niektoré lokality ako 
Štrbské pleso, Malino Brdo, Jasná bývajú vo vrchole sezóny (zima) obsadené na 100 
%, na obsadenosť však má veľký vplyv dĺžka sezónny v závislosti od snehovej 
pokrývky.  



Zoznam Rekreačných oblastí 
 
Zoznam rekreačných oblastí podľa troch hlavných pilierov rekreácií na Slovensku 
lyžovanie a turistika (35%), voda a kúpele (18%).  

 
Najznámejšie lyžiarske strediská 

 

Jasná ( 950-2020 m.n.m.) Jedno z najväčších a najobľúbenejších stredísk 
zimných športov sa nachádza 15 km od Liptovského Mikuláša a je súčasťou 
Národného parku Nízke Tatry. Ponúka vynikajúce terény pre zjazdové lyžovanie a 
množstvo rôzne náročných bežeckých lyžiarskych tratí. Pre priaznivcov 
snowboardingu je vybudovaná U-rampa. Stredisko ponúka 13 zjazdoviek s celkovou 
dĺžkou 21 km, lyžiarsku bežeckú trať pre začiatočníkov v dĺžke 5 km, rekreačnú 
lyžiarsku bežeckú trať v dĺžke 10 km a turistickú bežeckú trať v dĺžke 15 km. Jasná je 
horské stredisko celoročnej turistiky, je obľúbenou oblasťou pre priaznivcov 
paraglidingu. 

Chopok (950- 2024 m.n.m.) Severné a Južné svahy Chopka, druhého najvyššieho 
vrchu v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier patria k najlepším lyžiarskym terénom na 
Slovensku. Na severe sú 3 lyžiarské lokality, Záhradky, Otupné a Chopok-Sever. Na 
juhu sú centrá Kosodrevina a Srdiečko so štvorsedačkovou lanovkou, 1 
dvojsedačková lanovka a 4 lyžiarske vleky. Južné svahy Chopka poskytujú ideálne 
podmienky na jarnú lyžovačku. Na Chopok sa možno vyviesť sedačkovou lanovkou z 
Demänovskej doliny zo strediska Jasná alebo z Bystrej doliny z turisticko-lyžiarskeho 
strediska Srdiečko. Zjazdové trate sú zväčša náročnejšie. K dispozícii je kabínková 
lanovka, 5 sedačkových lanoviek, 17 lyžiarskych vlekov, 25 km upravených svahov a 
zjazdových tratí, a 30 km terénov s možnosťou rekreačného lyžovania. 

Čertovica (1120 -1460 m.n.m) Významné lyžiarske stredisko leží 18 km južne od 
Liptovského Hrádku, lyžiarske svahy sa rozprestierajú na rozhraní strednej a 
východnej časti Nízkych Tatier v Národom parku Nízke Tatry.Okrem možnosti 
klasického lyžovania sú tu podmienky aj pre bežecké lyžovanie a lyžiarsku turistiku. 
Čertovica je i východisko túr na hlavný hrebeň Nízkych Tatier, do Bocianskej doliny, 
kde leží lyžiarske stredisko Vyšná Boca, vhodné pre menej náročných lyžiarov. 
Stredisko má vhodné podmienky aj na paragliding. 

Tále (670-870 m.n.m) Vyhľadávaný lyžiarsky areál s umelým zasnežovaním a 
upravovanými lyžiarskymi svahmi leží v srdci Nízkych Tatier, pod končiarmi Chopok 
(2024 m n.m.) a Ďumbier (2043 m n.m.). Zjazdové trate s južnou orientáciu 
umožňujú lyžovanie začiatočníkom a nenáročným lyžiarom, ktorí môžu využívať 2 
vleky s dĺžkou 500 m a 2 detské vleky. Zjazdové trate sú v celkovej dĺžke 1600 m. 

Mýto pod Ďumbierom (600 - 900 m.n.m) SKI - CENTRUM Mýto pod Ďumbierom 
sa nachádza pod južnými svahmi Nízkych Tatier. Ponúka 5 lyžiarskych tratí s dĺžkou 
1500 m , 6 vlekov, možnosť technického zasnežovania a lyžovania vo večerných 
hodinách. Zjazdové trate sú odporučené pre začiatočníkov aj náročných lyžiarov. 

Štrbské Pleso (1350 - 1840 m.n.m) Významné a vyhľadávané lyžiarske stredisko 
medzinárodného významu leží pri jazere Štrbské Pleso a je súčasťou Tatranského 
národného parku. Je hlavným strediskom klasických lyžiarskych disciplín, konajú sa 



tu pravidelne medzinárodné športové súťaže. Lyžiarom - zjazdárom slúžia 2 
sedačkové lanovky, niekoľko vlekov a stredne ťažké a ľahké zjazdové trate. Stredisko 
ponúka výborne upravované zjazdové a bežecké trate, 2 lanové dráhy, 3 lyžiarske 
vleky, večerné lyžovanie, možnosť sánkovania, paraglidingu, pretekárske, turistické a 
bežecké trate v dĺžke 1, 5 a 10 km, 6 zjazdových tratí Fanúšikom klasických 
lyžiarskych disciplín je venovaný Tatranský pohár, každoročne zaraďovaný do seriálu 
Svetového pohára. Zdatní lyžiari - profesionáli si na náročnom svahu Lomnického 
sedla môžu overiť svoje lyžiarske schopnosti, ak navštívia najvyššie položené 
lyžiarske stredisko, Skalnaté Pleso, odkiaľ sa im naskytá krásny výhľad. Na Lomnický 
štít vedie aj kabínková lanovka. 

Skalnaté Pleso (1750 - 2200 m.n.m.) Najvyššie položené tatranské stredisko 
zjazdového lyžovania sa nachádza nad Tatranskou Lomnicou, na západnom úpätí 
Lomnického štítu (2653 m). Svojím prevýšením, rozlohou a kvalitou lyžiarskych tratí 
patrí medzi najlepšie lyžiarske strediská medzinárodného významu. Nachádzajú sa tu 
dve "čierne" značené zjazdovky, z ktorých najmä extrémna trať č.4, takzvaná 
Francúzska mulda, poskytuje nevšedný zážitok z jazdy aj tým najskúsenejším 
lyžiarom. S Tatranskou Lomnicou je stredisko prepojené kabínkovou lanovkou a 
zjazdovou traťou strednej náročnosti v celkovej dĺžke 4800 m. 

Hrebienok (1285 - 1440 m.n.m.) Lyžiarske stredisko Hrebienok sa nachádza v 
centrálnej časti Mesta Vysoké Tatry, nad osadou Starý Smokovec s ktorou je 
prepojené pozemnou lanovou dráhou a 3200 m dlhou zjazdovkou. Samotný lyžiarsky 
areál sa skladá z dvoch častí. Takzvaná "Horná lúka" s prevýšením cez 200 m je 
určená hlavne pre zdatných lyžiarov, menej extrémna " Dolná lúka" vyhovuje 
nárokom začiatočníkov a deťom. Okrem zjazdoviek sa v stredisku nachádza 
sankárska a bobová dráha Hrebienok je aj nástupným bodom pre skialpinistické túry 
v oblasti Veľkej a Malej studenej doliny a nenáročné zimné pešie túry k 
Studenovodským vodopádom. 

Ždiar - Strednica (960 -1060 m.n.m) Lyžiarske stredisko Ždiar - Strednica je z 
hľadiska prepravnej kapacity, najväčším strediskom v oblasti Vysokých Tatier, je však 
určené výlučne pre začiatočníkov a nenáročných lyžiarov. Nachádza sa na úpätí 
Belianskych Tatier, na horských lúkach s minimálne členitým terénom, ktorý 
umožňuje zahájenie lyžiarskej prevádzky už pri výške snehovej pokrývky do 30 cm. 
Strednica je doporučená najmä skupinovým zájazdom a rodinám s malými deťmi. 
Počas celej zimnej sezóny je tu otvorená detská lyžiarska škôlka a lyžiarska škola pre 
dospelých začiatočníkov. 

Lyžiarske stredisko Ždiar - Bachledová (820 - 1075 m.n.m.) Nachádza sa na 
južnom svahu Spišskej Magury. V okolí strediska okolí sa nachádzajú lyžiarske lokality 
Strednica a Bachledová dolina, ktoré poskytujú ideálne podmienky pre všetkých 
lyžiarov a najmä rodiny s deťmi. Zjazdové trate sú ľahké až stredne ťažké, v celkovej 
dĺžke 3000 m. Z vrcholovej stanice sedačky je krásny výhľad na hrebeň Belianskych 
Tatier.  

