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Úvod 
 

Cestovný ruch je forma uspokojovania potrieb rekreácie, kultúry, poznávania 

a spoločenského kontaktu. Realizuje sa najmä vo voľnom čase a mimo miesta trvalého 

bydliska. Cestovný ruch je dôležitým ukazateľom životnej úrovne obyvateľstva. 

Podieľa sa na všestrannom rozvoji osobnosti a umožňuje obnovu duševných a fyzických 

síl, slúži k účelnému využitiu voľného času, prispieva k vzájomnému poznaniu 

a porozumeniu medzi ľuďmi, využíva sa ako nástroj vzdelávania a kultúrnej výchovy 

človeka a motivuje k získavaniu jazykových znalostí. 

 

K rozvoju cestovania a cestovného ruchu prispievajú nielen zmeny v životnom štýle, ale 

tiež pokrok dopravnej infraštruktúry a komunikačných spojení, rozvoj automobilizmu, 

zmeny v politickom a ekonomickom vývoji krajín aj svetových regiónov.    

 

V poslednom polstoročí význam cestovného ruchu veľmi vzrástol nielen u nás, ale skoro  

na celom svete. Aj preto sa rozšírila ponuka dobrodružnej turistiky v Slovenskej republike. 

Turistické oblasti na Slovensku ponúkajú možnosti ako stráviť svoj voľný čas a odpočinúť 

si od stresu a starostí, ktoré ho každodenne sprevádzajú. Dobrodružná forma cestovného 

ruchu má určitú perspektívu aj do budúcna, pretože ľudia budú vždy vyhľadávať 

dobrodružstvo, ktoré je alternatívou ako prežiť nádhernú dovolenku plnú prekvapení.  

 

Slovenské cestovné kancelárie zaznamenávajú neustále rastúce a odlišnejšie nároky 

klientov na turistický pobyt či dovolenku. Tým si vynucujú zintenzívnenie rozvoja 

a organizácie moderných foriem cestovného ruchu, zameraných na zážitky, kultúru 

alebo dobrodružstvo. Aj napriek hospodárskej kríze je kúpna sila účastníkov cestovného 

ruchu je smerovaná na tie prvky, ktoré harmonicky korešpondujú s jeho prianiami 

a predstavami.  

 

Účastník cestovného ruchu v dvadsiatom prvom storočí je dokonale informovaný a je 

vhodné predpokladať, že je tiež vyberavý a náročný. Praje si reťazec služieb, ktorý je 

možné čo najľahšie a najrýchlejšie objednať a ktorý je komfortne a komplexne 

organizovaný. Aj preto Slovenské cestovné kancelárie ponúkajú čo najkvalitnejšie produkty 

aj na úkor ceny. 



 
 

Dobrodružný cestovný ruch má niekoľko charakteristických rys, ktoré je potrebné ako 

zo strany podnikajúceho subjektu, tak zo strany účastníka, dodržovať. Aby sa 

dobrodružný cestovný ruch mohol uplatniť v danej oblasti, potrebuje k tomu 

predovšetkým vhodné či už prírodné alebo sociálno-kultúrne podmienky, ktoré sú 

základným prvkom tejto formy cestovného ruchu. 

 

Aj keď určité formy dobrodružného cestovného ruchu nie sú na území Slovenskej 

republiky tak rozšírené a vyhľadávané ako vo svete, môžeme s nimi stretnúť 

v niektorých turistických oblastiach. Je to napríklad potápanie, ktoré však za posledné 

roky zaznamenalo stúpajúci záujem. 

 

Svoju popularitou si dobrodružný cestovný ruch získava vďaka svojej jedinečnosti, 

ktorou on sám disponuje. Pre účastníka tohto druhu cestovného ruchu to môže 

znamenať nevšedný zážitok, adrenalín a útek od každodenného života plného starosti 

a stresu.  

 

Dobrodružná turistika predstavuje dnes v priemysle cestovného ruchu jeden 

z najrýchlejšie rastúcich doplnkových segmentov trhu a jej obľuba v posledných dvoch 

dekádach značne rastie.  Dobrodružný cestovný ruch má byť prínosný nielen pre 

samotných provozovateľov, ale aj pre krajinu a ďalšie subjekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Metodika a cieľ práce 
 

Pre vypracovanie tejto bakalárskej práce som si zvolila analýzu a zhodnotenie katalógov 

slovenských cestovných kancelárií ponúkajúcich produkty z dobrodružného cestovného 

ruchu. Mojím vedným základom boli poznatky z cestovného ruchu, ekonómie, 

marketingu a psychológie. 

 

Teoretická časť mojej práce je zameraná na dobrodružný cestovný ruch ako celok. 

Zoznamujem Vás s jeho rozdelením, históriou, službami a snažím sa priblížiť 

charakteristiku trhu pre dobrodružný cestovný ruch. Ďalej v svojej práci uvádzam 

možnosti dobrodružnej turistiky v Slovenskej republike. Vymedzujem niektoré druhy 

dobrodružného cestovného ruchu sa snažím sa Vám ich priblížiť.  

 

V aplikačnej časti bakalárskej práce sa zameriavam na slovenské kancelárie ponúkajúce 

dobrodružný cestovný ruch, kde ponúkam aj ich krátku charakteristiku. A na konci 

kapitoly aj komparačnú štúdiu týchto cestovných kancelárií. 

 

V poslednej časti je vypracovaná ponuka produktov v katalógoch slovenských 

cestovných kancelárií. Ktoré sa neskôr snažím z analyzovať a vyhodnotiť výsledky 

svojho prieskumu. Na záver som zvolila prieskum prostredníctvom ankety, pretože ma 

zaujímalo čo motivuje ľudí k dobrodružnej turistike, ktorá veková vrstva je najviac 

zastúpená v tejto forme cestovného ruchu a či ľudia, ktorý sú účastníkmi dobrodružnej 

turistiky, ostávajú naďalej verný tejto forme cestovného ruchu. 

 

Predmetom anketového prieskum je analýza faktorov, ktoré charakterizujú štruktúru 

účastníkov na dobrodružnom cestovnom ruchu a ich správanie súvisiace s cestovných 

ruchom. Prieskum bol členený do dvoch okruhov a to identifikácie a segmentácie 

účastníkov dobrodružného cestovného ruchu. Bol uskutočnený náhodným výberom 

respondentov z oblasti účastníkov na dobrodružnom cestovnom ruchu. Teda rozoslaním 

dotazníkov e-mailom prostredníctvom slovenských cestovných kancelárií pôsobiacich 

v dobrodružnej turistike. Dotazníkov, ktoré cestovné kancelárie rozoslali bolo celkom 

230, avšak vrátilo sa im len 150 dotazníkov, s ktorých som vypracovala závery.  

 



 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť pojem dobrodružný cestovný ruch, uviesť 

možnosti dobrodružného cestovného ruchu v Slovenskej republike a to na konkrétnych 

príkladoch podľa kategórií ako napríklad: adrenalín a aktívna dovolenka vo vzduchu, 

aktívna dovolenka na zemi, aktívna dovolenka pod vodou a pod. Ďalej som 

charakterizovala slovenské cestovné kancelárie ponúkajúce produkty dobrodružnej 

turistiky a pokúsila som sa aj o ich komparatívnu štúdiu. Nasledovalo predstavenie 

jednotlivých vybraných produktov dobrodružného cestovného ruchu z ponuky 

katalógov týchto kancelárií a zostavenie kalkulácie pre jednotlivé produkty. Mojím 

cieľom bolo aj uskutočnenie anketového prieskumu, s ktorého som sa snažila zistiť aká 

je charakteristika typického dobrodružného turistu a čo ho motivuje navštíviť 

dobrodružnú destináciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Vstup do problematiky dobrodružného cestovného 
ruchu 

 

2.1. Pojem dobrodružstvo 

 

Slovo dobrodružstvo implikuje určitý druh zážitku, ktorý ponúka určitú úroveň 

vzrušenia. Ale normálna športová aktivita jedného človeka môže byť pre niekoho iného 

zážitkom na celý život. Táto úroveň subjektivity v definícii termínu vedie bádateľa 

k tomu, že pokiaľ sa cestovného ruchu týka, definujú dva typy dobrodružstva.  

 

Prvému sa hovorí tvrdé alebo extrémne dobrodružstvo. Tieto aktivity sa spravidla 

odohrávajú vo voľnej prírode, môžu vyžadovať určitú úroveň fyzickej kondície 

a odolnosti a zahŕňajú aktivity v takom prostredí, v ktorom je vysoké nebezpečenstvo 

ohrozenia osobnej bezpečnosti. V priebehu týchto aktivít sa uvoľňuje adrenalín ako 

dôsledok toho, že sa telo vyrovnáva s ohrozením. 

 

Druhému typu hovoríme mäkké dobrodružstvo. Zahrňuje obvykle aktivity oveľa menej 

fyzicky náročné, pri ktorých sa spravidla uvoľňuje adrenalín omnoho menej než pri 

aktivitách „tvrdých“ [6] 

 

2.2. Počiatky dobrodružného cestovného ruchu 

 

Neexistuje žiadny jasný štartovací bod, o ktorom by sme mohli povedať, áno, 

dobrodružná turistika sa narodila vtedy a vtedy. Po pravde povedané, len teraz, keď 

dochádza k strmému vzrastu tohto trhu, začínajú akademici a ďalší teoretikovia 

v cestovnom ruchu študovať trh do hĺbky a snažia sa pochopiť, ako funguje. Dá sa 

povedať, že mnoho týchto aktivít tu fungovalo už dlhú dobu. Ľudia lezú na hory či 

skaly už od nepamäti. Ale boli potrebné moderné technológie a práca médií, aby sa tieto 

aktivity pretavili v turistické produkty, ktoré sa dajú predať a kúpiť na trhu. 

 

Možno že katalyzátorom budúcnosti trhu dobrodružnej turistiky, bola udalosť, ku ktorej 

došlo v Apríli roku 1979. Nejakú dobu predtým muž menom Geoff Tabin, americký 

horolezec študujúci filozofiu na Oxforde, narazil náhodou na organizáciu, ktorá sa 

volala „Oxfordský klub nebezpečných športov“. Bolo to v dobe, kedy sa chystal           



 
 

na expedíciu na Novú Guineu. Šéf tohto klubu mu povedal, že keď pôjde na Novú 

Guineu, tak musí vyskúšať „liánový skok“, starobylý rituál, pri ktorom sa z chlapcov 

stávajú muži. Až nakoniec títo dvaja kamaráti predviedli prvý bungee-jump 

z Cliftonského visutého mostu v anglickom Bristole. Od tej doby sa nový druh športu 

začal chytať a s tým, ako jeho popularita rástla, objavili sa  aj prvé komerčné operácie 

tohto druhu. Zhruba v roku 1984 sa začali rozširovať aj balíčkové produkty 

dobrodružnej turistiky [6]. 

 

2.3. Vymedzenie pojmu dobrodružný cestovný ruch 

 

Pojem dobrodružný cestovný ruch nie je ľahko definovateľný v skoro každej literatúra 

sa definícia cestovného ruchu ako určitého pojmu líši. Preto uvádzam definície 

dobrodružného cestovného ruchu z dvoch vybraných literatúr. 

 

Dobrodružný cestovný ruch je súčasťou športového cestovného ruchu ako výsledok 

túhy po neznámom, po objavovaní s cieľom zažiť nejaké dobrodružstvo s istou mierou 

kontrolovaného rizika. Aspekty dobrodružstva súvisia s kategóriami emocionálneho 

a iracionálneho života človeka, ktorý ma v každodennom živote všetko racionálne 

usporiadané, organizované, pravidelné a v ktorom dobrodružstvo v pôvodnom zmysle 

nemá takmer žiadne miesto. Ide o túhu človeka zmeniť aspoň na krátky čas každodenný 

spôsob života na alternatívny spôsob života vykonávaním rozličných aktivít, napr. 

nočné putovanie, zdolávanie vysoko položených  miest, cestovanie do odľahlých končín 

sveta, pestovanie extrémnych tzv. adrenalínových športov, napríklad ako bungee 

jumping, kaňonig, prípadne rafting, ako uvádza HESKOVÁ [2]. 

 

Dobrodružný cestovný ruch forma cestovného ruchu, ktorá je spojená s aktívnou 

účasťou turistov na dobrodružných aktivitách, ktoré majú predovšetkým športový 

charakter. Typickými aktivitami sú horolezectvo, alpinizmus, vysokohorská turistika, 

trekking, zájazdy a pobyty s prvkami extrémnych športov v extrémnych podmienkach. 

V týchto prípadoch hovoríme o extrémnej turistike. Jedná sa o fyzicky, psychicky aj 

materiálne náročnú turistiku. Zájazdy a pobyty s prvkami adrenalínových športom ako 

je paraliding, canyoning, rafting a pod., ako uvádza DROBNÁ [1]. 

