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1 Úvod 

Na území Prešovského kraja Slovenskej republiky sa nachádza lokalita, ktorá je v zozname 

svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zapísaná pod názvom „Levoča, Spišský hrad 

a pamiatky okolia.“ Táto bakalárska práca je zameraná hlavne na mesto Levoča s ohľadom 

k jeho okoliu. 

Mesto Levoča som si vybrala k práci z dôvodu, že z tohto mesta pochádzam, dobre ho po-

znám a uvedomujem si dôležitosť rozvoja cestovného ruchu v ňom. Mesto má veľký poten-

ciál, čo potvrdzuje aj jeho zápis do zoznamu UNESCA z roku 2009. Mesto a celý okres 

patrí k ekonomicky slabým lokalitám s vysokou nezamestnanosťou. Rozvoj cestovného 

ruchu v danej lokalite považujem za spôsob ako tento nepriaznivý ekonomický aspekt zme-

niť pozitívnym smerom.  

Cieľom práce je zhodnotenie stavu Levoče ako centra cestovného ruchu mestského typu. 

Zhodnotenie situácie a potvrdenie predpokladu, že sa v meste nenachádza dostatočná ponu-

ka zabezpečujúca atraktivitu prostredia pre dlhodobých návštevníkov. Ku koncu práce 

zhodnotím dotazník venovaný návštevníkom a obyvateľom mesta, ktorým sa pokúsim po-

tvrdiť alebo vyvrátiť predpoklad. V závere práce sa pokúsim navrhnúť možné formy rozvoja 

služieb, ktoré by mohli prispieť k zatraktívneniu mesta a zvýšiť možnosť udržania návštev-

níkov na dlhšiu dobu.  



 

 6 

2 Metodika spracovania a cieľ práce 

Štruktúra práce 

Na začiatku teoretickej časti sa venujem teórii cestovného ruchu s ohľadom k obsahu baka-

lárskej práce. Charakterizujem základnú podstatu cestovného ruchu, vymedzujem účastní-

kov cestovného ruchu a destináciu. Vyberám druhy cestovného ruchu, ktoré úzko súvisia 

s popisovanou lokalitou. Člením ponuku cestovného ruchu a vymedzujem aké sú podmien-

ky pre rozvoj cestovného ruchu. 

Praktickú časť práce začínam popisom mesta Levoča, z historického hľadiska ako aj defino-

vania súčasného stavu služieb. Následne sa zaoberám okolím a to popisom najvýznamnej-

ších pamiatok. V ďalšej podkapitole spomínam projekt royal-towns, v preklade „kráľovské 

mestá“, do ktorého je mesto Levoča zapojené. 

Záver praktickej časti obsahuje výsledky prieskumu, ktorý tvoria dva dotazníkové priesku-

my zamerané na obyvateľov a návštevníkov mesta. Výsledky prieskumu kompletizujem 

pomocou SWOT analýzy. V konečnej časti vyjadrujem návrhy k zmenám.  

Postup práce a využité metódy 

Vypracovaniu práce predchádzalo štúdium a sledovanie situácie v meste Levoča, zhromaž-

ďovanie potrebnej literatúry a vhodných zdrojov. Zostaveniu prieskumu predchádzalo osob-

né sledovanie a priame rozhovory ako s obyvateľmi, podnikateľmi či pracovníkmi mesta, 

tak aj návštevníkmi, zameranými na spokojnosť s CR v meste. Dané informácie mi pomohli 

vytvoriť si ucelený obraz o meste z pohľadu mesta ako riadiacej jednotky zároveň aj 

z pohľadu obyvateľov a návštevníkov ako účastníkov CR. Na podloženie získaných infor-

mácií som zvolila dotazníkový prieskum. SWOT analýzu som si vybrala pre doplnenie sta-

vu pozorovaného územia.  

Pramene a terminológia 

K vypracovaniu teoretickej časti mi slúžili hlavne knižné zdroje. Niektoré boli použité 

v digitálnej podobe zverejnenej na internete. Teoretické poznatky som čerpala od sloven-

ských, tak aj českých autorov. K základným definíciám som využívala študijné materiály 

napríklad od Ryglovej. Teoretické poznatky o rozvoji cestovného ruchu som čerpala 
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z materiálov od Foreta alebo Borovského z knihy „Cestovný ruch – trendy a perspektívy“. 

Najčastejšie som využívala knižné zdroje dostupné na internete od slovenského autoraGúči-

ka, ktorý spracoval radu publikácií o cestovnom ruchu, manažmente cestovného ruchu či 

marketingu v tomto odvetví. K popisu lokalít som využívala prevažne oficiálne internetové 

stránky lokalít, z dôvodu ich aktuálnosti. O Levoči som čerpala z knižného zdroju „Levoča“ 

od známeho Levočského historika pána Chalupeckého a kolektívu. 
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3 Význam cestovného ruchu – teoretické východiská 

3.1 Charakteristika cestovného ruchu 

Fenomén, mladé odvetvie, dynamicky sa vyvíjajúci systém, súbor činností, celosvetový 

spoločenský jav sú výrazy, ktoré za sebou skrývajú začiatok popisu mnohých autorov defi-

nujúcich cestovný ruch. Stretávame sa s definíciami, ktoré ponímajú cestovný ruch úplne 

jednoduchým spôsobom ako uvádza B.V.Černý, (1945) – „Cestovným ruchom rozumieme 

pohyb a pobyt hostí.“ Rozšírenejšou variantoumôže byť definícia W.Morgenroth (1927) 

„cestovný ruch je doprava osôb, ktoré sa prechodne vzďaľujú zo svojho stáleho bydliska, 

aby sa inde zdržali výlučne ako spotrebitelia hospodárskych a kultúrnych statkov len pre 

uspokojenie svojich životných alebo kultúrnych či osobných želaní rôzneho druhu.“ 

Faktom je, že všetko sa dá definovať mnohými spôsobmi, záleží len od autora či pohľadu, 

z ktorého sa na danú vec pozeráme. Nie je jednoduché vybrať tú najideálnejšiu definíciu, 

ktorá správne vystihuje podstatu riešenej problematiky. Avšak všetky definície cestovného 

ruchu sa spájajú v najdôležitejších častiach, ktoré cestovný ruch po ich spojení vytvárajú 

a tým zjednocujú aj všetky definície.  

Podstatou je cestovanie, pohyb či presun osôb. Tento presun sa spája s miestom, ktoré je 

iné ako miesto trvalého pobytu ale aj iné ako obvyklé prostredie – napríklad školské či pra-

covné. V danej lokalite sa osoba zdrží kratšiu dobu ako jeden rok. Bez trvalého pobytu. Bez 

pracovnej či inej zárobkovej činnosti. Pobyt či návšteva sa spája s využívaním voľného 

času, za určitým účelom a teda s uspokojením aktuálnej potreby. Mimo iné je charakteris-

tické využívanie služieb, nákup produktov cestovného ruchu. Charakteristické črty ces-

tovného ruchu si v nasledujúcich podkapitolách rozoberieme s ohľadom na lokalitu. 

3.2 Účastníci cestovného ruchu 

Medzi subjekty cestovného ruchu patria „orgány a organizácie zaoberajúce sa cestovným 

ruchom, pracovníci v oblasti cestovného ruchu a účastníci cestovného ruchu. „
1
 

                                                 

1
RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: souborstudijníchmateriálů. Vyd. 3. rozš. Ostrava: KeyPublishing, 

2009, 187 s. Management (KeyPublishing). ISBN 978-807-4180-286., strana 11 
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Okrem členenia účastníkov na aktívnych a pasívnych je dôležité rozlišovať osoby medzi 

cestujúcim, návštevníkom, turistom, výletníkom a rezidentom. Účastníci sú v tomto prípade 

rozlíšený na základe časového horizontu, ktorý na navštívenom mieste strávia. Sledovanie 

počtu návštevníkov a ich rozčlenenie podľa ich dĺžky pobytu je smerodajným ukazovateľom 

pre subjekty vytvárajúce ponuku cestovného ruchu. 

Účastníkom cestovného ruchu je osoba, ktorá sa vo svojom voľnom čase presúva na iné 

miesto na určitú dobu. Čas pobytu na novom mieste člení účastníkov CR nasledovne: 

- „Cestujúci je osoba na ceste medzi dvoma alebo viacerými krajinami, 

- Návštevník (všeobecné pomenovanie pre cestujúceho) je osoba cestujúca na mies-

to iné, než je jej zvyčajné prostredie na dobu kratšiu ako 12 mesiacov, kde hlavný 

účel cesty je iný než zárobková činnosť. 

- Turista je osoba, ktorá prenocováva minimálne 1 noc v ubytovacom zariadení 

v navštívenom mieste. 
2
 Počet prenocovaných nocí člení turistu ešte do dvoch sku-

pín. A to na 

o  turista na dovolenke – „holidaymaker“ – v ČR je to viac ako 2-3 noci, vo 

Francúzsku viac ako 7-8 nocí; 

o  krátkodobo zdržiavajúci sa turista – „short-termtourist“ – zdržiava sa krat-

šie ako stanovený počet nocí. 

- Výletník – ako z anglického názvu vyplýva „same-dayvisitor“ – jednodňový náv-

števník, je osoba, ktorá neprenocováva a zdržuje sa v navštívenom mieste menej ako 

24 hodín. V laickom slangu tiež známy ako „exkurzionista“. 

- Rezident tiež nazývaný ako „stály obyvateľ“- osoba žijúca minimálne 6 nepreruše-

ných mesiacov na určitom mieste. 

Podľa výkladového slovníka je cestovný ruch definovaný ako „komplexný spoločenský 

jav“, ktorý „spája aktivity účastníkov cestovného ruchu od tých, ktorý služby využívajú až po 

aktivity tých subjektov, ktoré služby vytvárajú a zabezpečujú, vrátane politických a verejne 

                                                 

2
BOROVSKÝ, Juraj – SMOLKOVÁ, Eva – NIŇAJOVÁ, Iveta. Cestovný ruch – trendy a perspektívy. Vyd. 

1., Bratislava: IURA EDITION, 2008, 280 s., ISBN 978-80-8078-215-3, strana 13 
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správnych aktivít a reakcie miestnych komunít na uvedené aktivity.“
3
Z nasledujúceho vy-

plýva, že okrem už definovaných návštevníkov nesmieme zabúdať ani na druhú stranu. Čiže 

na osoby vytvárajúce podmienky pre rozvoj cestovného ruchu – orgány, štátna správa, 

účastníci, podniky, organizácie, ktoré produkty cestovného ruchu vytvárajú a umožňujú jeho 

realizáciu.  

- Podnikatelia –vytvárajú služby typu ubytovania, stravovania, drobných služieb, ces-

tovné kancelárie a agentúry, touroperátory. 

- Organizácie ( štát, orgány, úrady, neziskové organizácie, spolky...) – infraštruktúra, 

podmienky pre rozvoj podnikania, podpory rozvoja cestovného ruchu... 

V neposlednom rade sú pre rozvoj cestovného ruchu dôležitý aj obyvatelia. Osoby žijúce 

v lokalitách  cestovného ruchu,ktorímajú tiež podiel na jeho rozvoji. Ich postoj k oblasti 

môže výrazne ovplyvniť možnosti  a smer rozvíjania cestovného ruchu, napr. negatívny 

prístup obyvateľov k turistom môže výrazne ovplyvniť ich pobyt a budúcu návštevu poten-

ciálnych zákazníkov, spokojnosť klientov a ich ochotu vrátiť sa na dané miesto znova. Pozi-

tívne referencie ľudí sú dôležité. 

Pri vysokom vyťažení územia môže cestovný ruch spôsobiť aj negatívne účinky, napríklad 

hlučnosť, nedostatok tovaru a stratu súkromia. To všetko môže vyvolaťsociálne napätie me-

dzi domácim obyvateľstvom a účastníkmi.   

