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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
Zo dňa 08. 04. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

A  s c h v a ľ u j e  
 
 
Koncepciu rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030, 
 

 

B  u k l a d á  
 
 
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 
B.1 realizovať Akčný plán Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do 

roku 2030 
 

Termín: priebežne 
 
 
B.2 zabezpečiť monitorovanie a hodnotenie plnenia Koncepcie rozvoja cestovného ruchu 

v Bratislavskom kraji do roku 2030 prostredníctvom „Správy o plnení úloh vyplývajúcich 
z Akčného plánu Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030“ 
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí dvojročného monitorovacieho obdobia. 
 

Termín: 12/2024
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D ô v o d o v á  s p r á v a 

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 je strategický 
dokument ktorý definuje jednotlivé opatrenia a aktivity, vychádzajúce z Programu 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK) na roky 2021 – 2027 (s 
výhľadom do roku 2030). 
Cieľom spracovaného dokumentu Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom 
kraji do roku 2030 (ďalej len „Koncepcia cestovného ruchu“) je zadefinovanie priorít 
a opatrení, ktoré určujú smerovanie rozvoja turizmu na území BSK. Koncepcia 
cestovného ruchu bude slúžiť ako východiskový dokument pre realizáciu aktivít v cestovnom 
ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Dôvody spracovania dokumentu: 

• určiť smerovanie rozvoja cestovného ruchu na území BSK do roku 2030; 

• zjednotiť veľké množstvo aktérov pôsobiacich v oblasti turizmus s rôznorodými 
zámermi; 

• bližšie špecifikovať ciele stanovené v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030). 

Štruktúra dokumentu 
Koncepcia cestovného ruchu sa skladá z analytickej časti, ktorá použitím kvantitatívnych 
a kvalitatívnych dát analyzuje stav cestovného ruchu na národnej a regionálnej úrovni 
a prináša hlavné zistenia. Druhú časť dokumentu tvorí strategická časť, ktorá definuje 
smerovanie rozvoja cestovného ruchu na regionálnej úrovni prostredníctvom prioritných 
oblastí. Tretiu časť dokumentu tvorí akčný plán, ktorý pretavuje opatrenia zo strategickej časti 
do konkrétnych aktivít s cieľom ich pravidelného odpočtovania plnenia. Poslednou časťou 
dokumentu je finančná časť, ktorá bližšie špecifikuje predpokladané zdroje financovania 
použité pri napĺňaní akčného plánu Koncepcie cestovného ruchu. 
 
Koncepcia cestovného ruchu bola spracovaná Inštitútom regionálnej politiky 
Bratislavského kraja v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava 
Region Tourism, organizáciou Slovenský Dom Centrope a oddelením kultúry Úradu BSK. 
 
Harmonogram spracovania dokumentu: 

o 02/21 - 06/21 vypracovanie analytickej časti  
o 06/21 - 10/21 vypracovanie strategickej časti  
o 10/21 - 12/21 vypracovanie akčného plánu  
o 14.12. 2021 verejné odborné prerokovanie 
o 21.01. 2022 prerokovanie s odbornou verejnosťou 
o 01/22 - 02/22 zapracovanie pripomienok - finalizácia dokumentu  

Verejné odborné prerokovanie sa konalo v online prostredí aplikácie Microsoft Teams, za 
účasti aktérov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu – KOCR BRT, OK BSK, OOCR 
v mikroregiónoch pôsobiacich na území BSK, MAS pôsobiacich na území BSK a členovia 
Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu BSK.  
 
Prerokovanie s odbornou verejnosťou bolo organizované taktiež online, prostredníctvom 
aplikácie Microsoft Teams. Medzi jednotlivými pozvanými účastníkmi boli odborníci, ktorí 
pôsobia alebo sú zameraní na problematiku v oblasti kultúry, životného prostredia, vinárstva 
a gastronómie, rekreácia pri vodných plochách, cykloturizmu, vodného a pešieho turizmu, 
vzdelávania, mobility, destinačného manažmentu a marketingu. 
 
Najdôležitejšie zistenia: 
 
TURIZMUS NA SLOVENSKU - ZHRNUTIE 

• Bratislavský kraj ako najsilnejší región pre zahraničný a krátkodobý turizmus s 
kontinuálnym nárastom návštevnosti, prenocovaní a tržieb v roku 2019  
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• najvýznamnejšie zdrojové trhy pre Bratislavský kraj – Česko, Nemecko, Veľká 
Británia  

• priemerná dĺžka ubytovania v Bratislavskom kraji je 2,07 noci – podpriemerná 
hodnota v rámci SR (2,8)  

• okres Senec s najvyššou priemernou dĺžkou ubytovania – na úrovni 2,8 noci  

• 86% návštevnosti v roku 2019 zastávalo územie Bratislavy 
 
PANDEMICKÁ SITUÁCIA A TURIZMUS - ZHRNUTIE 

• domáci turizmus ako základný kameň reštartu turizmu  

• 50% pokles návštevnosti turistov na Slovensku a s tým spojený 53% pokles tržieb  

• najvyšší pokles návštevnosti na Slovensku zaznamenal Bratislavský kraj – 68% 

• pokles tržieb na Slovensku o 71% - nárast priemernej dĺžky ubytovania o 10%  

• najnižší pokles návštevnosti zaznamenal okres Senec – 43% pokles  

• jedinou rastúcou hodnotou je priemerná dĺžka prenocovania na 3,1 noci 
 
Ciele a prioritné oblasti Koncepcie cestovného ruchu  
Koncepcia cestovného ruchu má zadefinovaný globálny cieľ, z ktorého vychádzajú 4 
špecifické ciele. 
 
Globálny cieľ: Zvýšiť rozmanitosť a kvalitu kultúry a podporiť udržateľnosť turizmu. 
 
Špecifický cieľ 1: Zlepšenie podmienok pre rozvoj a rozšírenie ponuky udržateľného 
cestovného ruchu pomocou budovania základnej a doplnkovej infraštruktúry s dôrazom na 
šetrné zaobchádzanie s prírodným a kultúrnym bohatstvom kraja.  
Špecifický cieľ 2: Zlepšenie koordinácie medzi organizáciami podieľajúcimi sa na rozvoji 
cestového ruchu v Bratislavskom kraji s cieľom zvýšiť efektivitu vykonávaných aktivít a zaručiť 
kontinuálny rozvoj Bratislavského kraja ako atraktívnej destinácie. 
Špecifický cieľ 3: Zabezpečenie zacielenej marketingovej podpory pre produkty cestovného 
ruchu, ktoré majú význam pre rozvoj kraja. 
Špecifický cieľ 4: Synergia oblastí regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktoré sa 
vzájomne dopĺňajú a vytvárajú si tak vhodné podmienky na ďalší rozvoj. 
 
Koncepcia cestovného ruchu definuje 4 prioritné oblasti rozvoja cestovného ruchu: 
 

1. Udržateľný cestovný ruch  
2. Destinačný manažment 
3. Destinačný marketing 
4. Synergia politík regionálneho rozvoja 

 
Prioritné oblasti sú bližšie rozdelené do opatrení, ktoré tvoria jednotlivé okruhy aktivít.  
 
Príloha:  
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 
 
 
 
 