SKI PARK Ružomberok (545 - 1209 m.n.m) Stredisko SKIPARK Ružomberok sa 
rozprestiera na úbočiach Veľkej Fatry nad mestom Ružomberok. Od centra mesta je 
vzdialené asi 2 km. Vstupnou bránou do strediska je Hrabovo, odkiaľ vedie lanová 
dráha na Malinô Brdo. Vybavenosť strediska je sústredená do dvoch lokalít, Hrabovo 



a Malinô Brdo, ktoré sú navzájom prepojené zjazdovými a osobnými horskými 
dopravnými zariadeniami. Vytvárajú tak jeden veľký lyžiarsky areál s celkovou dĺžkou 
zjazdových tratí 12 km. Na severnom svahu je výborné lyžiarske stredisko Malinô 
Brdo - lanovky a 7 lyžiarskych vlekov. Funguje tu aj lyžiarska škola, umelo 
zasnežované svahy a nočné lyžovanie. Stredisko ponúka aj 8-miestnu kabínkovú 
lanovú dráhu, 4-miestnu sedačkovú lanovú dráhu, 10 km dráhu bežeckého lyžovania 
a 4 detské vleky. 

Donovaly (900 -1360 m.n.m) Leží v juhozápadnej časti Nízkych Tatier aj je 
jedným z najvyhľadávanejších lyžiarských stredísk na Slovensku. Lyžiarske terény 
ponúkajú výborné lyžiarske podmienky pre všetky kategórie lyžiarov, od 
začiatočníkov až po vyznávačov adrenalínových svahov. Pre milovníkov zjazdového 
lyžovania a snowbordingu sú k dispozícii lyžiarske terény o dĺžke 10 km, ktoré 
ponúkajú výborné lyžiarske podmienky pre vysoko náročných záujemcov ale aj pre 
úplných začiatočníkov. Celková dĺžka zajzdových tratí je 11 km. Zaujímavou atrakciou 
je večerné lyžovanie pri umelom osvetlení, diskotéky na snehu, prírodné klzisko, lety 
v tandeme, vozenie na psích záprahoch, paragliding, Každoročnou tradíciou sa staly 
medzinárodné preteky psích záprahov, ktoré súvisia s množstvom zimných atrakcií. 
Dominantou lokality je trojsedačková lanovka na Novú Hoľu (1360 m n. m.), ktorej 
dĺžka je 1325 m. 

Šachtičky (800 - 1102 m.n.m.) Známe a obľúbené lyžiarske stredisko so svojimi 
zjazdovkami od ťažkých cez stredne ťažké až po ľahké je rozložené na svahoch 
Panského diela, ktorý je najzápadnejším vrcholom hrebeňa Nízkych Tatier. Lyžiarske 
stredisko ponúka 4 vleky, celková dĺžka tratí je 5100 m. Je situované v blízkosti 
mesta a centra stredného Slovenska Banskej Bystrice (cca 8 km). Označené turistické 
chodníky vedúce zo Šachtičiek cez Španiu dolinu na Donovaly sú ideálne pre 
prechádzky alebo bežecké trate. 

Skalka pri Kremnici (940 - 1190 m.n.m) Lyžiarske stredisko Skalka - Kremnica 

leží v pohorí Kremnických vrchoch, neďaleko stredovekého kráľovského banského 

mesta Kremnica. Ponúka lyžiarske trate pre začiatočníkov aj pre náročných lyžiarov, 3 

vleky, večerné lyžovanie. Celková dĺžka tratí je 2300 m. Na Skalke je aj 20 km 

perfektne upravených bežeckých tratí. Málokto si nechá ujsť výhľad z vyše 1200 

metrov vysokej Skalky, ktorý patrí k jedným z najkrajších. Skalka je rovnako miestom 

štartu Bielej Stopy SNP, druhých najnáročnejších pretekov pre profesionálov i 

amatérov. 

Jasenská dolina (540 - 685 m.n.m) Celoročné rekreačné centrum Jasenská 
dolina patrí medzi najznámejšie veľkofatranské doliny. Nachádza sa na turčianskej 
strane Veľkej Fatry, 12 km od Martina. Priaznivci zimných športov majú možnosť 
využiť výborné lyžiarske podmienky pre menej náročných i náročných lyžiarov. 
Zjazdovky sú mechanicky zasnežované s večerným osvetlením. K dispozícii je 7 
lyžiarskych vlekov, štvorsedačková lanovka, večerné lyžovanie, lyžiarska škola, 
bežecké a sankárske trate, snowboard. Stredisko poskytuje výborné podmienky i pre 
bežecké lyžovanie a horskú turistiku. Svahy sú udržiavané a pravidelne upravované 
aby vyhovovali aj náročným lyžiarom. 



Martinské Hole (650 - 1480 m.n.m.) K najznámejším a najnavštevovanejším 
zimným strediskám na Slovensku patrí lyžiarske stredisko Martinské hole. Stredisko je 
situované v Lúčanskej časti Malej Fatry a okrem jedinečného výhľadu na Turčiansku 
kotlinu a okolité horstvá je známe veľmi dobrými snehovými podmienkami. Lyžiarom 
je k dispozícií okrem sedačkovej lanovky aj 6 vlekov. Upravované zjazdové trate v 
celkovej dĺžke 11 km ponúkajú širokú možnosť výberu obtiažnosti od ľahkej cez 
strednú až po ťažkú. Pre milovníkov bežeckého lyžovania sú tu bežecké trate v areáli 
strediska, ako aj na hrebeni Martinských Hôl. 

Vrátna (620 -1709 m.n.m) Lyžiarske stredisko Vrátna leží v jednej z najkrajších 
dolín na Slovensku, vo Vrátnej doline, ktorá sa nachádza v krivánskej časti pohoria 
Malá Fatra. Jej severne orientované zjazdové svahy umožňujú lyžovanie až do 
neskorej jari. Stredisko je vybavené 4 sedačkovými lanovkami a 10 lyžiarskymi 
vlekmi, ponúka večerné lyžovanie pri umelom osvetlení, jazdu na koni so saňami. 
Spestrením ponuky strediska sú lyžiarske preteky v zjazdových disciplínách, preteky 
psích záprahov a večery pri Terchovskej ľudovej hudbe 

Veľká Rača - Oščadnica (630 -1050 m.n.m.) Medzinárodné stredisko 
cestovného ruchu Oščadnica - Veľká Rača leží uprostred krásnej prírody pod 
masívom Veľkej Rače (1236 mn.m.), najvyšším vrchom pohoria Kysúc. Ponúka svoje 
služby milovníkom lyžovania a turistiky od začiatočníkov až po tých najnáročnejších. 
V lyžiarskom stredisku má 4 lokality: Dedovka, Hladká, Marguška a Laliky, v ktorých 
sú osobné horské dopravné zariadenia, dvojsedačková lanovka, pravidelne 
upravované zjazdové trate v dĺžke 10 km a bežecké trate v dĺžkach 1, 3, 5 a 10 km. 
K preprave lyžiarov slúži sedačková lanovka v lokalite Lalíky o dĺžke 1900 m a spolu 
vo všetkých oblastiach 8 vlekov v dĺžke 140 - 1230 m. 

Kubínska Hoľa (720 - 1396 m.n.m.) Stredisko patrí k najvyhľadávanejším 
strediskám severného Slovenska s výbornými podmienkami pre zimné športy. Leží na 
južných a juhovýchodných svahoch súvislého hrebeňa Oravskej Magury. Z mesta 
Dolný Kubín vedie na Kubínsku hoľu 11 km dlhá prístupová cesta. Celková kapacita 
strediska je cca 4 000 osôb/hod., pričom rekreanti tu majú k dispozícii zjazdovku s 
celkovou dĺžkou cez 3 km. Zjazdovka má certifikát FIS pre Super G a jej stupeň 
obtiažnosti je od ľahkých tratí až po ťažké, terény sú vhodné pre menej skúsených, 
ale aj náročných lyžiarov. Celkový výškový rozdiel vlekov je 600 m, pričom vrcholová 
stanica najvyššie umiestneného vleku je vo výške 1 370 m. Na prepravu lyžiarov do 
nadmorskej výšky 1000 m slúži dvojica 1300 m dlhých vlekov s prevýšením 261 m. K 
vyššie položeným zjazdovkám lyžiarov dopravia 1000 a 1200 m dlhé vleky s 
prevýšením 270 a 352 m. V hornej časti areálu je udržiavaný funpark pre 
snowboarding, v ktorom sa nachádza skokanský mostík a U-rampa. Bezprostredné 
okolie Kubínskej Hole poskytuje i výborné podmienky pre lyžiarsku turistiku. 