3.3 Destinácia 

Destinácia býva dôvodom cestovania návštevníkov, preto potenciál danej lokality musí byť 

dostačujúci pre uspokojenie potrieb účastníkov. Dôvody cestovania ľudí sú rôzne. Zväčša 

ide o oddych, rekreáciu, kvôli zdraviu, vzdelávaniu a teda poznávaniu, kvôli kultúrnemu 

alebo spoločenskému vyžitiu. U rôznych autorov sa môžeme stretnúť s rozdielnym člene-

ním. V nasledujúcej časti sú vymedzené hlavne tie druhy, ktoré sú v rozoberanej lokalite 

využiteľné.  

                                                 

3
 PÁSKOVÁ, Martina; ZELENKA, Jozef; Cestovný ruch výkladový slovník, Česká republika, 2002, Minister-

stvo promístni rozvoj, ISBN: 978-80-2390-152-8, 448s, strana 45 
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3.4 Druhy cestovného ruchu 

Členenie cestovného ruchu na rôzne typy alebo formy závisí od kritéria, z ktorého sana ces-

tovný ruch pozeráme. Ak by sme sa zameriavali na miesto jeho členením,ako uvádza Foret 

(2011) by bol domáci a zahraničný cestovný ruch. Z časového hľadiska je ním krátkodobý 

a dlhodobý cestovný ruch. Podľa počtu osôb v skupine by bolo jeho členenie na skupinový 

a individuálny a mnoho iných.
4
 V tejto práci sa zameriame hlavne na členenie podľa motí-

vu, teda dôvod cestovania. Nasledujúce členenie zároveň aj vystihuje spôsob trávenia času 

účastníka v danej lokalite. 

Rekreačný cestovný ruch 

Rekreačný cestovný ruch v sebe zahŕňa odpočinok, pri ktorom chce účastník nadobudnúť 

nové fyzické a psychické sily, teda celková regenerácia účastníka. Miestom je vhodné prí-

rodné prostredie. V rámci neho účastník vykonáva rôzne aktivity ako prechádzky, športové 

aktivity, spoznávanie prírody, pamiatok. Najtypickejšou formou je tzv. „prímestská rekreá-

cia“, víkendové pobyty v chatách alebo chalupách.Je to najčastejšie využívaný druh cestov-

ného ruchu. 

Športový cestovný ruch 

Základom športového CR je činnosť spojená so športovými aktivitami. Členíme ho na ak-

tívny a pasívny, podľa účastí návštevníka. V prípade, že účastník v rámci pobytu vykonáva 

rôzne športy ako pešiu turistiku, horskú, vodnú, cykloturistiku, kempuje, pláva, hraje golf či 

lyžuje, zúčastňuje sa športového CR aktívne. Pasívnym CR je neaktívna účasť na športe – 

napríklad formou diváctva na športových akciách.  

Kultúrny cestovný ruch – vzdelávací  

Už z názvu vyplýva, že sa týka spoznávania kultúr, zvykov, tradícií, spôsobu života či ná-

boženstva. Účastníci sa vzdelávajú o iných kultúrach. Je to akýsi spôsob, ako účastníci mô-

žu uspokojiť nie fyzické ale práve duchovné potreby. A to práve navštívením múzeí, galérií, 

kultúrnych pamätihodností, archeologických nálezísk, hudobných, divadelných či iných 

festivalov, výstav a podobne. Do tohto druhu CR môžeme zahrnúť aj náboženský cestovný 

                                                 

4
FORET, Miroslav a V ra FORETOVÁ.  ak rozvíjetmístnícestovní ruch: souborstudijníchmateriálů. 1. vyd. 

Praha: GradaPub., 2001, 178 s. Management (KeyPublishing). ISBN 80-247-0207-X. 
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ruch – teda pútnický. Jeho súčasťou je navštevovanie cirkevných pamiatok či púti a môže to 

byť aj súčasťou náboženských obradov.  

Religiózny cestovný ruch 

Religiózny alebo tiež náboženský či pútnický cestovný ruch. Druh cestovného ruchu zame-

raný na náboženstvo – cirkevné aspekty cestovania. Je cestovanie za určitými tradíciami 

konkrétneho náboženstva. Pri príklade Levoče je to cestovanie na Mariánsku púť, ktorá sa 

už desaťročia každoročne koná v prvý júlový týždeň. Mariánska hora sa radí k najstarším 

pútnickým miestam východného Slovenska 

Obchodný cestovný ruch 

Obchodný cestovný ruch je typický tým, že účastníci ho uskutočňujú v pracovnom čase. 

Zahrňuje obchodné rokovania, kongresy, návštevu veľtrhov či výstav. Incentivný cestovný 

ruch je tiež typom obchodného CR. Jeho hlavnou úlohou je stimulovať a motivovať zamest-

nancov.  

Politický cestovný ruch 

Politický cestový ruch je charakteristický zjazdmi, stretnutiami politických strán, mítingami 

politicky aktívnych ľudí ako sú poslanci, delegáti či hlavy jednotlivých štátov. Levoča má 

už niekoľko násobné skúsenosti s organizáciou stretnutí významných osobností od návštev 

veľvyslancov napríklad z Izraelu, Veľkej Británie, Holandska, Ruskej federácie, Nórska, 

Švajčiarska alebo USA, delegácie z Európskeho parlamentu. V roku 1998 sa v Levoči konal 

summit jedenástich prezidentov stredoeurópskych štátov alebo stretnutie ministrov kultúry 

krajín V4 v roku 2003. No medzi najvýznamnejšie návštevy patrila v roku 1995 návšteva 

Pápeža Jána Pavla II.  

Špecifický cestovný ruch 

Špecifický cestovný ruch sa zameriava na netradičné formy cestovného ruchu pre určitú 

netypickú škálu zákazníkov ako sú napríklad vozičkári. V Levoči by sa dalo hovoriť naprí-

klad o zameraní cestovného ruchu pre hendikepovaných ľudí, pre ktorých má vytvorené 

zázemie ako – nevidiacich, slabozrakých, zdravotne postihnutých ľudí.  



 

 13 

3.5 Ponuka cestovného ruchu 

 „Cieľové miesto predstavuje stredisko cestovného ruchu, región. Musí mať vhodný prírod-

ný a kultúrny potenciál pre cestovný ruch, ktorý sa označuje aj ako primárna ponuka. Po-

tenciál cestovného ruchu nie je v priestore rozmiestnený rovnomerne a s ohľadom na svoju 

jedinečnosť môže mať miestny, regionálny, celoštátny až medzinárodný význam. Prostried-

kom k dosiahnutiu tohto cieľa je rôznorodá infraštruktúrna vybavenosť, ktorá sa označuje 

ako sekundárna ponuka. Ide o podniky, zariadenia a inštitúcie cestovného ruchu, ktoré 

umožňujú návštevníkom cieľového miesta prechodne sa ubytovať, stravovať a vykonávať 

rôzne rekreačné, športové, kultúrne a iné aktivity typické pre cestovný ruch. Druhová štruk-

túra zariadenia cestovného ruchu závisí od primárnej ponuky, ich funkcii, významu a dĺžky 

využívania v priebehu roka.“
5
 

Cestovný ruch je tvorený mnohými aktivitami, službami a odvetviami, ktoré sa navzájom 

doplňujú. Nositeľom ponuky podľa Kompasovej, (2010) môže byť: 

- „cieľové miesto s prírodným a kultúrnohistorickým potenciálom; 

- podniky cestovného ruchu, ktoré svojou kapacitou produkujú služby ako predmet 

spotreby účastníkov; 

- organizácie a inštitúcie cestovného ruchu, ktorých činnosť utvára rámec na realizá-

ciu ponuky na trhu cestovného ruchu.“ 
6
 

Osoby cestujú do destinácií len vtedy, ak existuje taká ponuka, ktorá by uspokojila dosta-

točne ich potreby. Tým máme namysli existenciu tovarov, služieb v navštívenom mieste. 

3.5.1 Primárna ponuka cestovného ruchu 

Charakter ponuky závisí od primárnej ponuky. Táto ponuka je dôvodom účasti na cestov-

nom ruchu. Je definovaná aj formou „lokalizačných predpokladov“, ktoré umožňujú rozví-

jať cestovný ruch. Vo všeobecnosti sem patria : 

                                                 

5
HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006, 223 

s. ISBN 80-716-8948-3 (vlastný preklad) 

6
KOMPASOVÁ, Katarína. Základy cestovného ruchu [online]. Nitra, 2010 [cit. 2014-04-17]. Dostupné 

z: http://www.euroregion-vdi.sk/manazer/images/prednasky/14.Zaklady_cestovneho_ruchu.pdf. Prednáška. 

http://www.euroregion-vdi.sk/manazer/images/prednasky/14.Zaklady_cestovneho_ruchu.pdf
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- „prírodné podmienky  

o geomorfologické pomery (povrch, reliéf – vrcholy, doliny, jaskyne, vodopády 

a pod.); 

o klimatické podmienky (teplotné pomery, vodné a snehové zrážky, slnečný svit 

a pod.); 

o hydrologické podmienky (podzemné-liečivé pramene, povrchové vody); 

o biogeografické podmienky (fauna a flóra); 

- kultúrno-historické podmienky 

o architektonické svetské pamiatky (hrady, zámky, kaštiele, paláce, mestské 

pamiatkové rezervácie), technické diela, sakrálne pamiatky (kostoly, klášto-

ry, kaplnky); 

o umelecko-výtvarné diela (sochy, súsošia, pomníky, obrazy, nábytok a pod.); 

o folklór (hmotný – odevy, obydlia, umelecká výroba a pod., duchovné – pies-

ne, zvyky, tradície a pod.); 

o archeologické náleziská (voľná príroda aj muzeálne zbierky) 

o kultúrno-osvetové zariadenia (divadlá, galérie, skanzeny, múzea a pod.); 

- organizované podujatia 

o kultúrne podujatia (folklórne a hudobné festivaly, vedecké sympózia, kongre-

sy a pod.); 

o športové udalosti medzinárodného a národného významu; 

o politicko-spoločenské udalosti (politické výročia, oslavy a pod.); 

o obchodné udalosti (výstavy, veľtrhy, salóny a pod.).“
7
 

                                                 

7
KOMPASOVÁ, Katarína. Základy cestovného ruchu [online]. Nitra, 2010 [cit. 2014-04-17]. Dostupné 

z: http://www.euroregion-vdi.sk/manazer/images/prednasky/14.Zaklady_cestovneho_ruchu.pdf. Prednáška. 

http://www.euroregion-vdi.sk/manazer/images/prednasky/14.Zaklady_cestovneho_ruchu.pdf
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3.5.2 Sekundárna ponuka cestovného ruchu 

Sekundárna ponuka doplňuje primárnu ponuku a umožňuje jej využívanie. Je označovaná 

tiež ako „realizačné predpoklady územia“. Rozdiel medzi primárnou a sekundárnou ponu-

kou je v tom, že sekundárna ponuka nie je motívom účasti na cestovnom ruchu, ale bez nej 

nie je možné cestovný ruch realizovať. 

- Supraštruktúracestovného ruchu – tvoria ju ubytovacie a stravovacie zariadenia. 

- Infraštruktúra cestovného ruchu – tvoria cestovné kancelárie, informačné kance-

lárie, kongresové centrá, zmenárne, colnice a pod. 

- Všeobecná infraštruktúra cestovného ruchu – dopravná infraštruktúra (TAXI, 

parkoviská, čerpacie stanice, požičovne áut), miestna infraštruktúra ( obchodná sieť, 

kaderníctva, pošta, banky, bankomaty, poisťovne a pod..), zdravotnícka infraštruktú-

ra, polícia, záchranná služba, športovo-rekreačné zariadenia (ihriská, kúpaliská, sau-

ny, fitnescentrum, štadióny a pod.) či dopravné zariadenia (MHD, železničná dopra-

va, vodná doprava, letecká doprava a pod.). 

3.6 Podmienky rozvoja cestovného ruchu 

Prírodné faktory a predpoklady pre cestovný ruch 

Nevšedný a lákavý vzhľad územia z hľadiska prírodných faktorov je prínosom pre rozvoj 

CR. Klimatické podmienky majú výrazný vplyv na sezónnosti. 