 

 



 
 

2.3.1. „Tvrdá“ dobrodružná turistika 

 
Tento typ dobrodružnej turistiky môžeme ďalej rozdeliť na: 

• aktívnu dobrodružnú turistiku, 

• pasívnu dobrodružnú turistiku. 

 

Kedy pri aktívnej dobrodružnej turistike je u účastníka tohto cestovného ruchu 

predpokladaná určitá aktívna spôsobilosť k uskutočňovaní tejto turistiky. Príkladom 

môžu byť horolezecké výstupy na svetové veľhory, raftovanie po zvlášť nebezpečných 

riekach či rôzne armádne kurzy prežitia. 

 

Oproti tomu u pasívnej tvrdej dobrodružnej turistiky je úroveň potrebných znalostí 

a dovednosti menšia, ide v podstate len o prekonanie prirodzeného „pudu sebazáchovy“. 

Ide napríklad o tandemové zoskoky padákom, bungee-jumping alebo tzv. ľudský 

katapult [3]. 

 

2.3.2. „Mäkká“ dobrodružná turistika  

 
Mäkkou dobrodružnou turistikou rozumieme uskutočňovanie aktivít menej fyzicky 

náročných, takých aktivít, pri ktorých hladina adrenalínu nie je tak vysoká ako u vyššie 

uvedeného príkladu.  

 

Do mäkkej turistiky môžeme zahrnúť vzdelávacie, ekologické a iné kultúrne exkurzie 

do rôznych vzdialenejších kútov sveta, ktoré sú predstavované napr. ako safari             

na ťavách v Afrike, cestovanie do odľahlých kútov Ázie, či pozorovanie velerýb 

v Severnom mori. 

 

Tu si môžeme všimnúť podobnosti mäkkého dobrodružného cestovného ruchu 

s ekoturizmom. Rozdiel vidíme v tom, že aktivity ekoturistiky je možné uskutočňovať 

prakticky kdekoľvek, v prípade dobrodružného cestovného ruchu sa jedná v podstate 

o destinácie vzdialenejšie a tajomnejšie [3] 

 

 

 



 
 

2.4. Charakteristické rysy dobrodružnej turistiky 

 

Individuálny charakter, značné riziká, vyžadujúce dokonalé organizačné a technické 

zabezpečenie. Takmer vždy je nutné špeciálne poistenie pre účastníkov dobrodružnej 

turistiky pre  vysoký prípad úrazu či v najhoršom prípade smrti a špeciálne vybavenie 

účastníkov výzbrojou a výstrojov, ktorá je určená pre jednotlivé dobrodružné aktivity. 

[4] 

 

2.5. Motívy dobrodružnej turistiky 

 
Medzi základné motívy účastníkov na dobrodružnej turistike patrí: získavanie 

neobvyklých zážitkov, chuť po poznaní samého seba,  hľadaní hraníc svojich možností 

a romantika spojená s pobytom v prírode aj v jednoduchých až primitívnych 

podmienkach a zmena prostredia, odchod od bežného spôsobu života a túžba zažiť 

niečo neobvyklé [18]. 

 

2.6. Charakteristika trhu pre dobrodružný cestovný ruch 

 

Podľa výskumníkov predstavuje dobrodružná turistika jeden z najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich segmentov priemyslu cestovného ruchu. Experti zo Spojených štátov 

odhadli veľkosť severoamerického trhu na 300 miliárd USD ročne. Klientska základňa 

v Európe je podstatne slabšia, ale vykazuje nárast o 15 % ročne. V priebehu rokov sa 

aktivity spojené s dobrodružnými zájazdmi menili. Zatiaľ čo v minulosti sa tešili 

značnej obľube lovecké zájazdy alebo jachting, v súčasnosti je asi najviac obľúbený 

rafting, vysokohorská turistika či horská cykloturistika.  Dobrodružná turistika sa 

v dnešnej dobre začína rozmáhať v Čiernej Hore, ktorá ponúka ideálne prírodné 

a klimatické podmienky pre všetky moderné druhy aktívnej a dobrodružnej turistiky 

[18]. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Možnosti dobrodružnej turistiky v Slovenskej 
republike 

 

Možnosti dobrodružnej turistiky na Slovensku je naozaj veľa svedčí o tom aj fakt, že 

Slovenská republika sa v roku 2008 umiestnila na 3. mieste v top dobrodružných 

destináciách sveta v kategórií rozvíjajúcich sa destinácií cestovného ruchu. Ceny 

udeľovala ATTA. Informáciu priniesol americký časopis o cestovaní a cestovnom ruchu 

Travel Weekly vo svojom novembrovom čísle. 

 

Metóda hodnotenia destinácii nebola založená na názoroch turistov, ale na dostupných 

štatistikách a výskumoch. Umiestnenie krajín odrážalo vhodnosť destinácie, respektíve 

vytvorené podmienky pre dobrodružný turizmus. Pre porovnanie nás predbehlo len 

Estónsko a Chile a po Slovensku nasledovali destinácie ako Česká republika 

a Maďarsko [46]. 

 

Pestrá ponuka dobrodružnej turistiky v mojej rodnej krajine, teda na Slovensku ma 

donútila vybrať len niektoré možnosti, ktoré nižšie uvádzam. 

 

3.1. Aktívna dovolenka a adrenalín vo vzduchu v SR 

 
3.1.1. Let balónom  

Balón je jedinečný v tom, že máme možnosť si vychutnať úžasné ticho sem – tam 

prerušované horákmi, ktoré zohrievajú vzduch v balóne. 

Možnosti 

Prevádzkovateľ:  Balóny SK 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Prevádzkujú lety v nových balónoch rôznych typov. Napr. BALONY.SK, kde môže 

letieť 6 pasažierov a pilot, BALONY.EU, kde môže letieť až 12 pasažierov a pilot, 

prípadne typ NOVATO, kde sa zmestí 7 pasažierov a pilot. V roku 2008 predali najviac 

leteniek.  Vyhliadkový let trvá približne hodinu podľa podmienok na pristátie. Lietajú 

365 dní v roku a 7 dní v týždni kdekoľvek v SR, miesto štartu je však potrebné najskôr 

konzultovať s pilotom. Štart balónov je vždy ráno cca okolo 7:00 a popoludní cca okolo 

19:00 [57]. 



 
 

 

Prevádzkovateľ: Unikov  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Trenčiansky kraj, okres Ilava, mesto Dubnica nad 

Váhom 

Prevádzkujú nielen lety balónom ale aj lietadlami. Ponúkajú veľké množstvo letov ako 

napr. tradičný vyhliadkový let, po stopách hradov a zámkov, krásy západného 

Slovenska, krásy stredného Slovenska, krásy severného Slovenska, maškrty na nebi, 

netradičné rande, tandemový zoskok, let balónom, parašutistický výcvik prípadne 

dopravný pilot. Tieto lety sa uskutočňujú v balóne typu Cameron N-133, kde je miesto 

pre 3 osoby a pilota a v lietadlách typov Cessna C-152 pre 1 pasažiera, Cessna C-172S 

pre troch pasažierov, Diamond DA-40 Diamond Star pre 3 pasažierov a Diamond DA-

20 Katana pre 1 pasažiera [30]. 

 

Prevádzkovateľ:  ADS ballooning 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Lokalizácia: : východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice, mesto Košice 

Ponúkajú lety teplovzdušným balónom pre všetkých, ktorí chcú prežiť nezabudnuteľné 

okamihy v koši balóna a stať sa na chvíľu dobrodruhom. Po vzájomnej konzultácií 

uskutočňujú let v účastníkom vybranej lokalite na celom území Slovenskej republiky, 

a to v priebehu celého roka. Typy balónov nie sú uvedené avšak ponúkajú lety pre 1 až 

6 osôb [56]. 

 

Tab. 4.1.1: Porovnanie cien letov balónov 

Podnik Cena v €/osoba 

Bratislava- Balóny SK, s. r. o. 195 

Dubnica nad Váhom – Unikov, s. r. o. 165 

Košice – ADS balloning, s. r. o. 160 

Zdroj: vlastný 
 

3.1.2. Paragliding  

Je letecký šport, ktorý pre pohyb vo vzduchu využíva špeciálne skonštruované krídlo, 

pričom nesie na šnúrach upevnenú sedačku, v ktorej sedí, alebo leží pilot [35]. 

Možnosti: 

Prevádzkovateľ: Paragliding club Spišská Belá 



 
 

Právna forma: občianske združenie 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Kežmarok, mesto Spišská Belá 

Prevádzkujú paragliding alebo tandem. Ich podstatou je pohyb v priestore za pomoci 

špeciálne skonštruovaného krídla, ktoré nemá pevnú nosnú plochu ale je ušité z látky, 

nosných šnúr a popruhov. Ponúkajú aj zoznamovacie kurzy, na ktorých vás detailne 

oboznámia s problematikou lietania na padákových klzákoch. Tento kurz prebehne 

behom 1 dňa vyskúšate si pod dohľadom inštruktora manipuláciu s padákom na zemi, 

nácvik štartu, letu aj pristátia.  

 

Letí sa od 100 do 900 m nad zemou. Tandemový let trvá v závislosti od počasia 

a zvoleného terénu môže trvať od niekoľko minút, po niekoľko hodín. Do jedného 

kurzu sa môže prihlásiť 1 až 2 osoby, ale po dohode ho môže absolvovať aj početnejšia 

skupina. Cena sa pohybuje okolo 50 € za samostatný zoskok a okolo 220 € za kurz [36]. 

 

3.1.3. Zoskoky padákom 

Skáče sa z lietadla vo dvojici so skúseným inštruktorom. Príprava na takýto zoskok trvá 

asi 15 min. 

Možnosti: 

Prevádzkovateľ: COMPACT Skydive 

Lokalizácia: východné Slovensko, Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, mesto Spišská 

Nová Ves 

Ponúkajú tandemový zoskok, sólo zoskok, školu parašutizmu, exhibičné vystúpenia pre 

spestrenie rôznych akcií profesionálnymi parašutistami prípadne helicopter BOOGIE, 

čo sú zoskoky s helicoptery napr. vo Vysokých Tatrách. S ich ponuky som si vybrala 

sólo zoskok pretože ma zaujal. Tento zoskok je možný od 15 rokov, ale iba so súhlasom 

rodiča. Ich personál sa skladá s inštruktorov, organizátorov, tandempilotov, vzdušných 

kameramanov a pod. Konkrétne sú to napr. Peter Slivovský uskutočnených 3 500 

zoskokov, Emil Petro s 2200 zoskokmi, prípadne Marek Hrebeňár so 700 zoskokmi 

[52] 

 

Prevádzkovateľ: EX3EM 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Zvolen, mesto Očová 



 
 

Ponúkajú taktiež  tandemový zoskok, sólo zoskok, propagačné zoskoky prípadne 

parašutistické kurzy. Najviac skákaným zoskokom u tohto prevádzkovateľa je 

tandemový zoskok s inštruktorom. Je to najjednoduchší a najdostupnejší spôsob, ako 

zažiť 30 sekundový voľný pád z výšky 3000 metrov. Jediná podmienka je vek 

minimálne 8 rokov a výška aspoň 120 cm. Príprava trvá iba 10 minút. Padák otvára 

inštruktor a počas 6 minútového letu si môžete vyskúšať riadenie padáku, samostatné 

pristátie vykoná inštruktor. Ich personál je zložený z inšpektorov, inštruktorov 

a tandempilotov. Konkrétne sú to napr. Daria Vrbická s 2 399 zoskokmi, Ján Vrbický 

ml. s 2 202 zoskokmi, Ján Vrbický st. s 1758 zoskokmi a Ľubomír Lalík s 988 

zoskokmi [49]. 

 

Tab. 4.1.3: Porovnanie cien zoskokov padákom 

Podnik Cena v € kurz + zoskok 

Spišská Nová Ves – COMPACT Skydive 97 

Očová – EX3EM, s. r. o. 149,50 

Zdroj: vlastný 
 

3.1.4. Bungee jumping  

Je to voľný pád, pri ktorom ste istený a pripútaný lanami. 

Možnosti: 

Prevádzkovateľ: Krokus Extrem sport team 

Právna forma: občianske združenie 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Poprad, obec Štrbské Pleso 

Možnosť zoskokov a voľných pádov na lane z veže skokanského mostíka K-120 

vysokého 63 metrov v športovom areáli FIS na Štrbskom Plese. Po dohode možnosť 

absolvovania skoku v rôznych termínoch aj počas zimnej sezóny. Cena pre jednu osobu 

je   30  € [16]. 

 

3.2. Aktívna dovolenka na zemi v SR 

 
3.2.1. Jazdy na bobových dráhach 

Ide o adrenalínové využitie času určené pre deti aj dospelých. Spúšťanie sa z kopca     

na vozíkoch, ktorých rýchlosť je možné regulovať ručnou brzdou po určitej dráhe. 