Malá Lučivná (502 - 1170 m.n.m.) Lyžiarske stredisko leží v predhorí Malej Fatry, 
v Zázrivskej doline 13 km od Dolného Kubína . Lyžiarske terény sú na 
severovýchodných svahoch a sú vhodné pre začínajúcich aj náročných lyžiarov. 
Dopravu lyžiarov v stredisku zabezpečuje sedačková lanovka a päť lyžiarskych 
vlekov. Celková prepravná kapacita je 4000 osôb/ hod. V okolí strediska sú možnosti 
bežeckého lyžovania, lyžiarskej turistiky, sánkovania a snowboardingu. 



Plejsy - Krompachy (485 - 1025 m.n.m.) Lyžiarsky areál Plejsy sa nachádza v 
Slovenskom rudohorí v blízkosti mesta Krompachy na severných svahoch 
Krompašského vrhu (1025 m). V areáli sa nachádzajú zjazdové a bežecké trate 
vhodné pre začiatočníkov, pokročilých aj náročných lyžiarov. V areáli sa nachádza 
sedačková lanovka, lyžiarske vleky s kapacitou 5500 osôb za hodinu. 

Drienica – Lysá Rekreačné stredisko Drienica - Lysá leží v pohorí Čergov, na 
začiatku Drienickej doliny a Lysej, v nadmorskej výške 850 m. Obe centrá sú spojené 
dvojsedačkovou lanovkou. Lyžiarsky areál patrí medzi najznámejšie na východnom 
Slovensku. Okrem lyžiarskych vlekov a upravených lyžiarských tratí pre zjazdové 
lyžovanie sú tu aj udržiavané bežecké okruhy pre lyžiarov - bežcov 5 a 10 km. 

Zverovka - Spálená (1050 -1450 m n.m.) Areál sa nachádza v prekrásnom 
prostredí Západných Tatier - Roháčov v doline pod Salatínmi. Lyžiarske zjazdovky sú 
denne upravované, vhodné pre náročných lyžiarov, ako aj začínajúcich lyžiarov a 
rodinnú lyžovačku. Prístup motorovým vozidlom je priamo k lyžiarskemu stredisku. 

Podbanské (830 - 939 m.n.m.) Lyžiarske stredisko Podbanské patrí medzi 
najmenšie tatranské lyžiarske strediská. Nachádza sa na západnom okraji mesta, 32 
km od Starého Smokovca a 13 km od Štrbského Plesa. Stredisko vyhľadávajú hlavne 
nenároční lyžiari, rodiny s malými deťmi a organizátori školských lyžiarskych 
zájazdov, pre ktorých sú tu vytvorené ideálne podmienky na výuku základov 
lyžovania. V lyžiarskom areáli sa nachádzajú tri lyžiarske vleky s celkovou prepravnou 
kapacitou 1150 osôb za hodinu. 

Pezinská Baba Pezinská Baba Je najvýznamnejším strediskom zimných špotov v 
Malých Karpatoch v nadmorskej výške 527 m n.m, leží 12 km od mesta Pezinok. V 
areáli lyžiarskeho strediska sa nachádzajú tri zjazdové trate v dĺžke 500 m, 700 m a 
1000 m. Reliéfy a sklony tratí sú vyhovujúce pre začínajúcich ako aj pre náročných 
lyžiarov. Pre malé deti je k dispozícií samostatný vlek. Na bežecké lyžovanie sú k 
dispozícii tri trate v dĺžke 9 km. 

Najznámejšie termálne kúpaliská 

 
Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš Tatralandia je najväčší aquapark na 
Slovensku, jeho prevádzka je celoročná vďaka termálnej vode, ktorá pochádza ešte z 
dôb dávno minulých - s pred približne 40 miliónov rokov. Areál leží na území regiónu 
Liptov, v blízkosti Liptovského Mikuláša, priamo v nádhernej scenérii západných 
Tatier na severnom brehu nádrže Liptovská Mara . Liptov patrí k turisticky 
najvyhľadávanejším lokalitám počas celého roka. V aquaparku je množstvo atrakcií, z 
ktorých väčšina má celoročný charakter. Areál ponúka 6 bazénov, 6 tobogánov, z 
ktorých dva majú v rámci SR a ČR prívlastky NAJ. "Anakonda" je najdlhší a 
"Kamikadze" najstrmší tobogán. V lete v areáli prebiehajú animačné programy plné 
zábavy a výhier. Športovcov poteší športový areál, adrenalín zóna či paintball a pre 
najmenších je pripravené ich malé detské kráľovstvo, ktoré im ponúka zábavu na 
celý deň. Dva tobogány "Volcano" a "No limits" sú celoročnými tobogánmi, rovnako 
tiež saunové centrum - parná, fínska, suchá sauna s atraktívnym ochladzovaním 
priamo vo vonkajšom prostredí, masáže, relax zóna, detský kútik, hudobný 
doprovod, karaoke show. 

http://www.tatralandia.sk/main.php?i=Tatralandia


Aquacity Poprad Aquacity Poprad je moderný relaxačno-športový areál, ktorého 
dominantou je kryštálovo čistá geotermálna voda s celoročnou prevádzkou a 
jedinečným výhľadom na Vysoké Tatry. Priamy vstup do bazénov cez prestupový 
koridor umožňuje kúpanie v každom počasí. V segmente relaxačných a kúpeľných 
služieb preberá dominantnú úlohu Vitalcentrum, schopné poskytovať služby tak na 
úrovni rekreačnej, ako aj na úrovni medicínsko-rehabilitačnej. Ubytovacie služby 
budú komplexne zabezpečené v hotely a v Apartmánových domoch. Termálna voda, 
ktorá vyviera z hlbín zeme je chladená na 36 až 28 °C. Medzi jednotlivé služby 
Aquacity patria, krytá plaváreň, vonkajšie nerezové bazény, relaxačný bazén s 
vodnými atrakciami ako sú perličkové sedadlá, perličkové lôžka, gejzír, vodný hríb, 
chrliče, masážne trysky, 36 °C, hojdací zvon a detský bazén s teplotou vody 34 °C. 
Celková plocha existujúcich vnútorných i vonkajších bazénov je 2160 m2. Ostatné 
služby, ktoré ponúka Aquacity sú tenisové kurty, plážový volejbal, masáže, sauna, 
fínska a parná. Každý môže využiť jedinečné možnosti celodenného a viacdenného 
pobytu so zabezpečením aktívneho strávenia voľného času v duchu najnovších 
celosvetových trendov.  

Aquathermal Senec Rekreačno-relaxačný vodný svet sa nachádza na známom 
letovisku Slnečných Jazier v Senci. Svojim zameraním a situovaním poskytuje 
dostupný celoročný oddych v prekrásnom prostredí vyhľadávaného letného strediska 
blízko dôležitých cestných ťahov. Aquapark ponúka návštevníkom celoročne teplú 
vodu v 9 bazénoch rôznej teploty a veľkosti. Vodný svet má vnútornú a vonkajšiu 
časť, čo znamená fungovanie počas celého roka. Krytá časť, ktorá poskytuje aj 
zimnú prevádzku, má dve nadzemné podlažia. V bazénovej hale je rekreačný bazén s 
atrakciami a kľudový bazén, v ktorých je teplota vody 32-36 stupňov Celzia. Deti sa 
tu môžu okúpať v detskom bazéne. V tejto časti aquaparku sa nachadza saunový 
svet, ktorý ponúka všetky druhy saun a dve intenzívne masažne perličkové bazény z 
rôznou teplotou vody. Takisto počas celého roka je možné využívať cca 80 m dlhý 
tobogán, ktorý sa začína a končí v krytej časti. Súčasťou vybavenia aquaparku sú 
lehátka aj so slnečníkmi. V areáli tiež ponúkame ihriská na plážový volejbal a detské 
ihrisko.   

 Termálne kúpalisko Vadaš – Štúrovo Obľúbené a vyhľadávané termálne 
kúpalisko ponúka široký sortiment služieb. V celom areáli sa môže naraz rekreovať 
5000 ľudí, ktorým sú k dispozícii štyri bazény a piaty sedací, vírivky, soláriá, tobogan, 
trampolína, detská šmýkačka a veľká nafukovacia šmýkačka.  

Termalpark - Veľký Meder Termálne kúpalisko s rozlohou 14,7 hektárov je 
situované v krásnom prostredí lesoparku, ktorý poskytuje možnosti prechádzok po 
udržiavaných lesných chodníčkoch. Poskytuje celoročné služby vo svojom 
kombinovanom krytom bazéne s prepojením na vonkajší bazén. K dispozícii sú rôzne 
druhy bazénov, veľká pláž, solárium, detské ihriská, masáž, dva tobogány, minigolf, 
plážové volejbalové ihrisko. Chemické zloženie geotermálnej vody má priaznivé 
účinky na liečenie kĺbových ochorení, ochorení chrbtice ako aj svalových únav a 
celkove priaznivo pôsobí na regeneráciu organizmu.  