Kultúrno-historické faktory 

Najvyužívanejším faktorom je existencia kultúrno-historických pamiatok na území danej 

lokality. Pre ďalší rozvoj je výhodou vybudovanie kultúrnych zariadení, vykonávanie kul-

túrnych či športových akcií. 

Socioekonomické faktory 

Do socioekonomických faktorov spadajú demografické faktory, ekonomické faktory, so-

ciálne-kultúrne a sociálne-politické podmienky. 
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4 Charakteristika mesta Levoča a okolia 

4.1 Levoča 

4.1.1 Geografický popis lokality 

Levoča je okresné mesto nachádzajúce sa v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. 

Z územného rozčlenenia krajiny patrí do Prešovského kraja a je okresným mestom Levoč-

ského okresu. Mesto má tri samostatné časti – Závada, Levočská Dolina a Levočské Lúky. 

V rámci rozčlenenia krajiny na regióny patrí do regiónu nazývaným Spiš.  

Obrázok 1- Geografická poloha mesta Levoča 

 

Zdroj:  Slovensko 2014. Uverejnené na internete http://mapa-mapy.info.sk/ 

Mesto sa nachádza v nadmorskej výške 570 metrov. Poloha  je zaujímavá aj vzhľadom 

k okoliu. 26 km severozápadne od mesta sa nachádza Poprad, tiež známy ako vstup do Vy-

sokých Tatier. 12 km na juh je Spišská Nová Ves, ktorá je vstupom do Slovenského raja, 

obľúbenej turistickej lokalite. Levoča je zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNES-

CO pod názvom „Spišský hrad a Levoča a kultúrne pamiatky okolia, čím je na mysli Spiš-

ská Kapitula, Spišské Podhradie a kostol sv. Ducha v Žehre. Spišský hrad so Žehrou je od 

Levoče 19 km a Spišská kapitula so Spišským Podhradím 15 km. 
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4.1.2 Stručná história mesta Levoča 

Kroniky hovoria, že po tatárskych nájazdoch, začiatkom 13. storočia, boli obývané dediny 

a mestečká spustošené. Obyvatelia museli začať s budovaním nových. Ako tvrdí Chalupec-

ký v knihe o Levoči „Proti tatárskym alebo iným nájazdom a útokom v budúcnosti javí sa 

potreba vystaviť spoločné, silne opevnené mesto, ktoré v časoch pokoja bude strediskom 

remesiel a obchodu, v čase nebezpečenstva zase bezpečným úkrytom.“
8
Tak sa aj stalo. Oby-

vatelia si našli osamelý kopec, blízko Spišského hradu a začali budovať základy mesta Le-

voča. Predpokladá sa, že názov mesta bol odvodený od prídavného mena „ljutý“ a toto slo-

vanské meno prevzali v znení „in der Lewtsch“. Nadchádzajúce roky sa meno mesta odvo-

dzovalo rôznymi spôsobmi ako napríklad Leucha, Lyucha, Lewcha, Leuche, Lyuche, Leiu-

che, Lewscen, Lewcsouia, Leutschaw, Lewucža, Lewoče, Locse, Leutschovia, Leutsaria, 

Lewoča až po súčasný názov. 

Úsilie obyvateľov vybudovať opevnené mesto sa vyplatilo, čo sa počas husitských nájaz-

doch začiatkom 15. storočia potvrdilo. Levoču sa im oproti Kežmarku nepodarilo dobiť ani 

raz. Mesto bolo postavené v blízkosti križovatky ciest. Prispelo to k jeho neustálemu rastu 

a tak sa mesto stalo jedným z najväčších miest bývalého Uhorska.  

Prvá písomná zmienka Levoče je v listine Belu IV. z roku 1249 s názvom Leucha. V roku 

1317 sa stáva Kráľovským mestom. Výsady kráľovského mesta ako významné právo skladu 

udelil Levoči Karol Róbert. Vyslúžilo si oslobodenie od platenia „tridsiatkov“, čo veľmi 

prispelo k slobodnému obchodovaniu. Mesto si prešlo rôznymi priaznivými aj nepriaznivý-

mi situáciami ako bol požiar v 16. storočí, či protihabsburgské povstania v tom ďalšom. Aj 

vďaka týmto udalostiam bolo mesto opravované a prestavované. V súčasnosti sa môže pýšiť 

architektonickými pamiatkami z rôznych umeleckých období.  

Avšak stále bolo centrom Spiša. Za zmienku stojí Levočské lýceum, ktoré je známe vďaka 

Ľudovítovi Štúrovi. Po jeho zosadení z katedry v Bratislave sem prišiel aj s jeho študent-

mi.Za zmienku pri tejto udalosti stojí fakt, že pieseň, ktorá je v súčasnosti hymnou Sloven-

skej republiky „Nad Tatrou sa blýska“ vznikla práve behom odchodu bratislavských študen-

tov do Levoče.  

                                                 

8
FELBER, R., CHALUPECKÝ, I., KLUBERT Ś. A KRESŤAN S.. Levoča. Košice: Východoslovenské vyda-

vateľstvo, 1964,144 s., Bez ISBN 
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Okrem neho v Levoči pôsobili, či študovali rôzne iné významné osobnosti ako básnici, či 

národní dejatelia, napríklad Ján Botto, Janko Kráľ, Ľudovít Kubání, Pavol Dobšinský, Vav-

ro Šrobár či Albert Škarvan, Janko Francisci a iný.  

Osud mesta bol spečatený po vybudovaní železničnej trate Košice-Bohumín. Levoča sa 

ocitla mimo hlavnej železničnej tepny, čo sa stalo pre mesto osudným z hľadiska ďalšieho 

vývoja. Nerozširoval sa priemysel, v roku 1923 už mesto nebolo sídlom župy, v ďalšom 

desaťročí (1949) stratilo aj krajský súd a v roku 1960 už nebolo sídlom okresu. Napriek to-

mu Levoča si zachovala povesť kráľovského mesta v podobe jednej z najkrajších mestských 

rezervácií na Slovensku. 

4.1.3 Historické pamiatky 

Z pohľadu stavebnej štruktúry mesta sa v historickom centre nachádza cez 50 zachovaných 

domov z rôznych období ako je gotické, renesančné či rannobarokové. Námestie má tvar 

obdĺžnika v pomere 3:1, pričom sa radí k takýmto najväčším námestiam v Európe.  Po ob-

vode centra je stále zachované mestské opevnenie. Pôvodne malo dĺžku cca 2,5 km, súčasne 

sú zachované približne 2 km hradieb. Mesto každoročne investuje do opráv časti opevnenia. 

Z 5 brán sú zachované Košická, Menhardská a Poľská brána. Okrem nich sa zachovali 

v pôvodnom stave aj bašty a veže. Jedna z bášt v súčasnosti slúži ako reštaurácia. Iné sú 

zase predané súkromným osobám na podnikateľské účely, preto ich údržba nespadá pod 

právomoci mesta a je komplikovaná. 

Obrázok 2- Zachovaný hradobný systém 

Zdroj:  http://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Levoca/PR-Levoca-foto_castB.pdf, vlastná úprava 

http://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Levoca/PR-Levoca-foto_castB.pdf
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Chrám svätého Jakuba 

Postavený začiatkom 14. storočia. Kostol sv. Jakuba patrí medzi najväčšie gotické trojloďo-

vé chrámy s krížovými chodbami na Slovensku. Kostol bol počas niekoľkých desaťročí pre-

stavovaný, pribudli k nemu nové vchody a iné boli zase zamurované. Poslednou úpravou 

bola bibliotéka nad severnou kaplnkou, ktorá patrí medzi prvé renesančné stavby v Levoči. 

Kostol prešiel aj niekoľkými požiarmi a v 18. storočí musela byť vybudovaná jeho veža 

nanovo. V kostole sa nachádza 12 gotických oltárov. Najvýznamnejšou pamiatkou Levoče 

je hlavný oltár, ktorý sa radí medzi najväčšie oltáre na svete s výškou 18,62 metrov. Vznikol 

v rokoch 1507-1517 rukami sochára Majstra Pavla z Levoče. Celý oltár je z lipového dreva. 

Významné sú aj diela barokového zlatníka Jána Szilassyho. Kostol je zasvätený sv. Jakubo-

vi staršiemu, Apoštolovi, ktorý slávi sviatok 25. júla. V tento deň sa v minulosti v Levoči 

konali veľké výročné jarmoky. Chrám slúži veriacim už vyše 700 rokov, v súčasnosti sa 

denno-denne využíva na bohoslužby. V súčasnosti na kostole prebiehajú opravy, vrátane 

kompletnej rekonštrukcie oltára, ktorý je momentálne zahalený.  

Obrázok 3 - Oltár, kostol sv. Jakuba, radnica, klietka hanby 

Zdroj:  http://www.photoserver.eu/search.php, vlastná úprava 

Radnica 

Za architektonicky zaujímavú stavbu sa považuje radnica. Bola postavená v 15. storočí 

v gotickom štýle. Avšak budovu v 16. str. zasiahol požiar, po ktorom ju upravili 

v neskorogotickom štýle. Na radnici sa aj po požiari zachovali alegorické fresky. Predstavu-

jú symboly občianskych cností: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť 

a spravodlivosť. V súčasnosti je k budove pripojená aj veža, ktorá niekedy slúžila ako zvo-

nica. Priestory sa využívajú pre výstavy Spišského múzea a časť z nich aj na reprezentačné 

účely. V roku 1998 bola budova radnice využitá na summit prezidentov, kde k okrúhlemu 

stolu zasadlo 11 prezidentov z krajín Európy a v roku 2003 ministri kultúry krajín V4. Pred 

http://www.photoserver.eu/search.php
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budovou radnice sa nachádza klietka hanby – stredoveký pranier zo 16. storočia, ktorá sa 

využívala na trestanie ľahších deliktov.  

Evanjelický kostol 

Neprehliadnuteľnou budovou na námestí je evanjelický kostol v tvare gréckeho kríža 

s obrovskou kopulou. Je postavený v klasicistickom štýle. V kostole sa nachádza archív 

a hodnotná knižnica. 

Obrázok 4- Evanjelický kostol 

 

Zdroj:  http://www.photoserver.eu/search.php, vlastná úprava 

Bazilika Panny Márie – kostol 

Mariánska hora je dominantnou súčasťou Levoče. Bazilika panny Márie je postavená na 

strmom kopci nad mestom, ku ktorej sa tiahne aleja venovaná pamiatke návštevy Jána Pavla 

II. Kaplnka bola postavená ako vďaka Spišiakov za záchranu počas tatárskeho vpádu z roku 

1241-1242.  Následne sa tam každoročne konali ďakovné procesie, čo sa stalo základom 

pútnickej tradície, ktorá sa udržiava dodnes. V roku 1984 kostol povýšil pápež Ján Pavol II 

na baziliku – „basilicaminor“. Každoročne sa púti zúčastnia desiatky tisícov turistov. V roku 

1995 sa púti zúčastnil Svätý otec Ján Pavol II. Počas jeho návštevy Levoču navštívilo viac 

ako 650 000 pútnikov.  

Obrázok 5 – Mariánska hora 

 

Zdroj:  http://www.photoserver.eu/search.php a http://www.geolocation.ws/v/P/60481334/marinska-hora-

kostol-navtvenia-panny/en, vlastná úprava 

Gymnaziálny kostol – čierny kostol 

http://www.photoserver.eu/search.php
http://www.photoserver.eu/search.php
http://www.geolocation.ws/v/P/60481334/marinska-hora-kostol-navtvenia-panny/en
http://www.geolocation.ws/v/P/60481334/marinska-hora-kostol-navtvenia-panny/en
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Bývalý kostol minoritov, medzi obyvateľmi mesta nazývaný tiež ako „čierny kostol“. Patrí 

medzi najväčšie kostoly na Slovensku. Je postavený v období gotiky. V roku 1671 bola však 

loď prebudovaná v barokovom slohu.  

Obrázok 6-Gymnaziálny kostol 

 

Zdroj:  http://www.levoca.sk/index.php?id_menu=53173 

Barokový kostol svätého Ducha – minoriti 

Nachádza sa na mieste, kde stál najstarší levočský kostol. Vyhorel v roku 1747, po čom bol 

následne zbúraný. Kostol patrí medzi jednoloďové a radí sa k barokovým kostolom. Jeho 

súčasťou sú aj kláštorné budovy.  