Možnosti:  

Prevádzkovateľ: Bobová dráha Bratislava 



 
 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Táto bobová dráha je v prevádzke iba v letnom období a to pondelok až piatok             

na telefonickú objednávku minimálne deň vopred, pri minimálnom počte 5 osôb 

a minimálne 25 jázd, prípadne cez víkend, kedy je otvorená bežne v prevádzkových 

hodinách [15]. 

 

Prevádzkovateľ: Žiarce 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Lokalizácia: severné Slovensko, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, obec 

Demänovská dolina  

Bobová dráha je dlhá 1 kilometer, má 16 zákrut, 6 terénnych skokov a 2 rampy. Osoby 

sa prepravujú pomocou lyžiarskeho vleku Double-Max. Maximálna rýchlosť je 45 

km/h. Je otvorená len v letnom období, teda od 10. apríla do 31. októbra a to celý 

týždeň [22]. 

 

Prevádzkovateľ: SCR Veľká Rača 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Lokalizácia: severné Slovensko, Žilinský kraj, okres Čadca, obec  Oščadnica 

Dĺžka dráhy je 1,3 km a jej maximálna rýchlosť je 40 km/h. Celá bobová dráha je 

konštruovaná s prihliadnutím na maximálnu bezpečnosť. Vozíky sú dvojmiestne, 

pričom sa na nich môžu viesť aj dve dospelé osoby. Táto bobová dráha je v prevádzke 

aj v zimnej sezóne [13]. 

 

Prevádzkovateľ: TATRABOB 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Poprad, obec Tatranská 

Lomnica.  

Dĺžka zjazdu je 482 metrov, ktorá obsahuje 12 zákrut. Otvorená je celoročne 

a v prevádzke je denne. V sezóne a vo sviatky je otvorená až do nočných hodín [23]. 

 

 



 
 

Tab. 4.2.1: Porovnanie cien bobových dráh 

Dráha Cena za 1 jazdu v € 

Bratislava – Bobová dráha Bratislava, s. r. o. 2,50 

Demänovská dolina – Žiarce, a. s. 3 

Oščadnica – SCR Veľká Rača, a. s. 3 

Vysoké Tatry - TATRABOB, s.r.o. 3 

Zdroj: vlastný 
 

3.2.2. Jazdy na motokárových dráhach  

Jazdenie, prípadne pretekanie sa na  motokárach v danom vonkajšom alebo vnútornom 

motokárovom okruhu. 

Možnosti: 

Prevádzkovateľ: Monte Carlo 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava  

Celoročná prevádzka verejnej motokárovej dráhy v centre mesta s veľkou parkovacou 

plochou. Vlastný okruh meria cca 300 metrov so zaujímaním profilom dráhy. 

K dispozícií sú nové motokáry s obsahom motora 160 cm3. Táto dráha je vhodná          

na firemné party a súkromné akcie [31]. 

 

Prevádzkovateľ: TOP SPORT  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Pezinok, mesto Pezinok  

Otvorený v sezóne od 15 apríla do 30. októbra. Okruh meria 800 m jeho šírka je 6 – 8 

m. Ponúkajú požičanie motokár, jazdeckú školu pre deti od 7 rokov, predaj motokár 

a techniky, predaj príslušenstva a oblečenia [47]. 

 

Prevádzkovateľ: PP RENT 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji  

Hala je otvorená celoročne. Dĺžka dráhy je 400 m. Výsledné časy sú vytlačené pre 

každú jazdu, vlastnia meraciu techniku z F1. Pri jazde je potrebná jazdecká kukla, ktorú 

v hale predávajú za cenu 2, 50 € [24]. 

  



 
 

Tab. 4.2.2: Porovnanie cien motokárových dráh 

Motokárová dráha Cena v € za 7 minút 

Bratislava – Monte Carlo 5 

Pezinok – TOP SPORT, s. r. o. 5, 80 

Ivanka pri Dunaji – PP RENT 7 

Zdroj: vlastný 
 

3.2.3. Hry súťažného charakteru - paintball 

Paintball je šport, pretože spĺňa všetky podmienky športovej disciplíny. Má presné, 

medzinárodne uznávané pravidlá, ktoré nie sú v rozpore so žiadnymi morálnymi, alebo 

etickými normami demokratických štátov jeho zmyslom je dosiahnutie športového 

víťazstva, a to s vylúčením fyzického násilia. 

Možnosti: 

Prevádzkovateľ: Paintballový športový klub – Xtreme 

Právna forma: občianske združenie 

Lokalizácia: severné Slovensko, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský 

Mikuláš 

Zabezpečujú organizovanie paintballových hier nielen na Liptove ale kdekoľvek 

v rámci SR. Pripravia scenár hry podľa predstáv klientov a zabezpečia priestor. 

Ponúkajú rôzne výhody pre členov ich klubu [59]. 

  

Prevádzkovateľ: Michal Čamatej 

Právna forma: fyzická osoba 

Lokalizácia: severné Slovensko, Žilinský kraj, okres Ružomberok, mesto Ružomberok 

Organizujú paintballové hry na svojich ihriskách. Nemajú obmedzenú vekovú 

kategóriu, stálym a viacnásobným zákazníkom poskytujú zľavy, ktoré sú závislé         

od počtu návštev [20]. 

 

Názov: Paintball klub Modrá 

Prevádzkovateľ: Peter Jančovič 

Právna forma: fyzická osoba 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavská kraj, okres Pezinok, mesto Modrá  

Vlastnia len outdoorové ihriská teda poskytujú svoje služby sezónne. Ponúkajú dva typy 

hry a to športový paintball ktorý je rýchly a hrá sa na umelo vybudovanom ihrisku 



 
 

z pneumatík a military paintball ktorý je hlavne o taktike a zohranosti týmu a hrá sa       

na ihrisku so starými budovami [34]. 

 

Tab. 4.2.3: Porovnanie cien paintballových klubov 

Paintball Cena v € plus výbava 

Liptovský Mikuláš – Paintballový športový klub – Xtreme 11,60 

Ružomberok – Extreme Paintball 13,60 

Modrá – Paintball klub Modrá 14,94 

Zdroj: vlastný 
 

3.3. Aktívna dovolenka a adrenalín na skalách a stenách 
 

3.3.1. Zliezanie lezeckých stien 

Na lezeckých stenách sa môžu uskutočňovať dve činnosti a to buď horolezectvo ide 

o športovú činnosť zameranú na vystupovanie a zliezanie vysokých vrcholov a skál 

alebo bouldering – druh lezenia uskutočňovaný bez lana na malých skalných blokoch 

alebo nízkych skalách niekoľko metrov nad zemou. 

Možnosti: 

Názov: Lezecká stena Skalná hrana 

Prevádzkovateľ: občianske združenie Skalná hrana 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, mesto Prešov 

Ponúkajú produkt lezecká škola, ktorá je rozdelená podľa druhu na skalné lezenie, 

horolezectvo, ľadové lezenie prípadne oboznamovacie kurzy. Je otvorená od apríla     

do októbra [44]. 

 

Názov: Lezecká stena Boulderoom 

Prevádzkovateľ: občianské združenie bouldering 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Boulderoom patrí medzi najväčšie lezecké steny na Slovensku. Poskytujú tréningy, 

rôzne preteky aj medzinárodné, a po skončení kurzov je možné aj lezenie v Tatrách 

[14]. 

  

Názov: Lezecké centrum Vertigo 

Prevádzkovateľ: Venga 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 



 
 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Lezecké centrum Vertigo poskytuje svojim návštevníkom možnosť zaliezť si               

na najväčšej umelej lezeckej stene na Slovensku. Poskytuje rôzne tréningy pre deti 

a dospelých, kurzy ale aj rôzne súťaže [54].  

 

Tab. 4.3.2: Porovnanie cien lezeckých stien 

Lezecké steny Cena rozpätie v € 

(záleží na počte osôb, príplatok za kurz) 

Prešov – Lezecká stena skalná hrana od 0,66 do 1,17 

Bratislava – Lezecká stena Boulderoom od 2 do 3,50 

Bratislava – Lezecké centrum Vertigo od 3,40 do 13, 30 

Zdroj: vlastný 
 

3.3.2. „Tarzánie“ 
Tarzánia je lanový park postavený z rôznych lanových prekážok, ktoré sú zavesené     

vo výške a to buď na stromoch alebo na umelo postavených stĺpoch. TARZANIU je 

možné vyskúšať v lete aj v zime. 

Možnosti: 

Názov: Lanové centrum na Kolibe 

Prevádzkovateľ: Lanové centrum ZSE 

Kontaktná osoba: Andrej Zajíček 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavská kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Dĺžka ja 423 metrov. Tvorí ho 5 okruhov lanových prekážok: pozemné – pre najmenšie 

deti, modré – ľahký, určený predovšetkým deťom do 15 rokov, červený – náročnejší, 

určený predovšetkým zdatnejším mladým ľuďom a dospelým, tímový okruh – určený 

primárne dvojiciam prípadne skupinám a čierny – najťažší okruh [29]. 

 

Názov: Tarzánia Tále 

Prevádzkovateľ: M-fly 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Brezno, obec Tále 

Je postavená z 23 prekážok vo výške približne 5 až 7 metrov nad zemou. Modrá trasa je 

kratšia a ľahšia meria 180 metrov, červená je dlhšia meria 292 metrov a nachádza sa tu 

aj detská trasa, ktorej dĺžka je 90 metrov [51]. 

  



 
 

Názov: Tarzánia Vlčkovce 

Prevádzkovateľ: M-fly 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Trnavská kraj, okres Trnava, obec Vlčkovce 

Najmladšia z radu tarzánií. Je postavená z 11 prekážok vo výške približne 4 – 8 metrov 

nad zemou a jeho súčasťou je aj trasa pre najmenších s 25 metrovou lanovkou. Trasa 

určená pre dospelých meria 208 metrov a detská  trasa je dlhá 80 metrov [50]. 

 

Tab. 4.3.2: Porovnanie cien tarzánií 

Tarzánie Cena v € 

    Deti do 10 rokov                      Dospelý 

Bratislava – Lanové centrum na Kolibe                7                                      8 

Tále – Tarzánia Tále               4                                     10 

Vlčkovce – Tarzánia Vlčkovce               4                                      7 

Zdroj: vlastný 
  

3.4. Aktívna dovolenka a adrenalín na vode 
 

3.4.1. Rafting  

Je to splavovanie riek, a to najmä divokých na gumených nafukovacích člnoch väčšinou 

v skupinách.  

Možnosti: 

Názov: Areál vodných športov Čunovo 

Prevádzkovateľ: Action Land  

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, Bratislava – 

mestská časť Čunovo 

Nachádza sa tu vybudovaný umelý vodný kanál. Tento kanál je jedným z najlepších 

umelých kanálov na svete a je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Dĺžka pravého 

kanála je 460 m a ľavého 356 m [41]. 

 

Názov: Pieniny šport centrum 

Prevádzkovateľ: Občianske združenie Pieniny šport centrum 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Červený 

kláštor 



 
 

Zaoberá sa splavovaním rieky Dunajec na raftových člnoch, požičiavaním športových 

lodí a horských bicyklov. Rieka Dunajec tvorí štátnu hranicu s Poľskom v dĺžke 18 km 

[48]. 

 

Tab. 4.4.1: Porovnanie cien raftingu  

Rafting Cena rozpätie v € 

(záleží na počte osôb a trase splavu) 

Čunovo – Areál vodných športov od 21, 99 až do 113, 99 

Červený kláštor – Pieniny šport centrom od 14 až do 135  

Zdroj: vlastný 
 

3.4.2. Plavby na pltiach 
Ide o vyhliadkovú plavbu na plti zloženej z dreva.  

Možnosti: 

Názov: 1. pltnícka a turistická spoločnosť na Dunajci 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Kontaktná osoba: Jozef Hrivko 

Lokalizácia: : východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Červený 

kláštor 

Zabezpečujú splav na tradičných drevených pltiach po Dunajci s pútavým výkladom, 

návrat zo splavu autobusom alebo bicyklom 1. pltníckej, stravovanie, ubytovanie, 

autocamping a požičovňu športových potrieb. Samotná plavba z Červeného Kláštora    

po ústie Lesnického potoka trvá cca 1 hodinu a 45 minút. Splav je dlhý 9 km [39]. 

 

Názov: Tadem 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Šarfy 

Lokalizácia: severné Slovensko, Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, mesto Dolný Kubín 

Dĺžka vyhliadkovej plavby z Hornej Lehoty do Oravského Podzámku trvá 1 hodinu. 

Splav je možné uskutočňovať od mája do októbra.  Zabezpečujú aj termínové vstupenky 

na prehliadku Oravského hradu [37]. 