Termálne kúpalisko Podhájska Obľúbené termálne kúpalisko Podhájska je malým 
slovenským morom. Termálna voda je slaná a pôsobí priam zázračne na ochorenia: 
reumatizmus, dna, bolesti chrbtice, kĺbové ochorenia, cievne ochorenia, ekzémové 
ochorenia, prieduškové ochorenia a ochorenia dýchacích ciest. Obsahuje sírany, 

http://www.aquacity.sk/
http://www.aquathermal.sk/v2/
http://www.vadas.sk/
http://www.termalsro.sk/


lítium, jodidy, bromidy, zlúčeniny vápnika. Blahodarne pôsobí aj na doliečenie 
zlomenín, zmierňuje bolesti a stimuluje štítnu žľazu. V súčasnosti je v areáli 7 
bazénov - dva plavecké bazény, dva veľké bazény, jeden sedací bazén, jeden detský 
bazén a toboganový bazén. Termálna voda má v ústi vrtu teplotu 83 °C. V sedacích 
bazénoch je teplota vody 33 $deg;C, v zime minimálne 36 °C. Rekreačná zóna 
termálneho kúpaliska poskytuje oddych a relaxáciu návštevníkom na ploche 12 
hektárov, kde sa okrem bazénov nachádza aj športový areál ( volejbalové ihrisko, 
plážový volejebal a pod.), prírodné oddychové miesta s bujnou vegetáciou na 
slnenie, športoviská, výtvory sochárov, ktoré sa realizovali priamo v areáli kúpaliska 
za mimoriadneho záujmu rekreantov z domova i zo zahraničia. V areáli kúpaliska sú 
poskytované i ďaľšie služby ako sú masáže, elektroliečba, požičiavanie slnečníkov, 
lehátok.  

Termálne kúpalisko Komárno Termálne kúpalisko v Komárne je vybudované na 
ploche 2,5 hektárov. Minerálna voda má liečivé účinky na kĺbové, reumatické a 
ženské choroby a je vhodná na rekreačné účely. V letnej časti areálu sa nachádza 
športový bazén, dva detské bazény, bazén pre neplavcov a sedací bazén. V areáli 
strediska sú plážové priestory, ihriská pre deti a minigolf. V časti s celoročnou 
prevádzkou sa nachádzajú dve sauny s ochladzovacím bazénom, sedací bazén s 
termálnou vodou a rehabilitačná telocvičňa i fitnes-centrum so špeciálnym 
zariadením. Návštevníkom slúži aj dvojpodlažná budova očistných kúpeľov. Je v nej 
krytý sedací bazén pre 40 osôb, malá sauna pre 10 osôb a väčšia sauna pre 25 osôb, 
miestnosť pre masáž, obliekárne, šatne, bufet a ďalšie prevádzkové miestnosti. 
Budova má aj priestrannú vyhliadkovú terasu so sprchami a ležadlami.  

Kúpeľno-rekreačný areál Dunajská Streda Areál termálneho kúpalisko sa 
rozkladá na ploche viac ako 20 hektárov s prírodným jazerom vhodným na 
člnkovanie. V areáli kúpaliska je 7 bazénov s termálnou vodou, minigolfové, tenisové, 
volejbalové a detské ihriská, 120 metrov dlhý vodný tobogán a stravovacie 
zariadenia. V areáli je vybudovaný posezónny objekt s krytým sedacím bazénom, 
polokrytým bazénom a saunou s celoročnou prevádzkou. Termálna voda teploty 54 - 
56 °C s liečivými účinkami na choroby pohybového ústrojenstva sa získava z 
geotermálneho vrtu o hĺbke 1600 m. 

Termálne kúpalisko Štrand - Nové Zámky Peknú prírodnú scenériu kúpaliska 
určeného na oddych, relaxáciu a šport dotvárajú parkové útvary. V letných 
horúčavách sa možno osviežiť v 50 - a 25 - metrovom bazéne, v rekreačnom a v 
troch detských bazénoch, na vyše stometrovom tobogane s dojazdovým bazénom. 
Pre tých, ktorí chcú spojiť opaľovanie s pohybom, poskytujú príjemnú relaxáciu 
športoviská: minigolf, volejbalové, nohejbalové a basketbalové ihriská, tenisové 
dvorce, stolný tenis, kolkáreň s automatickými stavačmi kolkov i obrie šachy. 
Kúpalisko je v prevádzke počas letných mesiacov jún, júl a august. V júli a auguste 
bývajú v areáli kúpaliska kultúrno-spoločenské podujatia, na ktorých vystupujú známi 
speváci populárnej hudby, humoristi a hudobné skupiny.  

Termálne kúpalisko Dudince Kúpeľné mesto Dudince patrí medzi najteplejšie 
miesta na Slovensku a je známe najmä svojimi minerálnymi liečivými pramenmi. 
Tieto vody blahodárne pôsobia na liečbu najmä pohybového systému. V kúpeľoch 
Dudince sa liečia choroby pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Vyviera tu 
hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-vápenatá, sírna, uhličitá stredne mineralizovaná 



voda teploty 30 °C. V areáli kúpeľov sa nachádza aj termálne kúpalisko s minerálnou 
vodou teplou 28 °C. 

Termálne kúpalisko Čajka – Bojnice Letné kúpalisko Čajka leží v nádhernej 
scenérii v blízkosti bojnického zámku a zoologickej záhrady. V troch bazénoch ( 
plavecký 50m/2,5 m a 2 detské) je počas sezóny termálna voda s teplotou 26 - 33 
°C. Na rozptýlenie a zábavu je k dispozícii vodná kĺzačka, detské pieskovisko, detská 
nafukovacia skákačka, volejbalové ihriská, hojdačky a voľné plochy na rekreačné 
vyžitie. 

Termálne kúpalisko Bešeňová Známy a obľúbený areál zdravia a oddychu leží v 
malebnom prostredí Chočských vrchov, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, 12 km od 
Ružomberka a patrí v súčasnosti medzi najvyhľadávanejšie strediská cestovného 
ruchu na Slovensku.Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou v Bešeňovej vzniklo 
na báze horúcich prameňov liečivých vôd, ktoré vyvierajú z hĺbky 1987 metrov. V 
bazénoch má voda 36 až 40 °C podľa ročného obdobia. Pre návštevníkov je 
pripravených šesť bazénov, v ktorých je voda ochladzovaná tak, aby pôsobila 
príjemne a osviežujúco, a mala blahodarný vplyv na organizmus. Termálna voda 
pôsobí blahodarne predovšetkým na pohybové ústrojenstvo, urologické problémy a 
má tiež priaznivé kozmetické účinky. Je odporúčaný najmä ľuďom vystaveným 
stresom. Pozitívne účinky na psychiku sa prejavia takmer okamžite, vďaka prvku 
lítium. Termálne kúpalisko ponúka po celý rok okrem kúpania aj relaxačné masáže, 
príjemné posedenie v reštaurácii s možnosťou výberu racionálnej stravy. V prevádzke 
je aj tobogán. Atraktivitou je zimné kúpanie, keď sa otužilejší návštevníci môžu 
„okúpať" aj v snehu. 

Termálne kúpalisko Patince  Rekreačný areál sa nachádza 17 km od Komárna 
smerom na Štúrovo a je najjužnejšou obcou Slovenska. Areál sa nachádza v oblasti 
najdlhšieho slnečného svitu a najvyšších teplôt nameraných na území našej 
republiky. Rekreačný areál bol vybudovaný v okolí termálneho prameňa, ktorý 
vyviera z hĺbky 180-200 m a má teplotu 27 °C. Okrem bohatej a rôznorodej 
vegetácie má areál veľké plážové priestory, športový, rekreačný a detský bazén (200 
m2 ). Umelé jazero v rozlohe 1,4 hektárov slúži na pestovanie vodných športov, 
člnkovanie a jazdu na vodných bicykloch. Toto jazero poskytuje svoje služby aj pre 
milovníkov rybolovu. Pre priaznivcov športu sú vybudované moderné športové ihriská 
- volejbalové, minigolfové a tenisové kurty. 

Termálne kúpalisko Oravice Známe termálne kúpalisko Oravice s celoročnou 
prevádzkou sú jedinou lokalitou na Orave s prírodnou geotermálnou vodou. Liečivý 
prameň vyviera z hĺbky 1606 m. Teplota vody v dvoch bazénoch sa pohybuje od 32 
do 37°C. Voda má liečivé účinky najmä na choroby pohybového ústrojenstva, 
močových ciest a obličiek. Turisti môžu celoročne do neskorých hodín využívať 
sírano-vápenato-horečnatú vodu s vysokým obsahom železa. Z kúpaliska je nádherný 
pohľad na končiare hôr Západných Tatier - Roháčov. 