Obrázok 7- Minoritský kostol 

 

Zdroj:  http://www.levoca.sk/index.php?id_menu=53173 

Thurzov dom 

Obľúbenou zastávkou turistov je Thurzov dom, ktorý púta návštevníkov práve svojím 

vzhľadom vďaka sgrafitovej výzdobe. Na budove sa zachovala „renesančnáatika“
9
. 

V súčasnosti sa využíva ako sídlo Štátneho oblastného archívu.  

 

                                                 

9
 Pozn.: renesančná atika – „atické poschodie“ – architektonický prvok, ktorý opticky zvyšuje budovu 

a čiastočne zakrýva strechu 
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V Levoči sa nachádza omnoho viac pamiatok ako Obchodný dom a veľký župný dom, ktoré 

sú v dnešnej podobe využívané na administratívne účely, či samotné mestské divadlo, ktoré 

svojím vzhľadom ponúka príjemný základ pre kultúrno-spoločenské akcie. 

Obrázok 8 – Meštianske domy 

 

Zdroj:  http://www.pamiatky.sk/Content/ZASADY/Levoca/PR-Levoca-foto_castB.pdf 

4.1.4 Popis aktuálne poskytovaných služieb 

Kultúrne akcie 

- Jún 2013 – IMAGINACIE – v meste sa konalo open-air predstavenie. Je to druh 

predstavenia, ktoré využíva atmosféru mesta, prírodu či samotnú scenériu miesta, 

kde sa vykonáva. Diváci sa počas predstavenia presúvali spolu s predvádzajúcimi po 

meste, kde sa dej príbehu odohrával. Predstavenie malo veľkú návštevnosť, pozitív-

ny ohlas a je možný predpoklad, že by sa v tejto akcii dalo pokračovať aj po iné ro-

ky. 

- Júl – Večer ľudí dobrej vôle – pravidelný benefičný koncert na námestí.  

- Júl – (prvý júlový víkend) – Mariánska púť – každoročná púť na Mariánsku horu 

je už významnou tradíciou, ktorá siaha ďaleko do minulosti. Každý rok sa jej zú-

častnia státisíce veriacich z celého Slovenska aj zahraničia. Levoča tak patrí do sku-

piny 20 najvýznamnejších pútnických miest Európy. 

- Júl-august – Dni majstra Pavla – medzinárodný kultúrny festival. Vzdáva sa tak 

úcta rezbárovi z Levoče. Počas týchto mesiacov sú súčasťou ďalšie dielové progra-
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my ako Plenér Majstra Pavla, Tajomná Levoča, Vežové koncerty BrassCollegia, 

Karpatský remeselný trh. 

o Karpatský remeselný trh – stretávajú sa tu remeselníci z rôznych miest aj 

krajín. Je to spôsob ako vrátiť Levoču do minulosti a ukázať ako mohli pre-

biehať niekedy významné jarmoky. 

o Tajomná Levoča – nočné podujatie s kultúrnym programom. Levoča je po-

čas programu vysvietená rôznymi svetelnými efektmi. 

- Levočské babie leto – medzinárodný hudobný festival svetovej a klasickej hudby. 

Prebieha v kongresovej sále mestského divadla.  

- Oslavy dňa Ľudovíta Štúra – slávnosti pri soche Ľudovíta Štúra za spolupráce 

miestneho oboru Matice Slovenskej. 

- Vianočný remeselný trh – na námestí v priestoroch parku sa koná remeselný trh 

s kultúrnym programom. 

 

Divadlo – využitie divadla v priebehu roku cca 2-3 predstavenia mesačne. V divadle sa na-

chádza divadelná sála (170 osôb), kongresová sála (200 osôb), átrium divadla (400 osôb). 

Priestory sú vhodné pre organizáciu rôznych podujatí, kongresovú turistiku či politické 

stretnutia. 

 

Kino – využitie kina každý víkend, účasť minimálna. Vhodná modernizácia kina, ktorá by 

kino prispôsobilo aktuálnym trendom čo do technického vybavenia aj estetického vzhľadu. 

Kino sa využíva aj na školské predstavenia či výpredaje. 

 

Športové a rekreačné 

- Ihriská – v meste je viac ihrísk, v priestoroch škôl, ktoré sú zrekonštruované 

a opravené. Žiaľ, mimo školských dní sú objekty uzatvorené. 

- Lyžiarske stredisko – Ski Centre Levoča – LD (6 km od centra), Závada (12 km od 

centra, využíva sa len za dobrého počasia, bez umelého zasnežovania). 

- Cyklistický chodník – cyklistický chodník v dĺžke 3 km od Levoče po Levočskú 

priehradu.  
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- Turistické trasy – Levočské vrchy, ktoré sú po dlhých rokoch sprístupnené. Do vr-

chov bol donedávna zákaz vstupu, pretože fungovali ako Vojenské pásmo Javorina. 

- Priehrada – 3 km od centra mesta sa nachádza vodná plocha, ktorá sa využíva na 

rekreačné športy, plávanie, člnkovanie, rybolov. 

- Športová hala, futbalový štadión, tenisové kurty. 

Vzdelávacie a poznávacie 

- Múzeum špeciálneho školstva–stredisko pre špeciálnu a liečebnú výchovu. Je jedi-

ným múzeom svojho druhu na Slovensku.Základnou činnosťou múzea je vhodnými 

a stále novými spôsobmi prezentovať poznatky o problematike špeciálneho školstva 

širokej verejnosti. Obsahuje jednu stálu expozíciu o Dejinách špeciálneho školstva. 

Ďalšie expozície sa pravidelne striedajú. 

- Spišské múzeum–múzeum sa zameriava na históriu, umeleckú históriu a etnografiu 

spišského regiónu a samotného mesta Levoča. V súčasnosti je zlúčené so Sloven-

ským národným múzeom.  

- Múzeum Majstra Pavla – zamerané na výstavu diel z dielne rezbára Majstra Pavla. 

- Slovenská knižnica pre nevidiacich – špeciálna knižnica Mateja Hrebendu je jedi-

nou svojho druhu na Slovensku. Výnimočnou je z dôvodu, že obsahuje aj vydavateľ-

stvo dokumentov v Braillovom písme, zvukové nahrávky, tlač v zväčšenom type 

písma či reliéfnu grafiku. Všetky dokumenty, ktoré sú v knižnici, si vyrobila sama. 

Ubytovacie 

- Autokemping Levočská Dolina – rekreačné zariadenie s ponukou ubytovania 

v penzióne, chatkách či pomocou autokempu. 

- Hotely – Arkáda, Barbakan, Stela, U Leva. 

- Penzióny – v meste sa nachádza cca 10 penziónov. 
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Stravovacie 

Mimo hotelových stravovacích zariadení sa v Levoči nachádza 5 reštaurácií – U 3 apošto-

lov, Kupecká Bašta, Planéta Levoča, Biela pani a reštaurácia Slovenka (v súčasnosti zatvo-

rená na dobu určitú). 

- Spišský salaš–ochutnávku tradičných spišských jedál alebo páleniek ponúka salaš, 

v blízkosti Spišského hradu (cca 18 km). V priestoroch sa nachádza aj špecializova-

ná predajňa s ponukou tradičných syrov a pod. V letných mesiacoch ponúka pestrý 

kultúrny program. 

Dopravné 

- MHD 

- Autobusovádoprava 

- Železničná doprava – osobná železničná doprava bola zrušená, najbližšia železnič-

ná stanica je v Spišskej Novej Vsi (12 km) alebo Poprade (28 km) 

- Letecká doprava – najbližšia v Poprade (28 km) alebo Košiciach (91 km) 

- Požičovňa áut – v meste sa nachádza jedna požičovňa áut – Alla Rent s.r.o. 

Doplnkové 

- CK, CA – v meste sa nachádzajú 3 cestovné kancelárie. Na incomingový cestovný 

ruch do Levoče sa zameriava len jedna cestovná agentúra – Dantour, ktorá má aktu-

álnu ponuku pre návštevníkov mesta na 7-10 dní. Podľa majiteľky agentúry 

o ponuku sa nejaví veľký záujem. 

- Zmenáreň – mimo možnosti zmeny hotovosti v bankách sa v meste nachádza jedna 

zmenáreň. 

- Turistické informačné centrum – centrum je kategórie C, čo vzhľadom k mestu 

považujem za slabú úroveň.  
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4.2 Popis okolia mesta 

4.2.1 Spišský hrad 

Najväčšou dominantou regiónu Spiš je práve hrad, od ktorého sa názov regiónu odvodzuje. 

Rozlohovo sa radí medzi najväčšie hrady Európy. Okrem prehliadok, denných či nočných, 

sa uskutočňujú v jeho priestoroch rôzne akcie ako napríklad historický šerm, ohnivá šou, 

rôzne kultúrne programy či programy pre deti. 

Obrázok 9 – Spišská kapitula a Spišský hrad 

 

Zdroj:  http://www.eurodom.estranky.sk/fotoalbum/spisska-kapitula/SKapitula/spisska-kapitula.html 

4.2.2 Spišská kapitula 

Spišská kapitula bola niekedy samostatnou obcou. V súčasnosti je mestskou časťou Spiš-

ského Podhradia. Jej počiatok sa datuje do 12. storočia. Vzniklo ako mesto, ktoré sa rozrás-

tlo okolo kostola. Tvorí ho jedna ulica, popri ktorej stojí cca 30 domov po oboch stranách. 

Ulica je zakončená dvoma bránami. Celé „mestečko“ je obklopené hradbami. Je pamiatko-

vou rezerváciou. Katedrála sv. Martina je postavená v neskororománskom štýle. Nachádza 

sa tu aj najstaršia známa románska plastika na Slovensku „Leoalbus“. V súčasnosti je síd-

lom Spišskej diecézy a teda sídlom biskupa. 

4.2.3 Sivá brada 

O 4. stupeň ochrany sa zaslúžila národná prírodná rezervácia Sivá Brada, tiež nazývaný ako 

„živý kopec“. Je to travertínový kopec ležiaci blízko Spišského Podhradia. Na kopci sa na-

chádza bublajúci prameň, v podstate mini gejzír, z ktorého vyviera minerálny prameň. Vďa-

ka jeho zrážaniu sa vytvoril druh vápenca, ktorý pomaličky neustále narastá. Vek travertí-

novej kopy sa odhaduje na desaťtisíce rokov. Pár metrov vyššie leží kaplnka sv. Kríža. 
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Obrázok 10 – Sivá Brada, travertínová kopa s gejzírom a kaplnka 

 

Zdroj:  http://fotky.sme.sk/fotka/239605/siva-brada 

4.3 „ROYAL-TOWNS“ - projekt kráľovských miest 

Ako už bolo spomínané, mestu Levoča bolo v minulosti udelené privilégium slobodného 

kráľovského mesta. Tak sa radí v súčasnosti medzi 29 miest na území Slovenskej republiky 

s týmto bývalým privilégiom. Daný fakt nesie v sebe významné kultúrne dedičstvo, ktoré 

môže byť významnou cestou k rozvoju regiónu. „Cesta k rozvoju regiónov vedie cez pozna-

nie kultúrneho dedičstva.“
10

 

Obrázok 11- SKM – RoyalTowns 

Zdroj:  http://www.royal-towns.sk/ 

Práve tohto posolstva sa ujal spolok štyroch Slovenských kráľovských miest – Kežma-

rok(1269), Stará Ľubovňa(1346), Bardejov(1376) a Levoča (1323). Tieto mestá ležiace na 

severovýchode Slovenska, chcú týmto „nadviazať na spoločnú minulosť i slávu stredoveku 

                                                 

10
Slobodné kráľovské mestá. [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: 

http://www.korunovacie.sk/kralovske_mesta.php 

http://www.korunovacie.sk/kralovske_mesta.php
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a oživiť ju v dnešných podmienkach.
11
“ Spoločne vytvorili v roku 2001 projekt „Slovenské 

kráľovské mestá“. Ich cieľom je „realizovať trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, 

starajúci sa o rešpektovanie a zhodnocovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, posilňo-

vať mierové a priateľské kontakty a spojenie medzi našimi obyvateľmi a inými národmi Eu-

rópy a sveta“
12

 Mimo vytvorenia marketingovej značky, zriadenia internetovej stánky 

www.royal-towns.sk, spolupracujú s rôznymi organizáciami, zúčastňujú sa veľtrhov vytvo-

rili aj ponuku „produktu SKM“. V súčasnosti existujú 4 druhy letákov (viď príloha č.3). 