 

Názov: Goralský dvor Haligovce 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením  

Kontaktná osoba: Ladislav Simoník 



 
 

Lokalizácia: východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa, obec Haligovce 

Ponúkajú splav na drevených Goralských pltiach cez najväčší prírodný kaňon v strednej 

Európe. Splav je dlhý 11 km. Na spestrenie splavu je možné si priobjednať občerstvie 

na plť, z domácich výrobkov [38]. 

 

Tab. 4.4.2: Porovnanie cien splavu 

Plte Cena splavu v € 

    Deti do 12 rokov                      Dospelý 

Červený Kláštor – 1. pltnícka a turistická 

spoločnosť na Dunajci 

               5                                      9 

Dolný Kubín – Tadem               3                                     10 

Haligovce – Goralský dvor Haligovce               5                                      9 

Zdroj: vlastný 
 

3.4.3. Vodné lyžovanie 
Je to v podstate lyžovanie na vode, pričom je potrebné sa držať držadla pripojeného 

k motorovému člnu alebo lodi. 

Možnosti: 

Názov: Areál vodného lyžovania 

Prevádzkovateľ: Ski-Bezovec 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Lokalizácia: západné Slovensko, Trnavský kraj, okres Piešťany, mesto  Piešťany 

Najznámejší areál vodného lyžovania na Slovensku. Prevádzková doba areálu je          

od mája do septembra. Vodné športy ktoré je tu možné vyskúšať sú slalom – jazdí sa 

okolo prekážok, skoky – používajú sa 2 lyže s malými plutvičkami. Skáče sa z mostíku 

a ide o dosiahnutie čo najdlhšieho skoku, triky – figurálna jazda, používajú sa kratšie 

a širšie lyže, ďalej je to wakeboarding – obdoba snowbordingu. Podstatou je skákanie 

cez vlny a prekážky na vode pričom sa robia rôzne obraty a saltá a nakoniec 

kneeboarding – doska je zmenšeninou surfovej dosky na ktorej jazdec kľačí a rukami 

drží hrazdičku [42]. 

 

Názov: SK-WaterSki 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Prevádzkovateľ: Areál vodného lyžovania Senecká cesta 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 



 
 

Vodný vlek je najdlhší na Slovensku má 950 metrov. Je tu možnosť zajazdiť si 

wakeboarding. Tento vlek je určený aj pre menej pokročilých jazdcov vďaka 5 stĺpom, 

ktoré zaručujú hladné prechádzanie zákrut. Prevádzková doba je od apríla do septembra 

[45]. 

 

Tab. 4.4.3: Porovnanie cien vodného lyžovania 

Vodný areál Cena za hodinu v € 

Piešťany – Areál vodného lyžovania 12 

Bratislava – SK-WaterSki, s. r. o. 10 

Zdroj: vlastný  
 

3.5. Adrenalín pod vodou 
  

3.5.1. Potápanie  

Znamená pobyt a pohyb človeka pod hladinou vody. Existuje rekreačné alebo 

profesionálne potápanie. 

Možnosti: 

Názov: Klub potápačov Amfora Šaľa  

Kontaktná osoba: Vladimír Sliška 

Lokalizácia: západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Šaľa, mesto Šaľa 

Tento klub existuje už vyše 20 rokov.  Záujemcom o potápanie potápačská škola 

ponúka tieto programy: Scuba discovery program, ide o zoznamovací ponor v bazéne, 

Open water diver, teda základný kurz potápania, Advanced diver, čo je kurz potápania 

pre pokročilých ďalej je to Rescue diver cource, teda kurz potápačskej záchrany 

a nakoniec Divemaster cource ide o kurz divemastera. Tento titul je zárukou skúsenosti, 

zručnosti a znalosti potápača. Po jeho absolvovaní je možné pomáhať inštruktorom pri 

výuke, organizovať potápačské výlety a dohliadať na skupinky potápačov [28]. 

 

Názov: STUBA DIVER  

Kontaktná osoba: Miroslav Zverka 

Lokalizácia: západné Slovensko, Bratislavský kraj, okres Bratislava, mesto Bratislava 

Ponúka potápanie a jeho výučbu v bazénoch pod dohľadom odborných a vysoko 

kvalitných inštruktorov.  Potápanie uskutočňujú hlavne na území Slovenskej republiky 

ale v minulosti mali kurzy potápania aj na Malte. Pôsobia v lokalitách ako Senecké 

jazerá v Senci, Štrkovecké jazero v Bratislave či Zlaté piesky, taktiež v Bratislave [25]. 



 
 

 

Tab. 4.5.1: Porovnanie cien za základný potápačský kurz 

Potápačský klub Cena za základný kurz v € včítane pot. výstroja 

Klub potápačov Amfora Šaľa 263 

Bratislava – STUBA DIVERS 270 

Zdroj: vlastný 
 
Slovenská republika ponúka svojim obyvateľom, ale aj turistom a návštevníkom          

zo zahraničia veľké množstvo možnosti dobrodružnej turistiky. Slovenská agentúra pre 

cestovný ruch odhaduje, že cestovný ruch porastie rýchlym tempom aj v tomto roku a to 

v priemere o 10% za rok. Túto priaznivú situáciu pocíti nielen hlavné mesto, ktoré 

spravidla navštívi polovica všetkých zahraničných turistov, ale aj väčšina slovenských 

turistických oblastí. A preto si myslím, že aj napriek tejto širokej ponuke 

dobrodružného turizmu, je na Slovensku ešte stále veľa medzier, ktoré dávajú 

príležitosť a priestor na podnikanie v tejto oblasti cestovného ruchu.  

 

Medzery v oblasti dobrodružnej turistiky vidím napríklad v nedostatočnej ponuke 

niektorých druhov dobrodružného cestovného ruchu, ale taktiež v nedostatočnom 

ponuke v niektorých turistických regiónov, ako napríklad Kysuce.   

 

Podnikanie v tejto oblasti nie je jednoduché z dôvodu vysokej konkurencie, čo je možné 

zmierniť vyhľadaním oblasti, v ktorej sa daný produkt vôbec nenachádza. Tiež je 

dôležité v niektorých prípadoch nájsť vhodný priestor pre podnikanie a zabezpečenie 

všetkých podmienok, ktoré by mal pre daný typ dobrodružnej turistiky spĺňať. Dôležitý 

je samozrejme aj vyškolený personál.  

 

Niektoré fyzické či právnické osoby odradí od podnikania finančná kríza, ktorá postihla 

všetky sektory ekonomiky a samozrejme sa nevyhla ani turistickému ruchu. Podľa 

môjho názoru môžu však byť jej dôsledky paradoxne pozitívne a to najmä v nižších 

prepravných a ubytovacích nákladov, ale aj vo všeobecnom znížení cien. Výhodou pre 

Slovensku republiku môže byť aj zníženie spotrebnej dane za naftu v tomto roku, teda 

zníženie nákladov za dopravu. Podnikanie v dobrodružnom cestovnom ruchu má určite 

potenciál aj do budúcna.    
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a možnosti dobrodružnej turistiky, ale túto návštevnos
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Najviac možností dobrodružného cestovného ruchu sa sústre

Slovenska, teda v Bratislave. 

Červený kláštor. Všetky lokality, teda mestá a

ide o novo vzniknuté oblasti dobrodružného cestovného ruchu. 
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Legenda k mape: 

      - strediska aktívnej dovolenky a

      - strediska aktívnej dovolenky na zemi

      - strediska aktívnej dovolenky a

      - strediska aktívnej dovolenky a

      - strediska adrenalínovej dovolenky pod vodou
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strediska aktívnej dovolenky a adrenalínu vo vzduchu 

strediska aktívnej dovolenky na zemi 

strediska aktívnej dovolenky a adrenalínu na skalách a stenách 

strediska aktívnej dovolenky a adrenalínu vo vode 

strediska adrenalínovej dovolenky pod vodou 
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4. Slovenské cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú 
dobrodružný cestovný ruch 

 

Slovenských cestovných kancelárií poskytujúcich produkty a služby v oblasti 

dobrodružného cestovného ruchu je naozaj mnoho, podarilo sa mi však skontaktovať 

len päť týchto kancelárií, preto by som Vám chcela v svojej bakalárskej práce priblížiť 

ich históriu a ponuku v rámci dobrodružnej turistiky. 

 

4.1. Čo je cestovná kancelária podľa slovenskej legislatívy 

 

Definícia pre živnosť prevádzkovanie cestovnej kancelárie je uvedená v zákone            

č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií 

a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov.  Tento zákon vymedzuje, že: „Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý       

na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára 

zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“). Cestovná kancelária v rámci 

živnostenského oprávnenia ďalej organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich 

inej cestovnej kancelárii na účel jej ďalšieho podnikania, ponúka a predáva na základe 

individuálnej objednávky jednotlivé služby alebo ich kombinácie, sprostredkúva predaj 

jednotlivých služieb pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné právnické 

osoby a fyzické osoby  dopravcov, prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, 

usporiadateľov kultúrnych, športových a iných  spoločenských podujatí, sprostredkúva 

predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa v týchto prípadoch 

musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto 

zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde, predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, 

najmä vstupenky, mapy, plány, prospekty, cestovné poriadky, vytlačených sprievodcov 

a spomienkové predmety“ [19]. 

 

4.2. Cestovná kancelária Rokošport 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Bojnická cesta 31, Prievidza 

 

Rokošport vznikol 19. januára 1999. Najskôr ako obchod s outdoorovými potrebami 

a neskôr koncom roku 2005 vznikla cestovná kancelária Rokošport, ktorej činnosť 



 
 

vychádza z minulých rokov, keď horskú turistiku pripravovali a organizovali v rámci 

turistických klubov. Zakladateľom je Matej Nemček, ktorý ju založil aby si splnil sen – 

viesť ľudí k horám, vzájomnej láske a sebapoznaniu. 

 

Rokošport založil Slovenský alpský klub – skupinu sekcie Innsbruck – Praha – Rakúsko 

na Slovensku. Táto cestovná kancelárie ponúka turistiku v prírode s vyškolenými 

inštruktormi, ktorých väčšinu si vyškolili sami. Veľký dôraz kladú na odborné 

informácie miestopisného a prírodného charakteru, ktoré poskytujú prostredníctvom 

skúseným, turistických a prírodovedne vzdelaných vedúcich, cvičiteľov a inštruktorov.  

 

Zabezpečujú tiež sprievodné akcie a súťaže čím dodávajú ľuďom väčšie prežitie 

dobrodružného zážitku. Okrem spomínaných služieb ponúkajú aj celodenný kontakt 

s nimi v dolinách aj na horách, v príjemných aj nepríjemných chvíľach, na ľahkých aj 

extrémnych miestach.  

 

CK Rokošport sprostredkováva služby a produkty spojené s turistikou v prírode. 

Organizuje rôzne kurzy a školenia, lezenie a horolezectvo, lyžovanie, pešiu turistiku, 

pohyb po ľadovci, poznávanie, skialpinizmus, snežnicovú turistiku, vodu a kúpanie, 

vodu a rafting, vysokohorskú turistiku a zabezpečené cesty (ferraty) v mnohých 

krajinách sveta ako napr. Slovensko, Rakúsko, Taliansko, Bulharsko, Tanzánia, 

Argentína a pod. 

 

Okrem zájazdov ponúka aj autodopravu komfortným 9 miestnym minibusom, 

organizovanie jednodňových výletov do horských oblastí Slovenska a blízkeho 

zahraničia,  zájazdy na kľúč, ktoré sú presne ušité na mieru požiadaviek klienta, 

rezervácie on-line leteniek za nízke ceny, rezerváciou ubytovania na Slovensku, Česku, 

Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku a Chorvátsku a požičiavanie turistických 

potrieb ako napr. horolezeckú výzbroj [43]. 

 

CK Rokošport má vlastný katalóg zájazdov v podobe turistického kalendára, v ktorom 

sú uvedené v tabuľke jednotlivé zájazdy, kurzy i expedície v chronologickom alebo 

abecednom poradí a prípadne sú aj rozdelené podľa druhu, ďalej sa tam nachádzajú aj 

všeobecné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Rokošport (viď príloha 



 
 

č. 1) a zmluva obstaraní zájazdu (viď príloha č. 2). Táto cestovná kancelária  je poistená 

proti insolventnosti. 

 

4.3. Cestovná kancelária IRBIS 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Sídlo: Šalviová 28, Bratislava 

 

Táto outdoorová cestovná kancelária vznikla na jeseň v roku 2007. Jej pomenovanie, 

teda slovo IRBIS vyjadruje druh snežného leoparda, ktorý sa pohybuje vysoko 

v horách, v terénoch, ktoré sú aj skúseným horolezcom len ťažko dostupné. 