Termálne kúpalisko Diakovce Termálne kúpalisko s liečivými účinkami vody je 
vzdialený 5 km od obce Diakovce. K dispozícii sú 2 bazény - jeden pre dospelých (28 
°C) a jeden pre deti (30 °C) Vyviera tu 65 °C teplá termálna voda, ktorá má liečivé 
účinky hlavne pre reumatikov. 

http://www.patrek.sk/


Termálne kúpalisko Dolná Strehová Dolná Strehová je známa termálnymi 
prameňmi a kúpaliskom, ktoré má dennú kapacitu až 3000 rekreantov. Termálne 
kúpalisko sa rozkladá na ploche 6 hektárov a teplota vody termálnych prameňov je 
36 °C. Päť bazénov (športový, rekreačný, sedací a dva detské) ponúka letné radosti 
návštevníkom už od skorého leta. 

Termálne kúpalisko Kováčová Termálne kúpalisko v údolí Hrona na východnom 
úpätí Kremnického pohoria, 5 km od Zvolena, ponúka návštevníkom plavecký, detský 
a neplavecký bazén, 90-metrový tobogán,športoviská s rôznymi zábavnými hrami 
(stolný tenis, minigolf, plážový volejbal, minitenis, minifutbal, hádzaná). K dispozícii 
je aj kondičný bicykel a prírodná posilňovňa. Príroda okolo termálneho kúpaliska 
Kováčová umožňuje zaujímavé horské túry a prechádzky. 

Termálne kúpalisko Katarína – Kremnica Prírodná voda je mierne rádioaktívna, 
silne mineralizovaná s liečebnými účinkami najmä na bolesti kĺbov, svalovej horúčky, 
ako aj celého pohybového ústrojenstva. Teplota vody pri prameni v hĺbke 900 m 46 
°C, teplota vody výtoku 36 °C. V prevádzke sú 3 bazény, fitness, sauna, v tesnej 
blízkosti kurty, telocvičňa, ľahkoatletické a futbalové ihrisko. 

Termálne kúpalisko - Liptovský Ján Liptovský Ján je známym a vyhľadávaným 
letoviskom s bazénmi s termálnou vodou. Termálna voda má dokázateľne liečivé 
účinky, lieči kožné choroby, choroby pohybových ústrojov, látkovej výmeny, ženské, 
nervové a choroby srdca a ciev. Voda blahodárne pôsobí na bolesti kĺbov, traviaci 
trakt a spôsobuje celkové uvoľnenie a oddýchnutie organizmu. 

Termálne kúpalisko Margita-Ilona Termálne kúpalisko Margita-Ilona je vzdialené 
asi 6 km od mesta Levice smerom na Šahy a jeho termálne premene boli hlavným 
dôvodom pre vybudovanie komplexu s bazénmi. Areál je vybavený dvoma 
plaveckými a jedným detským bazénom so solárnym ohrevom, reštauráciou, 
obchodom, tenisovými kurtami a minigolfom.Bazény sú prevádzkované modernou 
technológiou neustálej recirkulácie cez úpravovňu bazénovej vody, plnia sa 
termálnou vodou s teplotou 25°C s obsahom minerálnych solí. 

Termálne kúpalisko Veronika – Rajec Areál termálneho kúpaliska tvorí 7 
bazénov pre všetky kategórie návštevníkov, s najväčším plaveckým bazénom 50 x 21 
m a s hĺbkou 1,8 m a dvoma veľkými bazénmi o rozmeroch 25 x 12,5 m s hĺbkou 1,2 
m. V areáli je plážový volejbal, minigolf, stolnotenisové stoly, basketbalové koše. 
Atrakcie pre deti - tobogán, aquadrom, šmýkačky, preliezačky, pieskovisko. 

Termálne kúpalisko Vincov les – Sládkovičovo Termálne kúpalisko Vincov les - 
Sládkovičovo sa nachádza na južnom Slovensku v tesnej blízkosti štátnej cesty 
Galanta - Sládkovičovo, 55 km od Bratislavy. V areáli termálneho kúpaliska je 
termálny vrt, z ktorého vyteká voda o teplote 62 °C. Je tu vybudovaných 5 bazénov: 
plavecký bazén 20x50m (26°C) ,2 rekreačné bazény (28 °C) kľudový bazén (36 °C) a 
detský bazén (30°C). Súčasťou areálu kúpaliska je jazero o výmere 40 000 m2, ktoré 
ponúka rôzne športové možnosti a rybolov. V areáli o výmere 18 hektárov sú 
vymedzené plochy pre stanovanie, karavany a parkovanie áut. 

Termálne kúpalisko Vrbov Areál kúpaliska sa nachádza 7 km od Kežmarku. O 
termálnej vode v siedmich bazénoch sa hovorí, že je najliečivejšia v strednej Európe, 
pretože má priaznivý účinok na liečbu až 12 ochorení a je vhodná aj na pitie. 



Blahodarne pôsobí pri chorobách kĺbového reumatizmu a zápaloch, srdcových 
chorobách, poinfarktových stavoch, cievnych ochoreniach a astme. 

Termálne kúpalisko Izabela - Vyšné Ružbachy Termálne kúpalisko s celoročnou 
prevádzkou a s možnosťou večerného kúpania má 4 vonkajšie bazény (s teplotou 
vody 26-36°C) s minerálnou hydrouhličitanovou a vápenatohorečnatou vodou. Je 
vhodná na liečbu neuróz, psychóz, ťažkostí pohybového ústrojenstva, bronchitídu a 
onkologické indikácie. Krásne prostredie kúpeľov je priam predurčené na prechádzky 
a relax v prírode. V parkoch nájdete okrem zaujímavých výtvorov prírody alebo 
človeka i množstvo sôch a kompozícií od rôznych umelcov. Okrem bazénov s 
minerálnou vodou sú Vyšné Ružbachy známe aj krátermi, ktoré vznikli prepadnutím 
travertínových kôp vyzráľaných okolo minerálnych prameňov bohatých na vápnik. 
Najznámejší z nich je Kráter s priemerom 12 metrov. V Kráteri je voda z rovnakého 
prameňa ako je v bazénoch. Kráter je chránenou prírodnou pamiatkou. 

Priehrady a jazerá 

LIPTOVSKÁ MARA - je najväčšou priehradou na Slovensku. Po jej hladine 
premávajú výhliadkové lode, z ich paluby je možné pozorovať krásu nádhernej 
scenérie okolia Liptovskej Mary. Ponúka výborné podmienky pre oddych, rodinný 
pokoj ale aj aktívnu dovolenku. Na jej severnom brehu je najvýznamnejšie rekreačné 
stredisko Liptovský Trnovec, v ktorom sú výborné podmienky na kempovanie a 
stanovanie, ale i ubytovanie v drevených chatkách. Kúpanie je povolené na plážovom 
kúpalisku. Magnetom, ktorý priťahuje prežiť dovolenku pri Liptovskej Mare je aj 
liptovský folklór, typická ľudová architektúra a v neposlednom rade aj klasické 
krajové špeciality a jedlá pripravené z ovčieho syra a bryndze. O nevšednej kráse 
Liptova a výbornej chuti liptovskej kuchyne sa môžu presvedčiť všetci, ktorí zavítajú 
do tohto kraja a spoznajú túto rázovitú oblasť Slovenska. 

ORAVSKÁ PRIEHRADA - je najvyhľadávanejším turistickým centrom hornej Oravy. 
Na južnom a juhovýchodnom brehu priehrady okolo hlavnej dopravnej komunikácie 
sa nachádzajú najvýznamnejšie letné strediská rekreácie a športu - Slanická osada a 
Prístav. Veľmi dobré podmienky poskytuje Oravská priehrada milovníkom 
windsurfingu a jachtingu, vodným lyžiarom a potápačom. Ostatným vyznávačom 
vody a slnka sú k dispozícii vodné bicykle, loďky a jazda na motorovom člne. Pri 
návšteve Oravskej priehrady by ste nemali vynechať plavbu výletnou loďou na 
Slanický ostrov, ktorý je pozostatkom jednej zo zatopených obcí - Slanice. Na 
ostrovčeku sa nachádza kostol Povýšenia sv. Kríža, v ktorom je umiestnené múzeum 
ľudovej plastiky, diela neznámych ľudových rezbárov a kamenárov z minulých 
storočí. 