4.3.1 Kežmarok 

Kežmarok je okresným mestom nachádzajúcim sa pod Vysokými Tatrami. Medzi najzaují-

mavejšie a najdôležitejšie pamiatky v tomto mestepatrí drevený evanjelický artikulárny kos-

tol Najsvätejšej Trojice, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO. Prvá písomná zmienka o 

Kežmarku bola v listine Bela IV. z roku 1251. Slobodným kráľovským mestom sa stalo 

roku 1380. V rámci histórie sa v Kežmarku odohrávalo veľa vojen – jednou z nich bola vyše 

storočná s Levočou o právo skladu.  Mesto je tiež vyhlásené ako mestská pamiatková rezer-

vácia. Evanjelické lýceum, ktoré sa tu nachádza, sa môže pýšiť jednou z najväčších histo-

rických školských knižníc v strednej Európe. V meste sa každoročné koná festival ľudových 

remesiel – EĽRO,  ktorý nadviazal na tradíciu výročných trhov. V súčasnosti sa stal jedným 

z najväčších festivalov zameraných na ľudové remeslá v Európe. 

Obrázok 12 – drevený kostol, lýceum, hrad, kostol sv. kríža, nový kostol, radnica 

 

Zdroj:  http://www.kezmarok.sk/navstevnik/pamiatky.htm 

4.3.2 Bardejov 

Bardejov je jedno z ďalších okresných miest v Prešovskom kraji, ležiaci v regióne Spiš na 

severovýchode Slovenska. Ako aj predchádzajúce mestá, je zapísané v zozname UNESCO. 

Má zachovalé stredoveké centrum a mimo iné je aj kúpeľným mestom. Prvou zachovanou 

                                                 

11
Slovenské kráľovské mestá. [online]. [cit. 2014-03-11]. Dostupné z: http://slovakia.travel/slovenske-

kralovske-mesta 
12

Royal-towns [online]. [cit. 2014-03-14]. Dostupné z: www.royal-towns.sk 

http://slovakia.travel/slovenske-kralovske-mesta
http://slovakia.travel/slovenske-kralovske-mesta
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písomnou zmienkou je opäť listina kráľa Belu IV. z roku 1241. Kráľovským mestom sa 

stalo povýšením kráľom Ľudovítom I. roku 1376. Najvzácnejšou pamiatkou je bazilika svä-

tého Egídia a jeho oltáre s tabuľovými maľbami v gotickom štýle patria medzi európske 

unikáty. Okrem nej je významnou aj mestská radnica, ktorá sa nachádza na typickom Rad-

ničnom námestí. 

Obrázok 13 – radničné námestie, radnica, kúpele, bazilika sv. Egídia 

 

Zdroj:  http://www.e-bardejov.sk/pamiatky-v-bardejove.php 

4.3.3 Stará Ľubovňa 

Stará Ľubovňa sa nachádza na severnom Slovensku v regióne Spiš. Prvá písomná zmienka 

o meste sa zachovala z roku 1292. V roku 1364 sa stala vďaka kráľovi Ľudovítovi I. slo-

bodným kráľovským mestom.  Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta je kostol 

a Provinčný dom. Ďalšou významnou pamiatkou je rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša. 

Neprehliadnuteľným je hrad Ľubovňa, ktorý sa nachádza nad mestom.  Pod hradom sa na-

chádza skanzen ľudovej architektúry, kde medzi najcennejšie pamiatky patrí zrubový kosto-

lík východného obradu.  

Obrázok 14 – Hrad Ľubovňa, kostol, skanzen v St. Ľubovni 

 

Zdroj:  http://www.staralubovna.sk/skanzen/ 
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5 Výsledky výskumu 

5.1 SWOT analýza 

Tabuľka 1 – SWOT analýza 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- silná kultúrna a historická tradícia mesta 

- centrum zapísané v UNESCO 

- kultúrny aj prírodný potenciál pre rozvoj 

CR 

- vhodná geografická poloha, dobrá do-

pravná dostupnosť 

- vhodné podmienky pre rozvoj rôznych 

druhov CR (agroturistika, pešia turistika, 

hypoturistika, špeciálne druhy CR) 

- prebiehajúca rekonštrukcia námestia 

- začínajúci projekt Royal-towns 

- silná tradícia v púti na Mariánsku horu 

- región bohatý na pamiatky 

- blízkosť k národným parkom (Tatranský 

národný park, Slovenský raj) 

- odchod mladých ľudí do zahraničia 

- slabá propagácia mesta 

- nízka kvalitatívna úroveň poskytovaných 

služieb 

- nedostatočná ponuka služieb – nedostatok 

voľno časových aktivít, v prípade existen-

cie na nízkej úrovni 

- nekompletný produkt pre návštevníkov 

- negatívny názor obyvateľov na mesto 

- slabé využitie spoločenských priestorov – 

kino, divadlo, priehrada 

- ekonomicky a sociálne slabý región 

- chýbajúce zariadenia rodinného typu 

- málo pracovných príležitosti 

- neprispôsobiví občania 

- chýbajúci investori  
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PRÍLEŽITOSTI  HROZBY 

- vytvorenie príjemného prostredie mesta 

- zriadenie kultúrneho strediska 

- rozšírenie cyklistických trás, aj v meste 

- rozšírenie turistických trás v rámci levoč-

ských vrchov 

- budovanie zariadení cestovného ruchu 

a vytvorenie kompletných balíkov služieb 

- zvýšenie záujmu návštevníkov 

o predĺženie pobytu 

- zdroje z EU, externé finančné zdroje 

- vytvorenie spolupráce s cestovnými kance-

láriami 

- konkurencia okolitých miest – Bardejov, 

Kežmarok, Spišská Nová Ves, Poprad 

- rozšírenie negatívnych sporov medzi oby-

vateľmi 

- nízka kúpyschopnosť obyvateľov 

- negatívny vzťah obyvateľov k mestu 

- migrácia ľudí za prácou – starnutie popu-

lácie 

- vysoká nezamestnanosť 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 
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5.2 Dotazníkový prieskum 

Pre vykonanie prieskumu som si vybrala dotazníkový spôsob. Zameranie dotazníkov bolo 

na subjekty CR a to konkrétne na obyvateľov mesta Levoča a návštevníkov – turistov. 

Otázky boli smerované na spokojnosť s poskytovanými službami, atraktivitami a aktivitami 

v meste. Každý dotazník obsahuje 10 otázok, mimo otázky slúžiace k charakteristike vypl-

ňujúcej osoby.  

Dotazníkový prieskum bol vykonaný prostredníctvom elektronického dotazníka 

„www.survio.com“. Do prieskumu sa celkovo zapojilo 209 ľudí. Do vyhodnocovania prie-

skumu bolo započítaných len 100 odpovedí z dôvodu nedostatočného vyplnenia alebo ab-

sencii odpovedi. 

5.2.1 Dotazník č.1 – Hodnotenie spokojnosti návštevníkov mesta Levoča 

Dotazník s prieskumom návštevníkov si otvorilo celkovo 77 ľudí, vyplnilo ho úplne 22 ľudí, 

neúplne 3 a zobrazilo si ho bez vyplnenia 53 ľudí. Celková úspešnosť dotazníka je teda 

28,57 % z celkovej návštevnosti dotazníka. Priemerný čas vyplnenia bol 2-5 minút. 

Charakteristika účastníkov  

Tabuľka 2 – Charakteristika účastníkov 

Pohlavie Vek Pracovné zaradenie 

žena 12   0-14 1 zamestnaný 11 

muž 10 15-18 1 nezamestnaný   1 

 19-25 12 študent 10 

26-45   8 dôchodca   0 

46-65 0  

Spolu 22  22  22 
Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

Graf 1 – Charakteristika návštevníkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 



 

 33 

Krajina pôvodu účastníkov 

Podľa krajiny pôvodu najviac účastníkov bolo zo Slovenska (11 osôb). Podmienkou účasti 

v dotazníku slovenských občanov bol pôvod bydliska v inom okrese ako je Levočský. Ďal-

šou najčastejšie  sa vyskytujúcou krajinou bola Česká republika (5 osôb). Nasledovalo Rus-

ko (3 osoby), Poľsko (2 osoby),  USA a Utah (1 osoba). 

1. otázka – Koľko krát ste boli v Levoči? 

Zo zúčastnených bolo v Levoči prvýkrát 8 osôb. 4 osoby boli v meste už druhýkrát. Ostatní 

prichádzajú do Levoče každoročne, zväčša počas letnej alebo zimnej sezóny. V dotazníkoch 

sa našli odpovede 20,25 až 100 krát. Z uvedeného vyplýva, že mesto zanecháva 

v návštevníkoch pozitívne dojmy, ktoré ich príjmu k opätovným návštevám. 

2. otázka – Aká bola dĺžka Vášho pobytu? (v dňoch) 

Tabuľka 3 – Dĺžka pobytu návštevníkov 

 Počet Percento 

1 deň – bez prenocovania 11 52 % 

1-3 dni   5 24 % 

4-10 dni   3 14 % 

Viac ako 10 dni   2 10 % 

Spolu 21 100 % 
Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 2 – Dĺžka pobytu návštevníkov 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 
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Podstatná časť opýtaných, teda 52 % uviedlo, že sa v meste zdržalo 1 deň, bez prenocova-

nia. 1-3 dni, alebo predĺžený víkend strávilo v meste 24 % opýtaných. Do 10 dní bolo 

v meste 14 % opýtaných. Viac ako 10 dní strávilo v meste 10% opýtaných. Z uvedeného 

vyplýva, že podstatná časť návštevníkov v meste strávi menej ako 24 hodín, čo sa javí ako 

negatívny faktor.  

3. otázka – Máte v úmysle opäť navštíviť mesto Levoča? 

Tabuľka 4 – Záujem o opätovnénavštívenie mesta 

 Počet Percento 

Áno 14 64 % 

Možno 5 23 % 

Neviem 2 9 % 

Nie 1 4 % 

Spolu 22 100 % 
Zdroj: Vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 3 – Záujem o opätovné navštívenie mesta 

 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

O opakované navštívenie mesta vyjadrilo záujem 64 %. Odmietavo sa k navštíveniu postavil 

1 opýtaný (4 %). Zvyšných 32% účastníkov môžeme nazvať ako potenciálnych návštevní-

kov, u ktorých by bolo potrebné záujem o mesto zvýšiť. 
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4. otázka – Ako ste sa dozvedeli o možnosti navštíviť mesto Levoča? 

Tabuľka 5 – Spôsob získania informácií o možnosti navštívenia mesta 

 Počet Percento 

Média (TV,rozhlas,noviny) 3 10 % 

Internet 5 16 % 

Veľtrhy, výstavy CR 0 0 % 

Cestovné kancelárie, 

agentúry 
2 6 % 

Turistické informačné  

kancelárie 
1 3 % 

Odporúčanie známych 7 23 % 

Žijem v tomto kraji 6 19 % 

Iné  7 23 % 

Spolu 22 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 4 – Spôsob získania informácií o možnosti navštívenia mesta 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Možnosť navštíviť mesto Levoča využilo 23 % návštevníkov vďaka odporúčaniam svojich 

známych a z iných dôvodov, medzi ktoré uvádzali rodinu, kamarátov, pre všeobecné vzde-

lanie alebo o meste vedeli zo škôl a podobne. Nasledovalo 19 % , ktorí žijú v kraji alebo 

jeho blízkosti. Ďalším spôsobom získavania informácií bol Internet s 16 percentami a média 

s 10 %. Pre svoj pobytu cestovné kancelárie alebo agentúry využilo len 6 % opýtaných. Tu-
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ristické informačné kancelárie len 3 %. Veľtrhy a výstavy cestovného ruchu neoznačila 

žiadna osoba.  