 

V súčasnosti ponúka klientom možnosť zúčastniť sa na outdoorových akciách 

a expedíciách na štyroch kontinentoch. Jej hlavné zameranie je na segment milovníkov 

prírody stredných aj vysokých hôr, skalolezectva či vodnej turistiky.  

 

Ponúkané produkty a služby sú zamerané nielen na Slovensko ale hlavne v letných 

mesiacoch vyhľadávajú krajiny, kde je možná aj zimná turistika.  Ponuka je výrazne 

rozšírená aj vďaka nápadom zákazníkov, ktoré cestovná kancelária rada uskutočňuje 

a neskôr aj ponúka ako vlastný produkt. 

 

Ich prioritou je spokojnosť a bezpečnosť klienta, uprednostňujú individuálny prístup    

ku klientovi a aj preto organizujú akcie pre menší počet účastníkov a klientov sa snažia 

vzdelávať v oblasti pohybu v horách a používania potrebného vybavenia, ako sú napr. 

snežnice, skialpové lyže, chôdza v mačkách, bezpečný pohyb po ľadovci, základy 

lavínovej problematiky, základy lezenia, základy práce s lanom a pod. 

 

Každý výstup, turistiku, expedíciu či kurz prežitia vedie vysoko odborne školený 

sprievodca, ktorý poskytuje neustále informácie. 

 

Cestovná kancelária IRBIS poskytuje zájazdy v rámci zimnej turistiky, skialpinizmu, 

snežníc, vysokohorskej turistiky, istených ciest, expedícií, dobrodružno – poznávacích 

zájazdov, kurzov prežitia či rôznych záprahov do rôznych kútov a krajín sveta ako napr. 

Slovensko, Rakúsko, Ukrajina, Česko, Taliansko, Nemecko, Rusko, Čína, Patagónia, 

Kanada a pod. 



 
 

 

Ponúka tiež možnosť naplánovať, zorganizovať a zabezpečiť netradične strávený čas 

firmám, resp. pracovným kolektívom. Všetky aktivity dokážu vypracovať pre klientov – 

začiatočníkov, pokročilých alebo skúsených [33]. 

 

V katalógu cestovnej kancelárie IRIBIS sa nachádza množstvo zájazdov zoradených 

podľa druhu zájazdu v chronologickom poradí. Tiež sa tu nachádza prihláška pre           

1 osobu na zájazd organizovaný CK IRBIS (viď príloha č. 3). 

 

4.4. Cestovná kancelária BUBO 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 
Sídlo: Dunajská 31, Bratislava 
 
 
Cestovná kancelária BUBO bola založená v roku 1991. Je to najväčší slovenský 

organizátor zájazdov do vyše 60 exotických krajín celého sveta. Sú taktiež najväčším 

slovenským predajcom leteniek najväčších svetových leteckých spoločností. 

 

Cestovnú kanceláriu založil MUDr. Ľuboš Fellner, ktorý je zodpovedný za kvalitu 

zájazdov a nové programy predovšetkým v stati EXOTIK a je vynikajúcim 

sprievodcom. 

 

BUBO poskytuje zájazdy a produkty rozdelené do nasledujúcich kategórií:  

1. Bubo komfort – komfortné zájazdy za najvýhodnejšie ceny pre náročných klientov.   

2 týždne dôkladne prepracovaného poznávacieho programu, často s oddychom pri mori 

s najlepším slovenským sprievodcom, s 3 až 4 hviezdičkovými hotelmi, prenajatou 

dopravou a garanciou gurmánskych zážitkov.  

2. Bubo relax – oddych pri mori, pobytová dovolenka a krátky intenzívny poznávací 

program ako bonus. Exotická dovolenka od najväčšieho predajcu leteniek do exotických 

krajín.  

3. Bubo expedition – exotické poznávacie zájazdy, intenzívnejšie zážitky, komplexný 

cestovateľský servis.  

4. Bubo eurokomfort – poznávacie zájazdy v Európe s ubytovaním v kvalitných 

hoteloch. V cene sú slovenskí sprievodcovia, doprava, prepracovaný program, ktorý je 

rozsiahly za minimálny počet dní a je nabitý zážitkami. 



 
 

5. Bubo eurokemping – autobusové zájazdy od polárneho kruhu až po púšť. Náročné 

zájazdy za nízke ceny s ubytovaním v stanoch a s výborným programom. 

6. Bubo outdoor – turistika pre víkendových, ale aj náročných turistov. Prvoradá je 

kvalita a bezpečnosť klientov. 

7. Bubo úlety- Uleťte za svojím snom – krátke a intenzívne programy, ktoré zvládne 

každý. Samostatný výber, prípadne návrh. 

8. Paprička – extrémnejšie podmienky, intenzívnejšie vnímanie zážitkov. Expedície, 

ktoré sú určené pre skúsených gurmánov [32]. 

 

Katalóg cestovnej kancelárie BUBO má zájazdy rozdelené podľa vyššie uvedených 

kategórií. Ponúka vo svojom katalógu množstvo zliav a nachádza sa tu aj zmluva 

o obstaraní zájazdu (viď príloha č. 4) 

 

4.5. Cestovná kancelária AQUA.PRO 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 
Sídlo: Vysokoškolákov 8, Žilina 
 
Spoločnosť AQUA.PRO, s. r. o. vznikla v roku 1996 v Žiline ako jedna z prvých mimo 

bratislavských súkromných potápačských škôl na Slovensku. Zakladateľom je Rasťo 

Roubal, ktorý je aj zároveň vedúcim potápačského výcviku a inštruktorom. 

 

V  súčasnej  dobe  je táto spoločnosť najväčším subjektom zaoberajúcim sa potápaním  

v regióne severozápadného Slovenska s centrálou v Žiline a pobočkami v Považskej 

Bystrici a Dolnom Kubíne. Snažia sa poskytnúť záujemcom o potápanie komplexné 

služby, preto sa v roku 1988 AQUA.PRO rozšírila aj o ponuku služieb, teda konkrétne 

o predaj, servis a požičovňu potápačskej techniky. Ďalej organizujú aj široké spektrum 

kurzov rekreačného a technického potápania v systémoch SDI a TDI. Okrem iného sú aj 

dovozcom a zástupcom viacerých výrobcov potápačskej techniky na Slovensku. 

 

Najmladšou časťou a oblasťou ich činnosti je cestovná kancelária AQUA.PRO, ktorá sa 

zameriava hlavne na potápačské kurzy, výjazdy, zájazdy a expedície. Ponúka veľmi 

kvalitné služby a aj odborných a prvotriednych inštruktorov ako sú certifikovaný 

potápači s viac ako 2000 registrovanými ponormi. Sú to konkrétne Ing. Jano Koprda, 

Peter Blaho, Ing. Jozef Cihlár a pod. Okrem ponoru Vám ponúkajú aj špecialistov       



 
 

na fotografovanie a natáčanie pod vodou. Momentálne sa pripravujú a ponúkajú 

potápačskú cestu do Thajska a Korziky. 

 

Od roku 1998 prevádzkuje táto spoločnosť aj Klub potápania Aqua.Pro, ktorý dosiahol 

v tomto roku 32 členov [26]. 

   

4.6. Cestovná kancelária Victory Travel 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením 

Sídlo: Kollárova 7, Trnava 

 

Cestovná kancelária Victory Travel vznikla v júli 2007 v Trnave. Na založení tejto 

kancelárie sa podieľali traja ľudia, ktorý sú aj veľmi dobrými kamarátmi a to Mgr. Peter 

Koutný, Mgr. Tibor Pekarčík, Ing. Juraj Uvíra, PhD. Okrem založenia spoločnosti sú 

tiež veľkými odborníkmi na dané krajiny a samozrejme sa radi zúčastňujú zájazdov aj 

ako účastníci zájazdov, ale aj ako sprievodcovia [58]. 

  

Táto cestovná kancelária ponúka zájazdy a expedície do všetkých kútov sveta. Raritou 

je napríklad zájazd do Sudánu. Je to krajina kam Ministerstvo zahraničných vecí SR 

neodporúča cestovať, ale Victory Travel chodí len do bezpečných oblastí a zatiaľ 

nemali negatívnu odozvu zo strany klientov. Ich nárast klientov oproti minulému roku 

je obrovský, takmer stopercentný. Príchodom Juraja Uvíru do tejto spoločnosti 

neporovnateľne stúpol záujem klientov o spoznávanie Ázie a to z dôvodu, že Juraj je 

špecialistom na Áziu. 

 

Prioritou Victory Travel je kvalita zrealizovaných zájazdov. Nesnažia sa byť lacnejší, 

ale chcú ponúkať svojím klientom bohatší, obsažnejší a hodnotnejší program ako 

ostatní.   

 

V svojom katalógu ponúkajú široký výber zájazdov, ktoré sú členené podľa krajín       

na Ameriku, Áziu, Afriku a Austránia + Oceániu. Sú tiež oddelené farbami                  

na discovery, ktoré sa vyznačujú ubytovaním v jednoduchších hoteloch strednej 

kategórie a ide o náročnejšie cesty, pre skúsených cestovateľov, ďalej sú to expedície, 

kde ide o relatívne bežné turistické destinácie s dobrou turistickou infraštruktúrou. 

Vhodné pre každého od 8 do 80 rokov. A nakoniec komfort zájazdy najčastejšie ide 



 
 

o poznávaco-pobytové zájazdy, kde je zaradený aj oddych na pláži.  V katalógu 

ponúkajú tiež množstvo zliav a nachádza sa tu tiež cestovná zmluva (viď príloha č. 5) 

[10]. 

 

4.7. Komparatívna štúdia slovenských cestovných kancelárií 

 

Porovnanie uvedených cestovných kancelárií bolo pre mňa dosť ťažké z dôvodu 

vysokej kvality, ale aj rôzneho zamerania týchto cestovných kancelárií v dobrodružnej 

turistike. Snažila som sa však porovnať šírku a hĺbku ponuky, kritéria vyhľadávania     

na internete, kvalitu ich prezentácie a katalógov a zameranie na jednotlivé destinácie. 

 

Šírka a hĺbka ponuky cestovných kancelárií spočíva v type zájazdov a množstva 

destinácií, v ktorých sa tieto zájazdy odohrávajú. Podľa môjho názoru ma najväčšiu 

šírku a hĺbku ponuky v dobrodružnom cestovnom ruchu cestovná kancelária BUBO. 

Ponúka neuveriteľné množstvo kvalitne vypracovaných zájazdov do rôznych destinácií, 

ako aj zájazdov ušitých na mieru. 

 

V kritériách vyhľadávania na internete je pre mňa víťazom Rokošport na jeho 

internetových stránkach si môžete veľmi ľahko vybrať zájazd a to podľa typu podujatia, 

krajiny alebo termínu. 

 

Pri kvalite prezentácie a katalógu som zvolila opačnú stratégiu, pretože si myslím, že 

kvality prezentácií ako aj katalógov cestovných kancelárií sú výborne spracované. 

Musím však dodať, že Victory Travel nemá dostatočne prepracovanú internetovú 

stránku. Informácie o nich nie sú na internete zverejnené a tak som ich musela získavať 

prostredníctvom elektronickej pošty. Avšak kvalita jej katalógu sa vyrovná ostatným 

katalógom cestovných kancelárií. 

 

V zameraní na jednotlivé destinácie sú všetky cestovné kancelárie na tom rovnako 

ponúkajú pestrú škálu destinácií. 

 

V závere tejto kapitoly uvádzam mapu s lokalizáciou cestovných kancelárií s ponukou 

produktov dobrodružného cestovného ruchu pre priestorové predstavenie zastúpenia 

Slovenskej republiky, týmito cestovnými kanceláriami. 



 

 

Mapa 5.7: Lokalizácia cestovných kancelárií 
cestovnom ruchu 
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5. Ponuka produktov dobrodružnej turistiky 
v slovenských cestovných kanceláriách 

 
 
Ponuka produktov dobrodružnej turistiky v slovenských cestovných kanceláriách je 

naozaj obrovská. V tejto kapitole vysvetlím pojem produkt cestovného ruchu, ale hlavne 

sa zameriam na mnou vybrané jednotlivé produkty, na ich popis, kvalitu a približnú 

kalkuláciu ceny. Ďalej som vypracovala anketu, kde bolo mojim cieľom 

charakterizovať dobrodružného turistu. 

  
5.1. Produkt cestovného ruchu 

 

Je tvorený integráciou rozmanitých služieb a daností krajiny v cieľových miestach. 

Roztrieštenosť služieb do veľkého počtu malých podnikov, pôsobiacich v mieste 

a potreba ich prepojenia s danosťami miesta, predurčuje nielen stratégie a politiky 

cestovného ruchu, ale aj organizačné štruktúry zabezpečujúce jeho manažment. 