RUŽINÁ - vďaka výborným klimatickým a geografickým pomerom nesie prívlastok 
najteplejšia priehrada na Slovensku. V blízkosti Ružinej sa nachádzajú rekreačné 
strediská Kotva a Divín, ktoré ponúkajú výborné podmienky pre oddych, ale i aktívnu 
dovolenku. Pokojná hladina Ružínskej priehrady je známym a vyhľadávaným 
rybárskym revírom. Dovolenkujúci si môžu zapožičať člny, surfy,vodné bicykle a iné 
športové potreby. Okolo vodnej nádrže je cestný okruh spájajúci obe strediská 
cestovného ruchu, ktorý je vhodnou trasou na bicyklovanie. 

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA - má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie, vodné 
športy a rybolov. Pláže sú štrkovité a trávnaté. Je tu vybudovaných sedem 



rekreačných stredísk. Vo všetkých strediskách sú požičovne člnkov, vodných skútrov 
a vodných lyží. Dovolenkujúci, ktorí majú radi vietor v plachtách tu môžu naplno 
vychutnávať krásu z rýchlej jazdy na windusrfingoch. 

Z lodného prístavu pravidelne plávajú výletné lode, ich trasa okolo priehrady trvá 45 
minút. Priehrada ponúka výborné možnosti aj pre rybolov. 

VEĽKÁ DOMAŠA - "zelená perla východného Slovenska" leží na území dvoch 
okresov - Vranov nad Topľou a Stropkov. Scenéria okolo priehradného jazera je 
jednou z najkrajších na Slovensku. K príťažlivosti Domaše nemalou mierou prispieva 
okrem prekrásneho prostredia a tichých zákutí aj čistá, modrozelená voda s 
vynikajúcou samočistiacou schopnosťou, v ktorej sa darí 23 druhom rýb. Na brehoch 
jazera sa nachádza päť rekreačných stredísk - Dobrá, Poľany, Holčíkovce, Nová 
Keľča a Valkov. Domaša ponúka turistom upravené pláže, požičovne športových 
potrieb, ihriská, reštaurácie. Stredisko Poľany je známe svojou najväčšou plážou a 
každoročnými jachtárskymi pretekmi uskutočňovanými v septembri. Stredisko 
Holčíkovce je vyhľadávané najmä rodinami s malými deťmi, ktoré si určite nenechajú 
ujsť výlet výhliadkovou loďou okolo celého jazera. Rajom pre rybárov je polostrov 
Krym v stredisku Nová Keľča. Centrom stropkovskej Domaše je stredisko Vaľkov. 
Navštívte Veľkú Domašu, ktorej čaro, krása kraja a pohostinnosť obyvateľov Vás 
určite nadchne. 

RUŽÍN - sa nachádza v nádhernom prostredí východného Slovenska neďaleko Košíc. 
Veľké jazero v tvare vykriveného "V" je už dlhú dobu vyhľadávaným miestom letnej 
rekreácie a aktívneho oddychu pri vode. Hĺbka vodnej nádrže dosahuje v niektorých 
miestach až 60 m. K dispozícii návštevníkom je požičovňa člnov, vodných bicyklov a 
iných športových potrieb. V autokempingu v Košickej Belej sa každoročne 30.6.-1.7. 
koná zraz motorkárov z celého Slovenska a okolitých krajín. 

 SĹŇAVA - je najznámejšou rekreačnou oblasťou v Piešťanoch. Na svoje si tu prídu 
milovníci vodných športov - vodného lyžovania, kanoistiky, veslárstva, windsurfingu a 
jachtárstva. V obci Ratnovce sa nachádza nový vodno-lyžiarsky vlek. Počas leta sa tu 
uskutočňujú rôzne športové podujatia. Najväčšiu pozornosť však pútajú preteky na 
kajakoch a koncom augusta majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní za motorovým 
člnom. Blízke okolie Piešťan, ako aj samotné mesto, ponúka široké možnosti výletov. 

SLNEČNÉ JAZERÁ - mestečko na juhozápade Slovenska - Senec, vzdialené iba 25 
km od Bratislavy, je známym a obľúbeným cieľom letných dovolenkových ciest. 
Podnebie s ustáleným letným počasím a takmer 20 ha vodnej plochy jazier sem láka 
každoročne tisícky domácich a zahraničných turistov. V areáli sa nachádzajú 
volejbalové ihriská,minigolf, obrie šachy, jednou z najlákavejších atrakcií sú vodné 
tobogány. Slnečné jazerá sú ideálnym miestom pre rodinnú dovolenku s deťmi. 
Mierne sa zvažujúce trávnaté pláže, priemerná letná teplota vody 25 oC, vodné 
bicykle, detské ihriská priamo pri plážach, kolotoče a luftburgy sú lákadlami pre 
detských rekreantov. 

ZLATÉ PIESKY - areál Zlatých pieskov leží v severovýchodnom okraji Bratislavy, v 
pokojnom a zeleňou obkolesenom prostredí. Okolo vodnej plochy sa tiahne 400 m 
dlhá a 30 m široká piesočnatá pláž. Návštevníci sa môžu kúpať v mimoriadne čistej 
vode bez vodných rastlín. K dispozícii sú 2 tenisové kurty, 7 tenisových ihrísk s 



umelým osvetlením, 2 volejbalové ihriská, 2 ihriská pre streetball, požičovne malých 
plavidiel, vodný tobogan, minigolf a detské ihriská. 

 

TOP rekreačné lokality 
 

Na Slovensku je viacero prírodných lokalít (Donovaly, Liptov, Vysoké Tatry, Nízke 
Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Kremnica, Kysuce, Oravská Magura), ale v súčasnosti 
výber vhodnej rekreačnej oblasti je limitovaný dostupnosťou. Vhodnú infraštruktúru 
a ponuku celoročných aktivít majú iba niektoré. Pre účel tohto prieskumu sme 
analyzovali strediská v ktorých blízkosti je otvorená vodná plocha, možnosti 
lyžovania, vybudované aquaparky a možné doplnkové aktivity.  

1. Liptov  

Liptov je jedna z najperspektívnejších a najviac rozvinutých dolín pre cestovný 
ruch. Je ohraničená Veľkou Fatrou, Chočskými vrchmi, Nízkymi Tatrami a Západnými 
Tatrami 

Štyri piliere lokality: Liptovská mara – je priehrada kde je možné v lete realizovať 
vodné športy, Demänovská dolina – najväčšie lyžiarske stredisko prepojené s južnou 
stranou, Tatralandia – aquapark s možnosťou wellness, Bešenová – celoročné 
termálne kúpalisko 

Lokalita je výhodná z hľadiska dostupnosti v blízkosti sú dostupné ostatné 
rekreačné strediská: Malino Brdo, Donovaly, Kubínska hoľa, Prosiecka dolina, atď. 

2. Tále, Chopok – juh / Nízke Tatry/ 

Lokalita na opačnej strane masívu Nízke Tatry, krásne kopce a doliny 
s možnosťami lyžovania. Lokalitu pozdvihlo vybudovanie majstrovského 18 
jamkového ihriska Tále. V lokalite je možné realizovať celoročné aktivity. Tri piliere 
lokality: Tále – golf, Voda , Lyžovanie, turistika,  

Lokalita je dostupná z Banskej Bystrice smer Zvolen a Brezno po rýchlostnej 
komunikácii. Do budúcnosti sa lokalita javí ako veľmi perspektívna v oblasti 
cestovného ruchu. V blízkosti sa nachádza turistické stredisko Čertovica – Vyšná Boca 
a niekoľko ďalších menších stredísk. 

3. Vysoké Tatry 

Vysoké tatry lokalita, ktorej turistická infraštruktúra bola vybudovaná už 
v minulosti. V lokalite sa nachádza viacero lyžiarskych stredísk: Štrbské pleso, 
Skalnaté pleso a iné. Okrem lyžovania sú to ostatné aktivity zabezpečujúce celoročnú 
prevádzku :  Aquacity Poprad,  Golf Black Storke  a iné hlavne turistika. V lokalite je 
pripravených viacero rekreačných projektov. 

 

http://www.liptovska-mara.sk/
http://www.liptov.sk/lyzovanie/jasna.html
http://www.tatralandia-aquapark.sk/
http://www.besenovanet.sk/index.php
http://www.tale.sk/
http://www.nizketatry.sk/ciele/pktale/pktale.html
http://www.lanovky.sk/?page=str&str=chopok
http://www.parksnow.sk/tatry/index.php
http://www.vysoketatry.org/lyzovanie/skalnatepleso.html
http://www.vysoketatry.org/lyzovanie/skalnatepleso.html
http://www.aquacity.sk/
http://www.international.sk/


4. Oravice 

Stredisko leží na území regiónu  Oravy – Západné Tatry, takmer na hranici 
s Poľskou republikou , len niekoľko km od Zakopaného. V stredisku je nachádzajú tri 
piliere aktivít: Meander - Park thermal, lyžiarske stredisko a oravská priehrada 
v blízkosti. 