5. otázka – Prečo ste si vybrali práve toto mesto k návšteve? 

Tabuľka 6 – Dôvod výberu mesta k návšteve 

 Počet Percento 

Krátka vzdialenosť od 

miesta bydliska 
4 10 % 

Kultúrno-historické pozo-

ruhodnosti 
12 31 % 

Pekná príroda 5 13 % 

Skúsenosť z minulej náv-

števy 
5 13 % 

Odporúčanie známych 8 20 % 

Prijateľné ceny 0 0 % 

Iné 5 13 % 

Spolu 22 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 5 – Dôvod výberu mesta k návšteve 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Kultúrno-historické pozoruhodnosti mesta bol najčastejším dôvodom výberu práve mesta 

Levoča k návšteve. Z tohto dôvodu ho navštívilo až 31 % opýtaných. Na odporúčanie zná-

mych sa spoľahlo 20 %. 13 % malo za dôvod návštevy peknú prírodu. Rovnaké percento 

ľudí pricestovalo opätovne do mesta, dôvodom bola pozitívna skúsenosť z minulej návšte-

vy. 13 % ľudí si vybralo za dôvod rodinu, prácu, či konkrétny dôvod – účasť na púti na Ma-
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riánskej hore. 10 % opýtaných navštívilo mesto kvôli krátkej vzdialenosti od miesta bydli-

ska.  

6. otázka – Aký je dôvod Vašej cesty? 

Tabuľka 7 – Dôvod cesty návštevníkov 

 Počet Percento 

Rodinná dovolenka 6 27 % 

Pobyt v horách spojený s 

turistikou 
1 4 % 

Lyžovačka, zimné športy, 

turistika 
0 0 % 

Cykloturistika 0 0 % 

Dovolenka na vidieku 0 0 % 

Školský výlet 0 0 % 

Služobná cesta 1 5 % 

Návšteva priateľov 8 36 % 

Nákupy 0 0 % 

Pútnický zájazd 1 5 % 

Jazykový pobyt 0 0 % 

Poznávací pobyt 5 23 % 

Tranzit 0 0 % 

Iné 0 0 % 

Spolu 22 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 6 – Dôvod cesty návštevníkov 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 
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Ako dôvod cesty do mesta Levoča uvádza najviac osôb návštevu priateľov – 36 %. 27 % 

opýtaných sa rozhodlo navštíviť mesto so svojou rodinou v rámci rodinnej dovolenky. Po-

znávací pobyt v meste strávilo 23 %. Kvôli služobnej ceste a pútnickým zájazdom pricesto-

valo 5 %. Pobyt v horách a turistiku využili 4%. Odpovede s nulovou hodnotou neboli do 

grafu zaznačené, z dôvodu, že sa stali nepodstatnými.  

7. otázka – Čo (miesto, objekt, tradícia, aktivita...) sa Vám počas Vášho pobytu 

páčilo najviac? 

Otázka bola otvorená, možnosť vyjadriť sa k nej využilo len 19 osôb. Najčastejšie spomína-

né obľúbené miesta sú pamiatky ako Kostol sv. Jakuba s najvyšším oltárom, Bazilika Panny 

Márie na Mariánskej Hore, Radnica. Návštevníkom sa páčilo aj centrum či hradby. Pozitív-

ne ohlasy sú k novo rekonštruovanej časti námestia. Ľudia boli spokojný s obsluhou zaria-

dení a jedlom, ako sú tradičné halušky či klobásy, ktoré okúsili v miestnej reštaurácií. 

8. otázka – Čo (miesto, objekt, tradícia, aktivita...) sa Vám počas Vášho pobytu 

nepáčilo alebo nevyhovovalo? 

K negatívom zaradili najčastejšie chýbajúce nefajčiarske kaviarne. Je faktom, že väčšina 

posedení v meste je fajčiarska, okrem hotelových reštaurácií. Negatívom tiež bolo mnoho 

rómskych obyvateľov, ktorý spôsobovali neporiadok a znepríjemňovali pobyt v meste. Ďal-

šou odpoveďou bola premávka v meste, ktorá v historickom centre pôsobila rušivo 

a nepríjemne. Za najčastejšie negatívum bolo málo aktivít, večerných posedení, programy –

za zábavou cestovali do okolitých miest (Spišská Nová Ves, Poprad - Aqua City, obchodné 

centrum MAX, Vrbov - termálne kúpele, Levočská Dolina - bowling). 

9. otázka – Čo Vám počas Vášho pobytu chýbalo? 

K otázke sa vyjadrilo 16 osôb. Chýbala im nedostatočná ponuka stravovania, kultúrne tradí-

cie, ktoré chceli spoznať, aktivity, „spoločenský život“ vo večerných hodinách. 
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10. otázka – Zhodnoťte prosím kvalitu služieb, ktoré ste počas Vášho pobytu využili. 

Tabuľka 8 – Zhodnotenie kvality služieb 

 
Spokojný 

Priemerne 

spokojný 
Nespokojný Nevyužil som 

Doprava, parkovanie 7 8 2 5 

Ubytovanie 8 1 0 13 

Stravovanie,občerstvenie 12 8 1 1 

Informačný systém – 

turistické značenia,  

informačné tabule 

6 12 0 4 

Turistické informačné 

centrum 
9 4 1 8 

Úroveň služieb pre  

turistov 
5 10 3 4 

Kultúrne vyžitie, zábava 3 8 8 3 

Športové vyžitie,  

relaxácia 
2 4 2 14 

Možnosti nákupu 2 7 2 11 

Cenová úroveň služieb 7 11 1 3 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

 

Graf 7 – Zhodnotenie kvality služieb 

 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

Z celkového pohľadu boli návštevníci s poskytovanými službami spokojný. Nespokojnosť 

s kvalitou sa vyskytovala vo výraznej miere pri kultúrnom vyžití a zábave, kde 8 ľudí vyjad-

rilo len priemernú spokojnosť a rovnaký počet nespokojnosť. Zvyšné služby sú hodnotené 

v celkovom pojatí kladne, avšak všetky majú viditeľné medzery v podobe odpovede „prie-

merne spokojný“, ktoré môže mesto zlepšovať a ich kvalitu zvyšovať. 
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5.2.2 Dotazník č.2 – Hodnotenie spokojnosti obyvateľov mesta Levoča 

Dotazník s prieskumom obyvateľov mesta si otvorilo celkovo 132 občanov. Z toho ho vypl-

nilo úplne 78 ľudí, 6 dotazníkov bolo vyplnené neúplne a 53 krát len zobrazené. Celková 

úspešnosť vyplnenia dotazníka je 59,09 %. Priemerný čas vyplnenia bol 2-5 minút. 

Charakteristika účastníkov 

Tabuľka 9 – Charakteristika obyvateľov 

Pohlavie Vek Pracovné zaradenie 

žena 44 0-14 2 zamestnaný 31 

muž 34 15-18 7 nezamestnaný 8 

 19-25 46 študent 39 

26-45 14 dôchodca 0 

46-65 9  

Spolu 77  77  77 
Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

Graf 8 – Charakteristika obyvateľov 
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1. otázka – Ste spokojný s kvalitou poskytovaných služieb v Levoči? 

Tabuľka 10 – Spokojnosť s kvalitou služieb 

 Počet Percento 

Spokojný 6 8 % 

Priemerne spokojný 30 38 % 

Nespokojný 36 46 % 

Nevyjadrujem sa 6 8 % 

Spolu 78 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

Graf 9 – Spokojnosť s kvalitou služieb 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb vyjadrilo len 8 % účastníkov. Viac ako jedna 

tretina obyvateľov, 38 %, si zvolilo odpoveď priemerne spokojný. Najväčší počet, 46 % 

obyvateľov, nie je spokojných s kvalitou služieb v meste Levoča. Zvyšných 8 % sa odmietlo 

vyjadriť. Podľa vyjadrení obyvateľov mesta, služby nie sú na dostatočnej kvalitatívnej 

úrovni.    

2. otázka – Ako hodnotíte ponuku služieb v meste? (vzhľadom k množstvu služieb) 

Tabuľka 11 – Hodnotenie ponuky služby 

 Počet Percento 

Spokojný 4 5 % 

Priemerne spokojný 32 42 % 

Nespokojný 37 48 % 

Nevyjadrujem sa 4 5 % 

Spolu 77 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 
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Graf 10 – Hodnotenie ponuky služieb 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

Rovnako ako to bolo v predchádzajúcej otázke o kvalite poskytovaných služieb, najviac 

účastníkov vyjadrilo nespokojnosť s množstvom služieb, celkovo 48 % opýtaných. 42 % 

opýtaných je priemerne spokojných. Úplnú spokojnosť s množstvom služieb má 5 % obyva-

teľov. Zvyšný počet osôb sa odmietlo vyjadriť alebo nevedelo posúdiť danú otázku (5 %).  

3. otázka – Uvítali by ste v meste nové služby, obchody, predajne, podniky 

a podobne? 

Tabuľka 12 – Názor k množstvu služieb v meste 

 Počet Percento 

Áno 74 96 % 

Nie, je ich dostatok 1 1 % 

Neviem 2 3 % 

Spolu 77 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

Graf 11–Názor k množstvu služieb v meste 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 
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Oproti predchádzajúcej otázke, ktorá sa týkala taktiež počtu služieb v meste, v ktorej bolo 

s množstvom spokojných 5 % opýtaných, v aktuálnej otázke sa len 1 % opýtaných domnie-

va, že služieb je dostatok. Až 96 % obyvateľov by uvítalo nové služby.  Z posledných troch 

otázok vyplýva, že v meste vzniká medzera na trhu, ktorú by mohli nový podnikatelia vyu-

žiť. 

4. otázka – Ste spokojný so spoločensko-kultúrnym vyžitím v Levoči? 

Tabuľka 13 – Spokojnosť s kultúrno-spoločenským vyžitím 

 Počet Percento 

Áno, som spokojný 6 8 % 

Priemerne spokojný 30 38 % 

Nie, som nespokojný 40 51 % 

Nevyjadrujem sa 2 3 % 

 78 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

Graf 12 – Spokojnosť s kultúrno-spoločenským vyžitím 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

S kultúrno-spoločenským vyžitím v meste Levoča je spokojných 8 % opýtaných. Priemerne 

spokojných je 38 %, no nadpolovičná väčšina, 51 %, vyjadruje nespokojnosť. K otázke sa 

odmietli vyjadriť 3 % opýtaných.  
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5. otázka – Myslíte, že sa v meste nachádza dostatok voľno časových aktivít? 

Tabuľka 14 – Spokojnosť s voľno časovými aktivitami 

 Počet Percento 

Áno, je ich dostatok 9 12 % 

Nie, je ich málo 62 79 % 

Nevyjadrujem sa 7 9 % 

Spolu 78 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 

Graf 13 – Spokojnosť s voľno časovými aktivitami 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

K voľno časovým aktivitám sa opätovne najvyššie percento opýtaných vyjadrilo negatívne. 

Až 79 % opýtaných sa domnieva, že aktivít je v meste málo. Opačný názor má 12 % čo činí 

9 osôb. 7 ľudí sa odmietlo vyjadriť. Mesto by sa malo zamerať na voľno časové aktivity, 

zrekonštruovať kino, zimný štadión, zatraktívniť aktuálne priestranstvá, ktoré by umožňova-

li obyvateľom ale aj návštevníkom vykonávať rôzne aktivity. 

6. otázka – Aká služba, aktivita, činnosť Vám v meste chýba? 

Otázka je typom otvorenej odpovede. K otázke sa vyjadrilo spolu 50 obyvateľov. Odpovede 

som rozdelila podľa ich charakteru do jednotlivých okruhov a to – športové, infraštruktúra 

a vzhľad mesta, voľno časové aktivity, služby a ostatné. 