Predpokladom tvorby a realizácie integrovaných produktov cestovného ruchu je 

efektívne partnerstvo všetkých, ktorý sa podieľajú na poskytovaní služieb cestovného 

ruchu, na budovaní všeobecnej, najmä dopravnej  infraštruktúry, na ochrane pamiatok, 

prírody, na vytváraní krajiny, kultúrnych hodnôt, spoločenskej atmosféry a pod [5]. 

 

5.2. Produkt cestovnej kancelárie Rokošport 

Názov produktu: Elbrus SKIALP expedícia 
Dátum uskutočnenia: 12. 07. 2010 – 01. 08. 2010, teda 21 dní 
 
Ide o výstup na strechu Európy a turistiku v horách Kaukazu, túto expedíciu som si 

vybrala, pretože si myslím, že je to jeden z najlepších zájazdov v ponuke Rokošportu. 

Ide o zájazd autobusový. Táto pozemná forma presunu komfortným klimatizovaným 

autobusom je veľmi zaujímavá a oproti leteckému presunu má dobrodružnejší nádych.  

 

V tejto časti by som Vás chcela oboznámiť so stručným programom zájazdu v 1. deň 

zájazdu je večer odchod autobusu z Bratislavy a transfer cez Prievidzu na hranice 

s Ukrajinou, 2. – 4. deň sa uskutoční transfer cez Ukrajinu a Rusko do centrálneho 

Kaukazu, nocľah cestou v autobuse a prípadne aj v miestach v teréne, po príchode 

ubytovanie v turistickom hoteli na ďalší deň príchod na Kaukaz, vybavenie vstupných 

formalít a ubytovanie, 6 – 7. deň budú uskutočňované krátke aklimatizačné túry 



 
 

v oblasti, v 8. – 12. dni výstup lanovkou na stanicu Mir alebo až na Bočky a postupná 

aklimatizácia vo svahoch Elbrusu, následné zvládnutie dvoch výškových táborov a dlho 

očakávaný a vytúžený výstup na najvyšší vrchol Európy,  13. - 16. deň trekking 

v dolinách Irik, Irikčat, Adylsu a Adyrsu, Zelena Gostinica, ďalej to bude výstup          

na ďalšie vrcholy a sedlá, relax, návšteva múzea Vysockého a pod. alebo druhý pokus 

o Elbrus a na koniec zájazdu teda 17. – 21. deň je to transfer domov so zástavkou         

na piesočnej pláži Azovského mora a na ďalších zaujímavých miestach [9]. 

 
Minimálny počet účastníkov je 10 a výstup na Elbrus nie je technický náročný. 

Problémy môže spôsobovať len nadmorská výška a počasie. Tento výstup zvládnu        

aj menej trénovaní a skúsení turisti. 

  

Tab. 6.2: Približná kalkulácia ceny Elbrus SKIALP expedícia 

Položka Cena v € a je 
približná 

Doprava a presuny autobusom na 
Kaukaze 

65,00 

Vybavenie víz a vaučerov 70,00 
2x vstupné na pláž Azovského mora 10,00 
Ubytovanie na Kaukaze a počas transferu 60,00 
Parkovné 10,00 
Pobytová taxa 16,00 
Povolenie na vstup do pohraničnej zóny 20,00 
1x lanovka pod Elbrus 18,00 
Vstup do múzea Vysockého 5,00 
Sprievodca 80,00 
Inštruktor 70,00 
Mapy 5,00 
Požičanie ľadovcovej výzbroje 145,00 

Cena celkom (uvedená v katalógu CK) 574,00 

 

5.3. Produkt cestovnej kancelárie IRBIS 

Názov produktu: Patagónia – synonymum pre drsnú krajinu 
Dátum uskutočnenia: 01.03. 2010 – 19. 03. 2010, teda 19 dní 
 
Ide o trekking a poznávanie tejto drsnej Patagónskej krajiny. Je to letecký zájazd ale 

samozrejme zahŕňa aj pozemnú a lodnú dopravu. Tento dobrodružno – poznávací 

zájazd som si vybrala, pretože si myslím že jeho program je veľmi dobre spracovaný 

a prekvapilo ma aj zahrnutie plavby loďou do programu.  



 
 

 

Program zájazdu je nasledovný v 1. deň je to odlet z Európy cez Buenos Aires              

do Ushuaia, zakončený prehliadkou mesta a nocľahom v hotely na druhý deň je 

pripravený trek v národnom parku Tierra del Fuego a nasledovný návrat do Ushuaia. 

V 3. a 4. deň zájazdu je to absolvovanie návštevy Estancie Haberton a let z Usuhuaia do 

Puerto Wiliams na ostrove Isla Navarino, prehliadka mesta a prípravy na trek. 5. – 9. 

deň absolvovanie trekku Doemtes Corcit, následný návrat z trekku a odchod loďou      

do Punta Arenas. 10. – 12. deň sa uskutoční plavba loďou cez Beagov kanál, príchod    

do Punta Arenas, návšteva kolónie tučniakov Seno Otway, cesta do Torres del Paine, 

plavba loďou cez Lago Grey, nocľah v campingu Refugio Lago Pehoe. 13 – 16. deň 

prebádanie údolia Valle Frances, prechod k Torres a odchod z parku Torres del Paine   

do Puerto Natales. V 17. – 18. dni zájazdu príchod autobusom do Calafate, kde je 

možnosť ochutnať pravý argentínsky steak a výlet k ľadovcu Perrito Moreno a následný 

trek po ľadovci a v posledný deň zájazdu samozrejme odlet z El Calafete, cez Buenos 

Aires späť do Európy [7]. 

 

Minimálny počet účastníkov je 5. Tento zájazd je vhodný pre všetkých ľudí, ktorý chcú 

spoznať túto drsnú krajinu a zažiť nové dobrodružstvá. 

 

Tab. 6. 3: Približná kalkulácia zájazdu Patagónia 

Položka Cena v € a je 
približná  

Letecká doprava do a z Európy 1425,00 
Lodná a autobusová doprava 342,00 
Ubytovanie ( 8 krát) 320,00 
Poplatky 165,00 
Vstupy 221,00 
Sprievodca 150, 32 

Cena celkom (uvedená v katalógu CK) 2 623, 32 

 

5.4. Produkt cestovnej kancelárie BUBO  

Názov produktu: Ruenzori – najtajomnejšia hora Afriky 
Dátum uskutočnenia: Kedykoľvek počas celého roka, 13 dní 
 
Tento produkt je určený aktívnym turistom ktorý majú radi dobrodružstvo a pre 

milovníkov prírody. Ruenzori zahŕňa výstup z tropického pralesa až na vrchol 

Mesačných hôr je to jeden z troch trvalo zaľadnených vrcholov Afriky. Táto cestovná 



 
 

kancelária ponúka množstvo úžasných produktov, avšak vybrala som si tento produkt, 

pretože ma zaujala ponuka najkrajších vrchov Afriky zo super servisom. 

 

Program zájazdu je rozložený do 13 dní. 1. a 2. deň je naplánovaný odlet z Európy 

a prílet do Kampaly hlavného mesta Ugandy, kde sa uskutoční ubytovanie a nocľah, 

oddych a prehliadka hlavného mesta krajiny Kampala. V 3. a 4. deň presun z Kampaly 

do Ibandy, posledné prípravy, predvýstupový briefing, kontrola a začiatok výstupu. 

Uskutočnenie ďalšieho výstupu a nocľah v Nyabitaba Hut. Na ďalší deň je pripravený 

zostup k rieke Mubuku a opäť vystúp cez bambusový les k John Matte Hut. 6. – 8. deň 

je pripravené stretnutie so slávnymi močariskami a gigantickým lobelim, kde sa 

nachádza večný kvet, nocľah na Bujuku Hut, výstup po klzkom kameni a následný 

nocľah na chate Elena Hut, ďalej Vás čaká najdlhší deň výstupu, následný krátky pobyt 

na vrchole a zostup až na Kitandara Hut a nocľah. V 9., 10. a 11. deň je pripravený trek, 

ktorý smeruje až na pôvodný chodník do Nyabitaba, strmý zostup pozdĺž rieky Mubuku 

a na koniec odvoz späť do Kampaly. Na 12. a 13. deň je pripravený poobedný odlet    

do Európy a prílet do Viedne [8]. 

 

Minimálny počet účastníkov je 5. Tento zájazd je určený pre fyzicky zdatných turistov, 

skúsenosti s ľadovcovou turistikou sú vítané, ale nie sú podmienkou.  

 

Tab. 6.4: Približná kalkulácia zájazdu Ruenzori 

Položka Cena v € je 
približná  

Medzinárodná letenka a letiskové poplatky  1 208,27 
Všetky transfery počas pobytu 342,00 
Ubytovanie v Kampale a v chatách 288,27 
Lokálny sprievodcovia a nosiči 330,00 
Výbava na výstup 286,30 
Plná penzia počas výstupu 412,00 
Raňajky v Kampale 77,00 
Vstupné poplatky do národného parku 30,16 
Záchranárske poplatky 220,00 
Vysokohorské poistenie  238, 00 
Vrcholové poplatky 208,00 
Víza a vaučery 60,00 

Cena celkom (uvedená v katalógu CK) 4300,00 

 
 



 
 

5.5. Produkt cestovnej kancelárie AQUA.PRO 

Názov produktu: Potápačská cesta Thajsko 2010 
Dátum uskutočnenia:  26. 2. 2010 – 14. 3. 2010 , teda 17 dní 
 
Potápačská cesta Thajsko 2010 má za svoj hlavný cieľ národný park Similanské 

ostrovy. Všetky sú neobývané, obklopené snehobielymi plážami a modrou priezračnou 

vodou s 500 druhmi koralov, murénami, tuniakmi, barakudami, rajami, rôznymi druhmi 

žralokov, korytnačiek a stovkami rôznofarebných rýb tropického Indického oceánu. 

Tento produkt ma zaujal hlavne množstvom prírodnej vodnej krásy, ktorú môžeme 

prostredníctvom tohto zájazdu vidieť na vlastné oči. 

 

Program zájazdu začína 26. 2. 2010 kedy je uskutočnený odlet z Viedne a na druhý deň 

je naplánovaný prílet do Bangkoku, odlet do Phuketu a transfer na hotel Andaman 

House. Na tretí deň zájazdu sa uskutoční jednodňové potápačské safari z Phuketu cca 

dva ponory. V 4. deň zájazdu je pre Vás pripravený voľný program, teda oddych, 

potápanie, šnorchlovanie prípadne výlet do prírody. Od 2. 3. – 6. 3 je to transfer          

do prístavu Patong, príchod a ubytovanie na lodi MV Sea of Fantasy 1 a následné 

potápačské safari na Silamských ostrovoch, v dĺžke 5 dní so zabezpečeným 

ubytovaním. 7. 3. nocľah v Andaman House spolu so spoznaním raja nočného života, 

nočných trhov, barov a nákupných stredísk a následný transfer na ostrov Ko Samui, kde 

bude nasledovať ubytovanie na 6 nocí a budú Vám k dispozícií motorky za účelom 

pohybu po ostrove. Ďalej sú tu pripravené rôzne fakultatívne výlety, ktoré sú zahrnuté 

v cene ako napr. horský prechod na motorkách cez prales, návšteva pútnického miesta 

Budha Garden, návšteva vodopádov Nam Tok Na Muang s možnosťou kúpania, 

návšteva historických pamiatok na ostrove, chrám veľkého Budhu Wát Phran Yai s 12 

metrovou sochou Budha a návšteva veľkého morského akvária. V 16. deň je 

naplánovaný odlet do Bangkoku a na posledný deň prílet do Viedne [11]. 

 

Minimálny počet účastníkov nie je určený. Produkt je zameraný v prvom rade              

na potápanie a potápačský program, preto je vítané ak má záujemca o túto potápačskú 

cestu aspoň základný potápačský kurz, ale na svoje si prídu aj priatelia a rodinný 

príslušníci. 

 

 



 
 

Tab. 6.5: Približná kalkulácia zájazdu  Potápačská cesta Thajsko 2010 

Položka Cena v € je 
približná  

Letecká doprava aj s poplatkami 1 350,99 
1 deň potápania z Phuketu 43,82 
Potápačské safari na Similanských ostrovoch 
spolu s all inclusive ubytovaním na lodi – 5dní 

166,27 

Služby  potápačského sprievodcu 119,40 
Nitrox do 34 %, fľaše, závažia, baterky 20,00 
Ubytovanie na ostrove Ko Samui – 6 nocí 132,26 
Zapožičanie motorky počas pobytu na Ko Samui 96,40 
Vstupné poplatky do národného parku 44,86 
Fakultatívne výlety 62,00 
Služby slovenského sprievodcu 110,00 

Cena celkom (uvedená v katalógu CK) 2146,00 

 

5.6. Produkt cestovnej kancelárie Victory Travel 

Názov produktu: Sudán, Staroveká Núbia: kráľovstvo čiernych faraónov 
Dátum uskutočnenia:  22. 04. 2010 – 21. 04. 2010 , teda 10 dní 
 
Sudán je destinácia určená pre skutočného cestovateľa, pretože pyramídy nie sú len 

v Egypte, ale aj tu. Je to miesto bez záplav turistov na miesta, kam sa bežne nechodí. 