Perspektíva 

Lokality, ktoré majú potenciál rozvoja: ski: Martinské hoľe, Kubínska hoľa, 
vodné športy - Dunajské ľuhy. Posledná zima a globálne oteplovanie majú značný 
vplyv na lyžiarske strediská na Slovensku. Väčšina lyžiarskych stredísk položených 
pod 1000 m má problémy so snehom a dĺžka prevádzky vlekov sa skracuje. Tento 
faktor treba z dlhodobého hľadiska brať v úvahu. Viac článok „čaká Slovensko koniec 
lyžovania“. V poslednej dobe vzniká viacero wellness centier (Patince, atď) hľavne 
vďaka podpory EÚ fondom.  Viacerým centrám však chýba synergický efekt 
doplnkových aktivít. Výnimkou môžu byť centrá Vyhne, ktoré ležia v blízkosti 
Kremnických vrchov (Skalka- ski, Medvedica - ski)..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meanderpark.com/
http://www.meanderski.com/
http://www.lanovky.sk/?page=rep&idb=309&str=martinske
http://www.skikubinskahola.sk/index1.php
http://www.sopsr.sk/index.php?page=posobnost&id=13
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=89890
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=89890
http://www.welness.sk/svk/index.php?category=default
http://www.vodnyrajvyhne.sk/index.htm


 

Dostupnosť a turizmus – vybrané údaje 

 
 
vysielajúca krajina 

 

 
vzdialenosť od hraníc SR (v km) 

       do 50         50 - 100      100 - 200       nad 200 

  ČR                   13,6 43,0 26,5 16,8 

  Poľsko               2,3 34,7 34,7 28,3 
  Rakúsko              10,1 40,5 32,9 16,5 

  Maďarsko             37,0 24,4 14,6 24,0 
  Ukrajina             65,4 19,2 3,8 11,5 

  Nemecko              0,0 0,0 0,0 100,0 
  ostatné              0,0 0,0 0,0 100,0 

Zo sídiel vzdialených nie viac ako 100 km od hraníc SR prišlo 42 % hostí. 

 

vysielajúca krajina zastúpenie (v %) vysielajúca krajina zastúpenie (v %) 

  ČR               31,1   Dánsko 0,2 

  Maďarsko         20,5   Slovinsko 0,2 

  Poľsko           18,2   Chorvátsko       0,2 

  Nemecko    11,5   Kanada 0,2 

  Rakúsko     6,6   Bulharsko 0,2 

  Ukrajina 2,2   Rumunsko         0,2 

  Holandsko        2,2   Litva 0,2 

  Francúzsko       1,0   Švédsko          0,1 

  Taliansko        0,9   USA 0,1 

  Veľká Británia   0,8   Írsko 0,1 

  Japonsko 0,8   Fínsko 0,1 

  Belgicko     0,7   Izrael 0,1 

  Singapúr    0,7   

  Švajčiarsko      0,6   

  Rusko 0,3   spolu* 100,0% 

 (údaje v %) 

 

vysielajúca krajina 

 

 

vzdialenosť od hraníc SR (v km) 

       do 50         50 - 100      100 - 200       nad 200 

  ČR                   13,6 43,0 26,5 16,8 
  Poľsko               2,3 34,7 34,7 28,3 

  Rakúsko              10,1 40,5 32,9 16,5 
  Maďarsko             37,0 24,4 14,6 24,0 

  Ukrajina             65,4 19,2 3,8 11,5 

  Nemecko              0,0 0,0 0,0 100,0 
  ostatné              0,0 0,0 0,0 100,0 

 

  



Tabuľka sociálny status návštevníkov (vrátane tranzitných) podľa vysielajúcej krajiny    

 statusová trieda vysielajúca krajina 

   ČR  Poľsko Rakúsko Maďarsko Ukrajina Nemecko ostatné 

vyššia trieda         16,9 14,7 21,3 15,6 26,9 11,9 14,9 

vyššia stredná        18,5 33,0 28,0 24,9 19,2 37,8 41,6 

nižšia stredná        45,6 43,1 29,3 39,2 19,2 27,4 25,7 
nižšia trieda         6,2 5,6 2,7 2,1 26,9 0,7 1,0 

dôchodci + ženy                
v domácnosti 

8,3 1,5 12,0 9,3 3,8 11,9 14,9 

študenti              4,6 2,0 6,7 8,9 3,8 10,4 2,0 

Tabuľka ústredné navštívené miesta  (regióny) podľa vysielajúcej krajiny (z odpovedí 

netranzitných  i tranzitných návštevníkov) (súčet 100 % je vždy v stĺpci) 

 ústredné navštívené  

 miesto (región)                          

                                        návštevníci z: 

   ČR  Poľska Rakúska Maďarska Ukrajiny Nemecka ostatné 

Bratislavský 14,0 8,7 55,3 18,7 4,0 27,9 28,9 

Severopovažský 25,4 5,8 5,3 0,6 0,0 5,9 13,2 

Oravský 2,6 44,2 2,6 0,0 0,0 1,5 0,0 
Podunajský 1,6 0,0 5,3 40,4 0,0 2,9 3,9 

Dolnopovažský 17,3 1,7 5,3 0,0 0,0 23,5 6,6 
Tatranský 4,2 18,6 7,9 3,6 4,0 11,8 13,2 

Liptovský 3,3 12,8 0,0 2,4 0,0 0,0 9,2 

Strednopovažský 7,2 1,7 0,0 2,4 0,0 2,9 9,2 
Košický 1,6 1,2 0,0 12,0 20,0 2,9 3,9 

Ipeľský 0,7 0,0 2,6 10,2 0,0 7,4 1,3 
Horehronský 2,6 2,9 0,0 4,2 0,0 5,9 1,3 

Záhorský 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Nitriansky 3,3 0,0 10,5 1,2 0,0 1,5 1,3 
Hornonitriansky 3,9 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 1,3 

Turčiansky 2,6 1,7 0,0 0,0 0,0 1,5 1,3 
Šarišský 1,6 0,0 5,3 1,2 4,0 1,5 1,3 

Pohronský 1,6 0,0 0,0 1,2 0,0 1,5 2,6 
Hornozemplínsky 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 

Dolnozemplínsky 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 1,5 0,0 

Gemerský 0,3 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Spišský 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

absolútne  početnosti: 307 172 38 166 25 68 76 

Tabuľka Záujem o jednotlivé druhy turizmu  (pobytu) – zahraniční návštevníci 

   predmet záujmu        hodnotenie v 

% 

počet hostí 

vo vzorke 

zimné športy 18,0 216 
rekreačný pobyt na horách 17,8 214 

návšteva rodiny/známych   10,6 127 
rekreačný pobyt pri vode (termálne kúpaliska a vodné plochy) 9,9 119 

mestské kultúrno-historické pobyty   8,7 104 

turistika nákupná   8,2 99 
pobyt v kúpeľoch 8,1 97 

iba tranzit   7,0 84 
okružné cesty (za poznávaním prírody, kultúry a histórie) 5,3 64 

vidiecka turistika  2,6 31 
neuvažujem o ďalšej návšteve Slovenska     3,8 46 

spolu       100,0   1200 



Horské apartmány 
 

V posledných rokoch sa v slovenských turistických strediskách rozbehla výstavba 
prázdninových apartmánov. Mnohí si kupujú apartmánové byty v turistických 
lokalitách ako investíciu, ale nie každý má predstavu, o jej návratnosti a čo sa za ňou 
skrýva. Na Slovensku ponúkajú ročný výnos na úrovni okolo siedmich percent čo je 
viac ako priemer francúzskych prevádzkovateľov, ktorých projekty sa pohybujú na 
úrovni 5%. Na Slovensku je trh horských apartmánov ešte v plienkach, podstatou 
obchodu je ponúkať komplexný produkt vrátane naviazanosti na touroperátorov, 
ktorý sú schopný vykúpiť obsadenosť na niekoľko mesiacov dopredu a klient sa 
nemusí okrem investície o nič starať. 
 

 
 
 

Najlukratívnejšie lyžiarske  lokality  

 
trat km 

Donovaly 16 11,7 km 

Martinské hole 11 12 km 

Veľká rača 14 12 km 

Krompachy Plejsy 11 9,3 km 

Chopok Juh 7 9 km 

Jasná 23 23 km 

Malino Brdo 10 10 km 

Kubínska hoľa 13 13,5 km 

TLD   

Tatranská lomnica 6 9,15 km 

Starý Smokovec 6 4,4 km 

Liptovská teplička 5 3,3 km 

 

Potenciál relaxu v horskom prostredí aj v kombinácii s wellness službami a 
lyžiarskymi možnosťami je ďalšou významnou oblasťou cestovného ruchu na 
Slovensku. Turistickú infraštruktúru napomáha v poslednom čase zlepšovať aj 
výstavba horských apartmánov.  