ŠPORTOVÉ ZAMERANIE - Najčastejšou chýbajúcou službou v meste sú športové centrá 

– letné kúpalisko, krytý bazén, zimný štadión. Obyvateľom podľa odpovedí chýbajú športo-

viská, ktoré by boli voľne prístupné (v Levoči sa nachádza viacero novo zrekonštruovaných 



 

 45 

ihrísk, avšak tie sú súčasťou škôl a inštitúcií a sú uzavreté a málo využívané). Zo športových 

aktivít by uvítali aj ihriská pre deti, bežeckú alebo korčuliarsku dráhu, parky pre bicykle, 

kolobežky či skateboardy, multifunkčné ihrisko.  

VOĽNOČASOVÉAKTIVITY - Druhou najčastejšou odpoveďou bolo kino – ktoré je 

v meste aktuálne zastarané, a využíva sa minimálne. Často zmieňované boli nefajčiarske 

podniky, zábavné centrum, galéria či spoločenský klub, koncerty, viac divadelných predsta-

vení. Často sa opakujúcou odpoveďou boli tiež tanečné zábavy – diskotéky alebo len taneč-

ný klub.  

INFRAŠTRUKTÚRAMESTAA VZHĽAD - Z pohľadu infraštruktúry by obyvatelia mes-

ta uvítali semafory, viac parkovacích miest, zelene, ihriská pre deti a parky.  

SLUŽBY - Obyvatelia by uvítali obchodné nákupné centrum. Domnievajú sa, že obchody 

v meste neposkytujú dostatočnú kvalitu, širokú ponuku a tak za nimi cestujú do okolitých 

miest. Chýbajú im predajne s kvalitným textilom, obuvou, spotrebným tovarom – elektroni-

ka a pod. Taktiež sa často opakovalo wellness. Široká ponuka barov a kaviarní a slabá po-

nuka reštaurácií.  

INÉ – Domov sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti, chránené dielne. Akcie pre 

mladé rodiny s deťmi, priestor pre stretávanie sa dôchodcov, klub pre malé deti. 

7. otázka – Súhlasíte, že mesto využíva maximálne svoj potenciál pre prilákanie 

turistov? 

Tabuľka 15 – Názor k využitiu potenciálu mesta 

 Počet Percento 

Áno, súhlasím 6 8 % 

Nie, nesúhlasím 61 81 % 

Neviem posúdiť 8 11 % 

Spolu 75 100 % 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 
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Graf 14 - Názor k využitiu potenciálu mesta 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Otázkou som chcela poukázať na vzťah obyvateľov voči mestu. Ako dotazník poukazuje, 

81% opýtaných si myslí, že mesto nevyužíva maximálne svoj potenciál pre prilákanie turis-

tov. Len 11 % opýtaných je názoru, že tento fakt nemôže posúdiť. Z toho vyplýva, že až 81 

% obyvateľov má negatívny vzťah k spôsobu realizácie mesta vzhľadom k jeho potenciálu, 

čo sa javí ako veľmi negatívny faktor. 

8. otázka – Čo si myslíte, ako by sa podľa Vás mohlo mesto Levoča zatraktívniť? 

K otázke sa vyjadrilo 43 osôb. Obyvatelia mesta si uvedomujú potenciál svojho mesta. Sú si 

vedomí hodnotou pamiatok a domnievajú sa, že mesto využíva svoj potenciál nedostatočne. 

Myslia si, že v meste je málo turistov vzhľadom k tomu, aký potenciál mesto má. Všímajú 

si, že turisti väčšinou len prídu, prejdú mesto a do niekoľkých hodín ho opustia, čo považujú 

za zlé. Tvrdia, že je to kvôli nedostatočnej ponuke služieb.Turistov v meste nemá čo udržať 

na dlhšiu dobu, nič ich v meste neláka. Ako konkrétne spôsoby na zatraktívnenie miesta 

uvádzali nasledovné: 

 rozšírenie služieb podobné ako u otázky č.6 – kúpalisko, klzisko, a pod.; 

 obnova fungovania Levočskej priehrady, Kováčovej vily, Levočských kúpeľov; 

 vybudovanie wellnesscentra; 

 podpora iných foriem turistiky ako je agroturistika ; 

 Levoča ako vstupný bod na turistiku po Spiši; 

 akcie s lepšími programami; 
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 dať do poriadku okolie hradieb, fasády domov – kvalitnú rekonštrukciu námestia; 

 oprášiť staré tradície – likérka, pivovar, vinice; 

 viac podujatí, ktoré by sa týkali histórie mesta; 

 sprístupniť kostoly; 

 pešia zóna v meste; 

 väčšiu ponuku a kvalitu služieb – kaviarne, reštaurácie a pod.; 

 kultúrne vyžitie je nedostatočné; 

 vyššiu propagáciu – mesta, okolitej prírody, Levočských vrchov; 

 prezentovať pamiatky, vyzdvihnúť históriu mesta; 

 ponúkať turistom aktivity, ktoré by ich v meste udržali dlhšie ako pár hodín; 

 presun neprispôsobivých obyvateľov z historického centra mesta. 

Mesto by malo pri plánovaní zapojiť obyvateľov mesta vo väčšej miere ako je to v súčas-

nosti. Uskutočnením niektorých zo spomínaných vecí, by mohli zlepšiť nie len ponuku mes-

ta ale aj vzťah obyvateľov k nemu. 

 

9. otázka – Zhodnoťte, prosím, kvalitu nasledujúcich služieb, ktoré využívate 

Tabuľka 16 – Hodnotenie kvality služieb 

 
Spokojný 

Priemerne spo-

kojný 
Nepokojný Nevyužívam 

Doprava,  

parkovanie 
6 27 34 10 

Ubytovanie 15 26 5 31 

Stravovanie, 

občerstvenie 
14 42 17 3 

Kultúrne vyži-

tie, zábava 
8 19 48 2 

Divadlo 18 38 13 8 

Kino 9 20 37 11 

Športové vyžitie, 

relaxácia 
4 33 28 12 

Športové  

strediská 
5 19 41 12 

Voľno časové 

aktivity 
6 19 44 6 

Možnosti  

nákupu 
4 28 44 1 

Cenová úroveň 

služieb 
7 42 26 0 

Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 
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Graf 15 - Hodnotenie kvality služieb 

 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Z hodnotenia kvality služieb najčastejšie prevažuje odpoveď „priemerne spokojný“ alebo 

„nespokojný“. Najviac spokojný sú obyvatelia s cenovou úrovňou služieb, športovým vyži-

tím a relaxáciou, divadlom, stravovaním i občerstvením a ubytovaním. Negatívum a teda 

nespokojnosť prevažuje pri možnostiach nákupu, voľno časových aktivitách, športových 

strediskách, kine, kultúrnom vyžití a zábave. Doprava a parkovanie vychádza na priemernú 

úroveň.  Mesto má teda väčšie medzery v službách, na ktoré by sa malo zamerať a zlepšiť. 

10. otázka – zhodnoťte, prosím, atraktivitu podujatí, ktorých ste sa aspoň raz zú-

častnili 

Tabuľka 17 – Hodnotenie atraktivity podujatí 

 Atraktívne Priemerne Neatraktívne Neúčastním sa 
Tajomná Levoča 19 39 19 1 
Dni Majstra  

Pavla 
23 37 9 7 

Karpatský  

remeselný trh 
25 37 8 7 

Vianočný  

remeselný trh 
17 39 16 5 

Levočská púť 54 15 6 3 
Zdroj:  Vlastné spracovanie (2014) 
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Graf 16 – Hodnotenie atraktivity podujatí 

Zdroj:  vlastné spracovanie (2014) 

 

Medzi najobľúbenejšiu akciu v meste patrí Levočská púť, ktorú považuje za atraktívnu až 

54 % opýtaných. Za ňou nasleduje Karpatský remeselný trh s 25 %, Dni Majstra Pavla 

s 23 %, Tajomná Levoča s 19 % a Vianočný remeselný trh so 17 %. Avšak viac ako 30 % 

opýtaných ich hodnotí len priemerne. Účasť na jednotlivých akciách je zvyčajne veľká, naj-

väčší potenciál má v meste Levočská púť, čo môže byť podklad pre rozvoj religiózneho 

cestovného ruchu v meste. 
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6 Odporúčania 

Cestovný ruch je odvetvie, ktoré využíva atraktivitu svojho prostredia, historické, kultúrne, 

prírodné či národné pamiatky. Snaží sa ich predať. Levoča má skvelé predpoklady pre ces-

tovný ruch, má pamiatky, je zapísaná v zozname UNESCO, nachádza sa v regióne Spiša, 

kde je nespočetné množstvo kultúrno-historických pamiatok na malom území. Má množstvo 

pamiatkových rezervácií, prírodných atraktivít, blízkosť k národným parkom či chráneným 

územiam. K mestu je dobrý prístup z pohľadu dopravnej infraštruktúry. Levoča má veľkú 

hodnotu z pohľadu cestovného ruchu, má ponuku, ktorú nie je možné vybudovať, pretože 

siaha hlboko do minulosti a okolie, ktoré je vytvorené samotnou prírodou. Avšak 

v súčasnosti cestovný ruch nie je len o navštívení pamiatok, prechádzke po prírode, navští-

vení pár múzeí či iných priestorov. Cestovný ruch súčasnosti je už hlavne o trávení voľného 

času. Je o užívaní si, relaxácií, oddychu, poznávaní nových území prostredníctvom gastro-

nómie, zvykov, zážitkov. Návštevníci chcú zážitok, chcú spomienky, chcú zažiť veľa za 

krátky čas. Ako hovorí Gúčik, „organizácie ako producenti a sprostredkovatelia služieb 

cestovného ruchu sa musia usilovať o prispôsobenie svojej ponuky potrebám trhu, ovplyv-

ňovať ich s potrebnou perspektívou.“
13

 Preto je pre mesto veľmi dôležité, rozšíriť ponuku 

historických pamiatok o nové služby, ktoré by doplnili aktuálnu ponuku.  

Najväčší problém mesta vidím v nekompletnom produkte, neplnohodnotnom programe 

vzhľadom k súčasným životným trendom. Ako som poukázala v dotazníku, aj samotným 

obyvateľom mesta chýbajú služby, chýbajú im aktivity, či už so športovým zameraním ale-

bo so spoločenskou náplňou. Nie sú spokojný s kvalitou kultúrneho a spoločenského života. 

Ak samotný obyvatelia nemajú čo v meste robiť, ako môžeme žiadať od návštevníkov, aby 

si predĺžili pobyt v meste. 

Jedným z prvoradých cieľov mesta je postarať sa o zachovanie základného potenciálu mesta 

– a to o zachovanie a udržanie celého historického centra. Zahŕňa to kompletnú rekonštruk-

ciu námestia, na ktorej sa v súčasnosti pracuje a ktorá by mala navrátiť pôvodnú autenticitu 

námestia. Po dokončení rekonštrukcie by mala byť časť námestia pešou zónou. Podľa môj-

                                                 

13
GÚČIK, Marian. Marketing cestovného ruchu [online]. 1. vyd. Banská Bystrica: Dali-BB, 2011, 264 s. [cit. 
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ho názoru by mala byť doprava z centra mesta vylúčená úplne. K predajniam na námestí by 

bol prístup z bočných ulíc, ktoré reálne prístupné sú, len sa nevyužívajú. Parkovacie miesta 

je možné vytvoriť v priestoroch aktuálneho parkoviska pred hradobným opevnením 

z vonkajšej strany mesta hneď pri hlavnej košickej bráne (vstup do centra mesta). Podľa 

sprievodnej správy mesta sa predpokladá, že rekonštrukcia by mala trvať minimálne 2 roky, 

maximálne 6 rokov, avšak to nie je jednotné obdobie. Začiatok výstavby ďalších etáp závisí 

na finančných možnostiach investora.  

Zmena námestia však nevyrieši základný problém mesta – a to nedostatok služieb. Mojím 

názorom je, že mesto nedostatočne reaguje na aktuálne trendy. Kino Úsmev v meste je dl-

horočne zastarané, čo sa týka premietania filmov aj samotného vybavenia. V kine sa pre-

mieta len v piatky a soboty a zväčša sú to dokumentárne filmy, ktoré sú pre mladých ľudí 

nezaujímavé. Tým stráca kino podstatnú časť návštevníkov. Ako sa aj v dotazníku potvrdi-

lo, mnoho obyvateľov mesta si praje modernizáciu kina. 