Tento produkt ma zaujal tým, ako som aj opísala v charakteristike cestovnej kancelárie, 

že je to krajina kam sa nechodí a Ministerstvo zahraničných vecí SR tam neodporúča 

cestovať, ale zem čiernych faraónov ako sa Sudán nazýva je fascinujúca krajina 

s neskutočnou históriou, pyramídami a hrobkami faraónov.  

 

Program zájazdu je zostavený na 10 dní pobytu. Začína odletom z Viedne a príchodom 

do hlavného mesta najväčšej africkej krajiny – Chartúmu. Transfer do hotela na večeru 

a nocľah. Na druhý deň je pripravená návšteva Archeologického múzea, odchod 

smerom na sever k miestu vhodnému na kempovanie. Na 3. deň ráno sa uskutoční 

transfer na trajekte cez africký Níl do Núbijskej púšte. Neskôr je pripravený návrat       

do blízkosti Nílu a návšteva Starej Dongoly, kde sa nachádzajú pozostatky 

kresťanských kostolov. Kemping v púšti. Na nasledujúci deň je pripravená návšteva 

Džebel Barkal, osamotenú horu z červeného pieskovca a popoludní to bude prechádzka 

po brehu štvrtého kataraktu, kde Níl preteká cez obrovské žulové skaly a na koniec 

nocľah v Nubian Rest House. V 6 – 7. deň zájazdu bude nasledovať prekročenie Nílu   

po nedávno postavenom moste a pokračovanie cez púšť Bayuda až opäť k Nílu 



 
 

v Atbare, kde je pripravená plavba na trajekte s následným príchodom do kempu, kde 

bude ráno nasledovať návšteva trhu Šendi a presun k starobylej pamiatke Nagga v púšti. 

V posledné dni teda 8 – 10. deň zájazdu sa uskutoční návšteva pyramídy Kráľovskej 

nekropoly Meroe, spiatočná cesta do Charúm a návšteva obchodnej štvrte v meste 

Omdurmann. Neskoro večer je naplánovaný transfer na letisko a spiatočný let               

do Európy [10]. 

 

Minimálny počet účastníkov nie je určený. Produkt je zo sekcie Discovery Travel teda 

je to zájazd, ktorý sa realizuje v krajinách nepoznaných, minimálne navštevovaných 

alebo v krajinách síce známych, ale v ktorých sa už roky navštevujú tie isté známe 

miesta. Tento produkt nie je určený iba super skúseným cestovateľom. Je určený pre 

tých, ktorí už na mnohých miestach planéty boli a chcú zažiť a vidieť niečo nové.  

 
Tab. 6.6: Približná kalkulácia zájazdu Sudán 

Položka Cena v € je 
približná  

Letecká doprava aj s poplatkami 530,00 
Sprievodca CK Victory Travel 206,00 
Služby miestneho sprievodcu 196,00 
Doprava na letisko Schwechat a späť 50,00 
Kompletná strava počas celého zájazdu 100,00 
Komplet vstupy do pamiatok a múzeí 132,00 
Komplet doprava prenajatým terénnym vozidlom 200,00 
Všetky trajekty cez rieku Níl 165,00 
Ubytovanie v luxusnom hoteli v Chartúme, 
v Karíme  

241,00 

Ubytovanie v stálom luxusnom tábore v Meroe 90,00 

Cena celkom (uvedená v katalógu CK) 1910,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Anketový prieskum 
 

Predmetom štandardizovaného výberového dotazníkového šetrenia účastníkov              

na dobrodružnom cestovnom ruchu je analýza faktorov, ktoré charakterizujú ich 

štruktúru a správanie súvisiace s cestovným ruchom. Profil účastníkov a ich správanie je 

možné na základe dotazníkového prieskumu popísať a získať tak kvalitatívne nové 

informácie, ktoré sú inak nedostupné. 

 

Monitoring účastníkov je členený do dvoch okruhov a to identifikácie a segmentácie 

účastníkov dobrodružného cestovného ruchu – určenie typického účastníka podľa veku, 

vzdelania a profesie a nakoniec je to monitoring správania sa a motivácie dobrodružnej 

turistiky. 

 

6.1. Použitá metóda v anketovom prieskume 

 

Výber respondentov, teda obyvateľov Slovenskej republiky a uskutočnil prostým 

náhodným výberom, teda cestovné kancelárie vybrali náhodných 230 mailových adries 

svojich klientov, ktorým tieto dotazníky rozposlali. Išlo o respondentov z rôznych 

krajov, miest a obcí Slovenskej republiky. Zvolila som metódu formou anonymného 

štandardizovaného dotazníku rozposielaného prostredníctvom internetu. Aby som 

dosiahla môj zámer, teda zistenie profilu a motivácie účastníka na dobrodružnej 

turistike, rozposielala som tieto dotazníky prostredníctvom slovenských cestovných 

agentúr z oblasti dobrodružnej turistiky. Túto metódu som zvolila z dôvodu, že 

nepoznám veľa ľudí, ktorý sa venujú a zúčastňujú tejto formy cestovného ruchu. Po 

dohode s cestovnými kanceláriami som im zaslala dotazník a oni potom rozposlali 

kópie svojím klientom. K dotazníku mali teda prístup respondenti, ktorí sú aktívne 

zapojení do tejto formy cestovného ruchu. Dotazník obsahuje sadu celkom 9 otázok, 

z ktorých je 7 uzavretých, teda s ponukou možností a 2 otvorené otázky. 

 

6.1.1. Štruktúra dotazníka 

 

Otázky 1 - 5 slúžia ako triediace znaky, týkajú sa identifikácie a segmentácie 

respondentov. 

 



 
 

Otázka 1 

Uveďte svoje pohlavie.  

Ide o kategorizáciu podľa pohlavia. 

Otázka 2 

Uveďte svoj vek. 

Kategorizácia podľa veku. Vyhodnotenie a spracovanie vekového údaja potom bolo 

rozdelené do vekových skupín 10 – 20, 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 61 a viac. 

Otázka 3 

Uveďte svoje najvyššie dosiahnuté vzdelanie. 

Kategorizácia podľa vzdelania. Možnosť výberu z variant ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ. 

Otázka 4 

Aká je vaša profesia? 

Kategorizácia podľa profesie. Otázka bola otvorená, ale pri spracovaní boli podobné 

profesie zlučované pod jeden názov. 

 

Okruh otázok 6 – 9 sa týkal motivácie dobrodružnej turistiky a ďalej aktivitám 

spojeným s rozvojom tejto turistiky. 

Otázka 5 

Čo vás motivuje k účasti na tejto aktivite? 

Táto otázka bola otvorená, respondenti tu mali napísať, čo ich motivuje k účasti           

na dobrodružnom cestovnom ruchu.  

Otázka 6 

Chcete sa dobrodružnej turistike venovať aj do budúcnosti? 

Otázka na vernosť dobrodružnej turistiky, sleduje, či respondent má v pláne venovať sa 

dobrodružnej turistike aj naďalej. 

Otázka 7 

Ovplyvňuje Vás dobrodružná turistika pri výbere destinácie, v ktorej chcete stráviť 

svoju dovolenku? 

Otázka ma za úlohu zistiť, či je dobrodružná turistika dostatočne silná motivácia 

k výberu destinácie, v ktorej respondent strávi svoju dovolenku. 

Otázka 8 

Navštívili ste už nejakú destináciu len kvôli dobrodružnej turistike, do ktorej by ste inak 

vôbec nemali v úmysle ísť? 



 
 

Táto otázka súvisí s otázkou 7 a sleduje, či respondent navštívil určitú destináciu len 

kvôli dobrodružnej turistike. 

 

6.1.2. Výberový súbor 

 

Pri výbere súborov boli uplatnené princípy metódy náhodného výberu, teda každá 

jednotka má rovnakú pravdepodobnosť, že bude vybraná. Čo sa uskutočnilo výberom 

jedného náhodného dotazníka, s ktorého boli vyvodené závery a tie boli potom 

porovnané s celkovým vyhodnotením všetkých dotazníkov, aby sa zabránilo 

uprednostňovaniu jedného typu respondenta. Tieto dotazníky boli od respondentov 

z rôznych krajov a miest Slovenskej republiky. Rozposlaných dotazníkov bolo celkom 

230 avšak vrátilo sa mi iba 150 dotazníkov. Veľkosť výberového súboru, teda odpovedá 

150 vyplneným dotazníkom.  

 

S celého výberového súboru som podľa četnosti jednotlivých dát rozčlenených             

do kategórií, ako vek, pohlavie, profesia, motivácia a pod. vyvodila závery a nakoniec 

určila motiváciu a charakteristiku typického účastníka na dobrodružnom cestovnom 

ruchu. 

  

6.1.3. Spracovanie dát 

  

Štatistická analýza zahrňuje predovšetkým: základnú analýzu čestností získaných dát, 

vyhodnocovanie špecifických kategórií respondentov, zisťovanie štatisticky 

významných závislostí medzi premennými, zistené závislosti a popisy významných 

javov a súhrnné vyhodnotenie . 

 

Vlastné spracovanie potom bolo uskutočnené pomocou tabuľkového kalkulátora 

Microsoft Excel. Použitý dotazník je súčasťou prílohy v záveru práce (viď príloha č. 6). 

 

 

 

 



 
 

7. Výsledky výskumu 
 

7.1. Výsledky výskumu v produktoch cestovných kancelárií 

 
Na základe môjho výskumu môžem zhodnotiť, že slovenské cestovné kancelárie 

poskytujú veľmi pestrý program a aj vysokú kvalitu zájazdov. Približná kalkulácia 

a ceny zájazdov mi preukázali, že si ich nemôže dovoliť ktokoľvek, ale iba ľudia 

z bohatších vrstiev prípadne z vyšším príjmom. Podľa informácií získaných 

z cestovných kancelárií sa dobrodružnej turistike venuje mnoho ľudí a o produkty s tejto 

oblasti je naozaj veľký záujem. Aj napriek hospodárskej kríze sa cestovné kancelárie 

snažia znižovať ceny. Avšak nechcú ich znižovať príliš, aby to nebolo na úkor kvality, 

ktorá je pre ne prvotná. Na zväčšenie a spestrenie ponuky svojich produktov využívajú 

rôzne kontakty, ktoré za roky svojho pôsobenia nadobudli. Klientov sa snažia získať 

samozrejme programom zájazdov, reklamou, ale aj pestrosťou a nádherou rôznych 

nepoznaných miest.  

  

Podľa prieskumu získaného z WTO je potrebné zjednodušiť nákup u mnohých nových 

špecializovaných produktov, rovnako ako aj u výletov kombinujúcich obchod 

s rekreáciou, často spojených so športom a záľubami. Dobrodružné cesty a prázdniny   

do vzdialených miest, teraz odhadované na 19 %, budú priťahovať stále viac klientov 

a to aj medzi seniormi. 

 
7.2. Výsledky výskumu ankety 

 
Prieskum je rozdelený do dvoch okruhov. Prvým je identifikácia a demografická 

segmentácia účastníkov a druhým je monitoring správania sa a motivácie dobrodružnej 

turistiky. 

 

7.2.1. Okruh prvý – demografická segmentácia 

Pohlavie 

Prieskum ukázal, že 60 % respondentov sú ženy. 

 

 
 



 

Tab. 8.2.1: Pohlavie respondentov

Pohlavie Počet % 

Žena 90 

Muž 60 

 

Graf 8.2.1: Pohlavie respondentov

 

Vek 

Veková štruktúra respondentov sa pohybuje v

vek respondenta je 45 rokov. Najsilnejšie je zastúpená skupina 41 

odpovedá  45 %  respondentov. Bezprostredne 

respondentov. 

 

Tab. 8.2.1: Vek respondentov

Vek Počet % 

15 - 20 3 

21 - 30 14 

31 - 40 53 

41 - 50 60 

51 - 60 15 

61 a viac 5 

 

 

 

: Pohlavie respondentov 

60% 

40% 

: Pohlavie respondentov 

 

Veková štruktúra respondentov sa pohybuje v rozmedzí od 20 do 80 rokov. Priemerný 

vek respondenta je 45 rokov. Najsilnejšie je zastúpená skupina 41 

respondentov. Bezprostredne nasleduje 31 – 40, č

: Vek respondentov 

2% 

9% 

35% 

40% 

10% 

3% 

 

rozmedzí od 20 do 80 rokov. Priemerný 

vek respondenta je 45 rokov. Najsilnejšie je zastúpená skupina 41 – 50 rokov, čo 

40, čo odpovedá 35 % 



 

Graf 8.2.1: Vek respondentov

 

Vzdelanie 

Z dotazníkového prieskumu vyplýva že 43% respondentov má ukon

ské vzdelanie. Nasledujúca

najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

nimi sú súčasný študenti VŠ.