Donovaly 

Triangel 
Liptov 

Fatrapark 

Apartmány CPI 

Apartmány  Bešenová 

Vysoké Tatry 

4 Rest 

Crocus 

Famila Smokovec 

Tri vody 

Silver Resort 

Daniela 

Reviva 

Desing House 

Okko Nízke Tatry 

Apartmány 

Tále 

Terchová  

Drevenice 

Terchová 

Slovenský Raj 

Biele Vody 

Golden 

Park/Kremnica 

Mlynky 

Oščadnica 

LBG/Oščadnica 

LBG/Zázrivá 

Dedovka 

Apartos 

Trenčín  

Trenčianske 

Teplice 

Juh Slovenska 

Jazero Vojka 



 

Rekreačné poukazy a ich vplyv na cestovný ruch 
 
Rezort chce týmto krokom podporiť domáci cestovný ruch a zvýšiť záujem Slovákov 
o dovolenku vo vlastnej krajine. Dnes totiž až 67 percent dovolenkárov 
uprednostňuje oddych za hranicami. "Cestovný ruch je pre veľa obcí aj 
mikroregiónov jediným významným zamestnávateľom aj investorom a myslíme si, že 
si zaslúži väčšiu podporu," povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby 
Peter Ďurček. 
 
Systém rekreačných poukážok funguje už viac ako 70 rokov vo Francúzsku a osvedčil 
sa aj v Maďarsku alebo Taliansku. Na základe skúseností zo zahraničia ministerstvo 
predpokladá, že turisti minú v regiónoch ďalšie peniaze a podporia miestnu 
ekonomiku. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení síce víta podporu 
cestovného ruchu zavedením rekreačných poukážok, ale jej zástupcovia sa 
domnievajú, že rekreačné poukazy by nemali byť pre zamestnávateľov povinné, ale 
dobrovoľné. 
 
Upozorňuje, že zavedením poukážok sa kvalita cestovného ruchu nezvýši, je preto 
potrebné sústrediť sa aj na zvýšenie atraktivity služieb. Domáci aj zahraniční turisti 
totiž porovnávajú cenu a kvalitu poskytovanej služby a často radšej uprednostnia 
zahraničnú dovolenku. 
 
Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na rekreáciu zamestnanca 275 eur sa ale 
vzťahuje len na zamestnancov, ktorí u neho pracujú na ustanovený týždenný 
pracovný čas (pracujú na „plný úväzok“). U zamestnanca, ktorý má dohodnutý 
pracovný pomer na kratší pracovný čas (pracuje na „skrátený úväzok“), sa 
maximálna suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok 275 eur zníži v pomere 
zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.  
 
Ak má teda zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na „polovičný úväzok“, 
zamestnávateľ je povinný mu prispieť na rekreáciu maximálne sumou 137,50 eura za 
kalendárny rok (polovica z 275-eurového príspevku na rekreáciu pre zamestnanca s 
„plným úväzkom“). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na čo možno použiť príspevok na rekreáciu a rekreačný poukaz 
Oprávnenými výdavkami na rekreáciu, na ktoré je zamestnávateľ povinný 
zamestnancovi prispievať, sú preukázané výdavky zamestnanca na:  
 

▪ služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania 
na území Slovenskej republiky, 

▪ pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a 
stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej 
republiky, 

▪ ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, 
ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby, 

▪ organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských 
prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce 
základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s 
osemročným vzdelávacím programom. 

 
Zamestnávateľ je teda povinný zamestnancovi prispievať len na rekreáciu, 
ktorá je spojená najmenej s dvoma prenocovaniami na území Slovenskej 
republiky. Rekreáciu spojenú s ubytovaním na jednu noc (napríklad zo soboty na 
nedeľu) zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi preplatiť.  
 
Oprávnené výdavky preplácané zamestnávateľom môžu v sebe zahŕňať rôznu formu 
rekreácie. Môžu to byť služby cestovného ruchu, môžu to byť pobytové balíky 
alebo to môže byť ubytovanie (prípadne ubytovanie spojené so 
zabezpečením stravy). Pokiaľ ide o služby cestovného ruchu, problémom môže 
byť to, že Zákonník práce nedefinuje, čo všetko sa má rozumieť pod pojmom „služby 
cestovného ruchu“. Okrem toho Zákonník práce pri tomto pojme ani neodkazuje na 
žiadny iný predpis, ktorý ho definuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pozrime sa však na vec bližšie. 
 

Počet lôžok v rokoch 2015 – 2018 stagnoval na čísle cca 161 000. Avšak v 
prvom polroku 2019 kapacita lôžok výrazne stúpla – to je objektívny fakt. Oproti roku 
2018 pribudlo cca 16 000 lôžok, pričom je jasné, že takéto číslo nemohlo byť v tak 
krátkom období dosiahnuté postavením nových ubytovacích kapacít. Je to nárast o 
9,8%. Vysvetlenie je jasné – prišlo k nahláseniu neoficiálnych ubytovacích kapacít, 
ktoré existovali už predtým, fungovali však mimo systém. Toto je jasný pozitívny 
vplyv zavedenia rekreačných poukazov. 
 
Celkový počet prenocovaní za prvý polrok 2019 teda významne ovplyvnili zariadenia, 
ktoré mali prenocovania aj v minulosti, ale neuvádzali ich v štatistikách. Táto 
veta je pre pochopenie kľúčová – ak sa do oficiálneho systému preklopili čierne 
lôžka, preklopili sa do oficiálneho systému aj turisti, ktorí na nich spali...a spali na 
nich aj pred zavedením rekreačných poukazov. Nie sú to reálne noví rekreanti, 
ktorých pritiahli rekreačné poukazy. 
 
Porovnávať preto rok 2019 s rokom 2018 len na základe celkového počtu 
prenocovaní je čarovanie so štatistikou. Ak chceme skutočne sledovať efekt 
rekreačných poukazov, tak ideálne cez index využitia lôžok domácimi hosťami. To 
znamená vydeliť počet prenocovaní domácich hostí počtom všetkých lôžok v danom 
období. Za rok 2018 bol tento index 26,65 noci na lôžko, za rok 2019 je to 27,18. To 
predstavuje nárast o 2%. Preto si dovolím tvrdiť, že rekreačné poukazy zdvihli 
prenocovania domácich návštevníkov približne o 2%. Možno ešte čísla z druhého 
polroku ukážu trochu iné dáta, ale jedno je jasné - v roku 2020 už vyprchá akýkoľvek 
efekt nárastu prenocovaní spôsobeného rekreačnými poukazmi. Tým skončí aj 
dodatkový pozitívny vplyv na toto odvetvie. 
Pre porovnanie v roku 2017 prišlo oproti roku 2016 k nárastu indexu využitia lôžok 
o 7,7% - rekreačné poukazy ešte ani neexistovali 
 
Nerobme zo zamestnávateľov rekreačné inštitúcie. Radšej im vytvorme lepšie 
podmienky, aby boli konkurencieschopní. Ak budú úspešní, budú sami súťažiť o 
vzácny výrobný faktor - ľudskú prácu. 
 
Cestovný ruch si zaslúži podporu a rozvoj...o tom nie je pochýb. Potrebujeme však 
vyrobiť vlastníkom cca 157 000 spoločností na Slovensku s počtom zamestnancov 
menším ako 49 vrásky na čele?  Nájdime prosím iný spôsob podpory cestovného 
ruchu, ktorý nebude na úkor niekoho. 
    

Zoberme si ako prípad Česko. Je to krajina podobná Slovensku mentalitou 
i prírodnými podmienkami. Neviem o tom, že by mali nejaký systém rekreačných 
poukazov. Komplexnú podporu cestovného ruchu však majú na špičkovej úrovni 
a výsledky to jednoznačne dokazujú. V prvom polroku majú 3,3x viac celkových 
prenocovaní ako Slovensko a v segmente zahraničných prenocovaní dokonca 4,6x 
viac 
 
 

 



 

Zdroje: 
 

Zdroj: Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) 

 

Stratégi rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava www.mindop.sk, www.slovakia.travel, trip.slovakia.travel 
 

https://www.tophoreca.sk/cestovny-ruch/domaci-cestovny-ruch/799-dostaneme-na-dovolenku- 

 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/rekreacne-poukazy-
zamestnancov-2019 

 

https://viskupic.blog.sme.sk/c/519376/rekreacne-poukazy-ako-je-to-naozaj-co-hovoria-statistiky.html 
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