Zimný štadión. Mesto sa v roku 2011 stalo obeťou podvodu pre deaflympiádu. Súkromná 

osoba odkúpila viacero zariadení na Slovensku za účelom rekonštrukcie ako tréningového 

strediska pre nepočujúcich. K deaflympiáde vtedy nedošlo rovnako ani k dokončeniu pre-

stavby. Vtedy mal byť zimný štadión zastrešený. Tohto roku mesto prijalo dotáciu od štátu 

na dokončenie výstavby štadiónu. Podľa plánov by mala byť výstavba dokončená v roku 

2015. 

Krytá plaváreň.V minulosti Levoča mala kúpalisko, avšak dnes sa už nevyužíva a chátra. 

Najbližšia krytá plaváreň sa nachádza v Spišskej Novej Vsi, 12 km od mesta. Už aj blízke 

dediny začínajú s výstavbami kúpalísk  ako napríklad Spišský Hrhov (dedina cca 7,7 km). 

Krytá plaváreň je vhodnou voľno časovou aktivitou, ktorú by mohli mimo obyvateľov či 

návštevníkov mesta využívať aj školy mesta. 

Vodná nádrž.3 km od Levoče sa nachádza viacúčelová priehrada. V letnej sezóne ponúka 

viacero športov ako člnkovanie, vodné bicykle, plážový volejbal či rybolov. K priehrade 

vedie cyklistická trasa, čo by mohli využiť a požičiavať bicykle, kolobežky. Priestory prie-

hrady by však potrebovali rekonštrukciu a zdvihnúťkvalitu a rozšíriť ponuku poskytovaných 

služieb. Poskytované náčinie je zastarané a neatraktívne. Bufet poskytuje nedostatočné 

a cenovo navýšené produkty. V areáli by sa mohli konať festivaly či koncerty, ktoré 

v minulosti boli.  
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Cyklistický chodník v Levočských vrchoch.Na území Levočských vrchov sa donedávna 

ešte nachádzal bývalý vojenský obvod Javorina a preto boli vrchy verejnosti neprístupné.Na 

tomto území sa nachádzajú len tri turistické chodníky. V zimných mesiacoch sa využívajú aj 

na lyžiarske účely. Vzhľadom k tomu, že do nedávna bolo toto územie nenavštevované, 

môže prilákať mnoho turistov a ponúka široké možnosti na rozvoj turistiky – vybudovanie 

cyklistických chodníkov, rozšírenie lyžiarskych trás, bežných turistických chodníkov či roz-

voj hypoturistiky.  

Obchodné centrum. Centrum zlučujúce predajne špecializujúce sa na rôzny sortimentný 

tovar azároveň aj poskytujúci oddych a zábavu. V meste sa síce nachádza pár podnikov, 

v ktorých je možné zahrať si rôzne hry typu biliard, bowling, kalčeto, šípky a iné. Všetky 

však poskytujú veľmi nízku kvalitu. Ľudia tak cestujú do iných miest za voľno časovými 

aktivitami. Ako bolo uvedené aj v dotazníku, ľuďom v meste chýbajú tiež obchody so spot-

rebným tovarom, bežným oblečením či obuvou na vyššej kvalitatívnej úrovni. Všetky pre-

dajne v meste sú väčšinovo zastúpené čínskymi predajcami či malými podnikateľmi. Otázne 

je, či by vedenie mesta súhlasilo s výstavbou podobného zariadenia. V nedávnej minulosti 

bolo zamietnutá výstavba reťazca Tesco, napriek ústupkom centra a ochotou vhodne este-

ticky prispôsobiť budovu. V samotnom centre mesta to samozrejme možné nie je, ale 

v okolí mesta by sa určite priestory našli.  

Marketingová propagácia mesta.Propagácia je v dnešnej dobe dôležitá snáď pre všetky 

produkty a služby už len z dôvodu informovania ľudí o existencii produktu. Podobne by 

malo reagovať mesto nie len na propagáciu mesta ale aj samotnú komunikáciu 

s obyvateľmi.  
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7 Záver 

O potenciály mesta Levoča a jeho prednostiach v oblasti cestovného ruchu sa nedá pochy-

bovať. V súčasnosti je však faktom, že ho zatiaľ nedokázalo využiť do takej miery, aby pri-

lákalo čo najviac turistov a dokázalo ich čo najdlhšie aj v meste udržať. Ako bolo v úvode 

zmienené, cieľom práce bolo potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdenia, že mesto nedisponuje 

komplexným produktom, ktorý by mohol zvýšiť dlhodobú návštevnosť.  

Z dotazníka zameraného pre návštevníkov sa potvrdzuje fakt, že väčšina turistov v meste 

strávi menej ako 24 hodín a s narastajúcim počtom dní rázne klesá ich počet. Návštevníci 

potvrdili atraktivitu mesta a okolia, aj záujem o jeho opätovné navštívenie. Typ 

k navštíveniu väčšinou získavajú od známych či rodiny, čo býva aj hlavným dôvodom ich 

návštevy. Dá sa teda tvrdiť, že propagácia mesta je slabá. Návštevníci vyjadrili sklamanie 

z nedostatku aktivít, kultúrneho programu spojeného s tradíciami, ktoré by ich zaujali na-

toľko, aby mesto a okolie mohli spoznávať dlhšie ako 3 dni a tak zároveň využiť aj ubyto-

vacie zariadenia. Rovnako uvádzajú aj nedostatok služieb napríklad typu nefajčiarskych 

podnikov, programov či športových aktivít, ktoré by boli vhodné nielen pre jednotlivca ale 

aj pre rodiny s deťmi.  

Z dotazníka zameraného pre obyvateľov mesta je možné vyčítať podstatne veľký negatívny 

vzťah obyvateľov k mestu. Z otvorených otázok žiadajúcich vyjadrenie sa obyvateľov vy-

plýva, že ľudia si uvedomujú a vidia jednoznačný potenciál pre rozvoj v cestovnom ruchu. 

Názormi obyvateľov sa tiež potvrdilo vyjadrenie o medzere v poskytovaní služieb nielen pre 

nich ale aj pre turistov. 

Mesto historický potenciál má aj pekné prírodné prostredie, avšak disponuje iba základným 

počtom služieb, ktorý je možné a zrejme aj potrebné rozšíriť pre dostatočné uspokojenie 

potrieb ako obyvateľov tak aj samotných návštevníkov. V Levoči sa v súčasnosti rekonštru-

uje námestie, čím si vedenie mesta dáva za cieľ zvýšiť konkurencie schopnosť, zlepšiť 

vzťah mesta k obyvateľom a zvýšiť tým záujem u potenciálnych návštevníkov a investorov.  

Prácou som mala za cieľ potvrdiť alebo vyvrátiť tvrdenie o nekompletnom produkte. 

Z dotazníka a SWOT analýzy sa tvrdenie potvrdilo, čím sa cieľ práce splnil. V meste existu-

je priestor pre podnikateľov, ktorý by ponuku služieb mohli rozšíriť o chýbajúce aktivity, 

atrakcie či služby. Svojou činnosťou by tak mohli nie len prispieť k rozvoju mesta 
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z pohľadu cestovného ruchu, ale aj pomôcť zlepšiť ekonomickú situáciu mesta. Pevne ve-

rím, že mesto Levoča svoj potenciál do budúcna využije, zvýši propagáciu a tak priláka čo 

najviac turistov a návštevníkov na dlhší počet dní ako aktuálny jeden. 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 
 

Dotazník 1 - Hodnotenie spokojnosti návštevníkov mesta Levoča 
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

POHLAVIE MUŽ ŽENA 

VEK        

PRACOVNÉ ZARADENIE zamestnaný nezamestnaný študent dôchodca 

1. Ste spokojný s kvalitou poskytovaných služieb v Levoči?  

spokojný   nespokojný  nevyjadrujem sa 

2. Ako hodnotíte ponuku služieb v meste – množstvo? 

spokojný   nespokojný  nevyjadrujem sa 

3. Uvítali by ste nové služby, obchody, predajne, podniky atd.?  

áno  nie, je ich dostatok  neviem 

4. Ste spokojný so spoločensko-kultúrnym vyžitím v Levoči? 

spokojný   nespokojný  nevyjadrujem sa 

5. Myslíte, že sa nachádza v meste dostatok voľno časových aktivít ? 

áno   nie   nevyjadrujem sa 

6. Súhlasíte, že mesto využíva maximálne svoj potenciál pre prilákanie turistov? 

áno, súhlasím nie, nesúhlasím  neviem posúdiť 

7. Čo si myslíte, ako by sa podľa Vás mohlo mesto Levoča zatraktívniť? 

      

8. Čo (služba, aktivita, ...) Vám v meste chýba? 

      

9. Zhodnoťte prosím kvalitu služieb, ktoré využívate  

Typ služby Spokojný 
Priemerne 

spokojný 
Nespokojný Nevyužívam 

Doprava, parkovanie     

Ubytovanie     

Stravovanie, občerstvenie     

Kultúrne vyžitie, zábava     

Divadlo     

Kino     

Športové vyžitie, relaxácia     

Športové strediská     
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Voľno časové aktivity     

Možnosti nákupu     

Cenová úroveň služieb     

Iné služby     

 

10. Zhodnoťte prosím podujatia, ak ste sa ich aspoň raz zúčastnili. 

Podujatie Spokojný 
Priemerne 

spokojný 
Nespokojný 

Nezúčastňujem 

sa 

Magická Levoča     

Dni majstra 

Pavla 
    

Remeselné trhy     

Vianočné trhy     

Levočská púť     
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Príloha č.2 
 

Dotazník 2 - Hodnotenie spokojnosti obyvateľov mesta Levoča 
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

POHLAVIE MUŽ ŽENA 

VEK        

PRACOVNÉ ZARADENIE zamestnaný nezamestnaný študent dôchodca 

KRAJINA PÔVODU       

1.Koľký krát ste v Levoči?(číslo)       

2.Aká je dĺžka Vášho pobytu (v dňoch)       

3.Máte v úmysle opäť navštíviť mesto Levoča? 

áno   nie   neviem 

4.Ako ste sa dozvedeli o možnosti navštíviť mesto Levoča? 

média (TV, rozhlas, noviny) internet  

veľtrhy, výstavy cestovného ruchu  cestovné kancelárie 

turistické informačné kancelárie odporúčanie známych  

žijem v tomto kraji  iné       

5.Prečo ste si vybrali práve toto mesto k návšteve? 

krátka vzdialenosť od miesta bydliska  pekná príroda  

kultúrno-historické pozoruhodnosti  prijateľné ceny 

skúsenosť z minulej návštevy  odporúčanie známych 

 iné       

6.Aký je dôvod Vašej cesty? 

 rodinná dovolenka    lyžovačka, zimnéšporty a turis-

tika 

 pobyt v horách spojený s turistikou   cykloturistika 

 dovolenka na vidieku služobná cesta 

 školský výlet  návštevapriateľov 

 nákupy   jazykový pobyt 

pútnickýzájazd  poznávací zájazd 

 tranzit  iný (uveďte aký)       

7.Čo (miesto, objekt, tradícia, aktivita...) sa vám počas Vášho pobytu páčilo? 
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8.Čo sa Vám počas Vášho pobytu nepáčilo? 

      

9.Čo Vám počas Vášho pobytu chýbalo? 

      

 

10.Ako hodnotíte ponuku služieb 

Typ služby Spokojný 
Priemerne 

spokojný 
Nespokojný Nevyužil som 

Doprava, parkovanie     

Ubytovanie     

Stravovanie, občerstvenie     

Informačný systém – turistic-

ké značenia, informačné tabu-

le 

    

Turistické informačné cen-

trum 
    

Úroveň služieb pre turistov     

Kultúrne vyžitie, zábava     

Športové vyžitie, relaxácia     

Športové strediská     

Možnosti nákupu     

Cenová úroveň služieb     

Iné služby     
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Príloha č. 3 – Ponuka miest projektu RoyalTowns–Bardejov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľu-

bovňa 
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