  

Tab. 8.2.1: Vzdelanie respondentov

Vzdelanie Počet %

ZŠ 2 

SOU 6 

SŠ 57 

VOŠ 20 

VŠ 65 

 

Graf 8.2.1: Vzdelanie respondentov
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prieskumu vyplýva že 43% respondentov má ukon

Nasledujúca skupina respondentov, ktorá činila 38 % uviedla že má 

vzdelanie stredoškolské, avšak môžeme predpoklada

asný študenti VŠ. 

: Vzdelanie respondentov 

% 
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38% 
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43% 

: Vzdelanie respondentov 
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Vek

Počet

 

prieskumu vyplýva že 43% respondentov má ukončené vysokoškol-

inila 38 % uviedla že má 

stredoškolské, avšak môžeme predpokladať, že medzi 



 
 

Profesia 

Študentov, ktorí sa zúčastňujú na dobrodružnej turistike je iba 10 %. Ostatný 

respondenti, teda 89% majú svoju profesiu, čo dokazuje, že dobrodružná turistika nie je 

výlučne študentskou zábavou. Z profesií jasne dominujú podnikatelia z rôznych oblastí 

a ľudia zamestnaný v oblasti z vyšším príjmom. Nasledujú manažéri a súkromný lekári.  

Z prieskumu vyplynulo, že sa aktivite veľmi málo venujú ľudia z humanitných odborov. 

Napríklad iba 1 prekladateľka a 3 knihovníci. 

 

Tab. 8.2.1: Profesie respondentov 

Profesia Počet % 

Podnikateľ 30 20% 

Manažér 20 13% 

Súkromný lekár 20 13% 

Právnik 16 11% 

Študent 15 10% 

Programátor 9 6% 

Dôchodca 6 4% 

Veda a výskum 5 3% 

Audítor 5 3% 

Produkčný 4 3% 

Ekonóm 3 2% 

Knihovník 3 2% 

Učiteľ VŠ 3 2% 

Novinár 3 2% 

Policajt 3 2% 

Učiteľ 2 1% 

Doprava 2 1% 

Prekladateľ 1 1% 

 

7.2.2. Okruh druhý – správanie a motivácia 

Čo vás motivuje k účasti na tejto aktivite? 

Medzi najčastejším odpoveďami respondentov sa vyskytli motívy ako únik z bežného 

života, poznanie nových nepoznaných miest, dobrodružstvo, krása prírody, aktívna 

turistika. 



 

Vernosť aktivite – venovanie sa dobrodružnej turistika aj do budúcna

Iba jediný respondent vo výskume uviedol, že sa dobrodružnej turistike do budúca už 

nechce venovať, čo ukazuje na absolútnu vernos

cestovného ruchu. 

 

Tab. 8.2.2: Vernosť dobrodružnej turistiky respondenta

Chcem sa v budúcnosti venova

Áno 

Nie 

 

Ovplyvňuje Vás dobrodružná turistika pri výbere destinácie, v ktorej chcete strávi

svoju dovolenku? 

53 % respondentov uviedlo, že dobrodružná turistika ovplyv

dovolenky a aj výber destinácie.

 

Tab. 8.2.2: Vplyv dobrodružnej turistiky na dovolenku respondenta

Ovplyvňuje dovolenku 

Áno 

Nie 

 

Graf 8.2.2: Vplyv dobrodružnej turistiky na dovolenku respondenta

 

Vplyv dobrodružnej turistiky na návštevu destinácie

60% respondentov uviedlo,

do ktorej by inak vôbec necestovali.

 

venovanie sa dobrodružnej turistika aj do budúcna

t vo výskume uviedol, že sa dobrodružnej turistike do budúca už 

o ukazuje na absolútnu vernosť súčasných účastníkov tejto formy 

 dobrodružnej turistiky respondenta 

budúcnosti venovať Počet % 

149 100% 

1 0% 

uje Vás dobrodružná turistika pri výbere destinácie, v ktorej chcete strávi

% respondentov uviedlo, že dobrodružná turistika ovplyvňuje ich spôsob trávenia 

aj výber destinácie. 

Vplyv dobrodružnej turistiky na dovolenku respondenta 

Počet % 

80 53% 

70 47% 

: Vplyv dobrodružnej turistiky na dovolenku respondenta 

 

Vplyv dobrodružnej turistiky na návštevu destinácie 

60% respondentov uviedlo, že navštívilo vďaka dobrodružnej turistike takú destináciu, 

do ktorej by inak vôbec necestovali. 

 

venovanie sa dobrodružnej turistika aj do budúcna 

t vo výskume uviedol, že sa dobrodružnej turistike do budúca už 

častníkov tejto formy 

uje Vás dobrodružná turistika pri výbere destinácie, v ktorej chcete stráviť 

uje ich spôsob trávenia 

aka dobrodružnej turistike takú destináciu, 



 
 

Tab. 8.2.2: Vplyv dobrodružnej turistiky na návštevu destinácie 

Navštívi destináciu Počet % 

Áno 90 60% 

Nie 60 40% 

 

Graf 8.2.2: Vplyv dobrodružnej turistiky na návštevu destinácie 

 

 

7.2.3. Súhrnné vyhodnotenie 

Identifikácia a demografická segmentácia účastníkov  

Prieskum ukázal, že 60 % respondentov sú ženy. Najsilnejšie je zastúpená veková 

skupina 41 – 50 rokov, čo odpovedá 40 % respondentov. 43 % respondentov má 

ukončené vysokoškolské vzdelanie a 89 % ich má svoju profesiu, študentov je iba 10 %. 

Z profesií jasne dominujú podnikatelia, teda ľudia, ktorý sú zamestnaný v oblasti 

z vyšším príjmom. Nasledujú ostatné profesie ako sú manažéri, súkromní lekári 

a právnici.  

 

Monitoring správania, motivácie a miery vernosti 

 Aj keď dátum vzniku dobrodružnej turistiky na území Slovenskej republiky nie je 

známy, venuje sa jej mnoho ľudí. Iba jediný respondent vo výskume uviedol, že 

dobrodružnej turistike sa do budúcna už nechce venovať, čo ukazuje na absolútnu 

vernosť súčasných účastníkov na tejto forme cestovného ruchu. 53 % respondentov 

dobrodružná turistika ovplyvní výber dovolenky a 60 % respondentov navštívilo vďaka 

dobrodružnej turistike takú destináciu do ktorej by inak vôbec necestovali. 
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Typický účastník dobrodružnej turistiky 

Typický účastník dobrodružnej turistiky je často žena, ktorá tvorí 60% tých kto kupujú 

viacdenné balíčkové produkty komerčnej dobrodružnej turistiky, disponuje 

dostatočným množstvom peňažných prostriedkov je vzdelaná a zaujíma a o kultúru 

a životné prostredie. Na dobrodružnej turistike ju najviac motivuje poznávanie nových 

miest, príroda a útek od bežného života. 

 

Na druhej strane muži majú tendenciu hrať dominantné postavenie v nekomerčnej 

outdoorovej rekreácií. Veľkú časť klientskej bázy komerčnej turistiky tvorí najmä 

postaršia silná povojnová generácia teda od 41- 50 rokov, ktorá ma ako čas, tak aj 

peniaze a je ovplyvnená zdravotnými a fitnes trendmi, chce žiť naplno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Záver 
 

Cestovný ruch je označovaný za odvetvie budúcnosti. Ponúka obrovský potenciál 

pracovných príležitostí a každá európska krajina, včítane tej mojej, teda Slovenskej 

republiky, si uvedomuje jeho možné prínosy a venuje mu nie malú pozornosť 

a financie. Trendy v cestovnom ruchu sa neustále vyvíjajú a menia, preto je potrebné 

ich sledovať a zavádzať do praxe. Trendy sa tvoria na celom svete, pretože cestovný 

ruch sa stal globálnym, jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich  odvetví a stále narastá 

dopyt po jeho službách.  

 

V tejto bakalárskej práci som sa snažila priblížiť dobrodružný cestovný ruch a potom ho 

aplikovať na môj rodný štát, teda na Slovenskú republiku a bližšie na slovenské 

cestovné kancelárie a ich produkty v dobrodružnom cestovnom ruchu. 

 

Dobrodružný cestovný ruch je na Slovensku ako aj v iných štátoch prezentovaný ako 

druh dobrodružne strávenej dovolenky v prírode s minimálnym pôsobením človeka      

na životné prostredie. Od účastníkov dobrodružnej turistiky sa teda očakáva, že sú 

s touto definíciou oboznámený a budú sa snažiť eliminovať negatívne prvky na životné 

prostredie. Poskytovatelia produktov v dobrodružnej turistike sa snažia eliminovať tieto 

prvky aj tým, že obmedzujú počet hostí do danej destinácie dobrodružného cestovného 

ruchu. 

 

V Slovenskej republike sa nachádza mnoho turistických oblastí, ktoré majú tendencie 

pre úspešné uskutočňovanie tejto formy cestovného ruchu. Zistila som, že v Slovenská 

republika disponuje 32 strediskami dobrodružného cestovného ruchu, pričom najviac 

ich je situovaných v Bratislave a Červenom kláštory. Ďalšie nachádzajú napr. v Dubnici 

nad Váhom, Košiciach, Pezinku, Ružomberku a pod. V podnikaní v dobrodružnej 

turistike je v Slovenskej republike ešte stále veľa medzier, ktoré dávajú príležitosť 

a priestor na podnikanie v tejto oblasti, ktorá ma určite potenciál aj do budúcna. A to 

z dôvodu odhadovaného rastu tempa cestovného ruchu, ktoré neovplyvní len hlavné 

mesto, ale aj ostatné turistické oblasti na Slovensku.  

 

Slovenské cestovné kancelárie poskytujú celú radu kvalitných produktov, ktoré aj 

napriek hospodárskej kríze našli obľubu u ľudí. Ich prioritou nie je ani tak cena, ale 



 
 

hlavne kvalita poskytovaných produktov. A práve ňou sa snažia osloviť nových, ale aj 

svojich stálych klientov. Taktiež sa snažia zaujať pestrosťou a neobvyklosťou svojich 

produktov. Tieto cestovné kancelárie sa tiež aktívne zapojujú do spoločenských 

udalostí, ako napríklad veľtrhov, na ktorých sa snažia prezentovať samy seba a tým 

získať aj nových zákazníkov. Podľa môjho výskumu sa na Slovensku nachádza 5 

prioritných cestovných kancelárií poskytujúcich produkty dobrodružnej turistiky. Sú 

situované v Bratislave, Trnave, Prievidzi a Žiline. 

 

Z anketového prieskumu vyplynulo, že účastníkmi dobrodružnej turistiky sú prevažne 

ženy a podľa môjho názoru je to z toho dôvodu, že ich nudí život pri hrncoch,              

na materskej, za stolom pri počítači a podobne. Ďalej vyplynulo, že účastníkov 

v cestovnom ruchu v dnešnom svete motivuje najmä poznávanie nových miest, príroda 

a útek od bežného života. Myslím si, že to spočíva v tom, že moderný mestský život je 

omnoho bezpečnejší a možno nudnejší než život v minulosti, kedy bolo možné spadnúť 

z útesu, pretože tam nebolo žiadne oplotenie alebo tabuľka s varovaním.  

 

Aby sa dobrodružný cestovný ruch mohol naplno rozvinúť, je potrebné investovať         

do infraštruktúry, predovšetkým do dopravnej a informačnej, ktorá by umožnila lepšie 

vnímanie celej republiky ako miesta pre uskutočňovanie aktivít spojených 

s dobrodružným cestovným ruchom. Pretože ak dané subjekty nebudú vídané 

a dostatočne propagované, tak si budú ťažko hľadať svojich zákazníkov. 

 

Význam dobrodružného cestovného ruchu je často podceňovaný a v mnohých 

prípadoch aj zle chápaný a to predovšetkým v tom zmysle, že ide o veľmi drahú 

záležitosť. Avšak dobrodružný cestovný ruch nemá byť odvetvím, na ktorom sa 

bohatne, ale má pomôcť k získaniu nových informácií a vzdelania o krajinách prípadne 

miestach doteraz nepoznaných. 

 

Myslím si, že podstatu dobrodružného cestovného ruchu nie je vytvoriť, čo najdrahší 

produkt s veľmi obsiahlym programom, ale ukázať ľuďom odklon od bežného typu 

života a bežnej dovolenky. Mal by im priniesť veľké množstvo nových ešte 

nevyskúšaných zážitkov z krásnych prírodou alebo exotikou obklopených krajín. 

Dobrodružný cestovný ruch je jedna z najlepších možností, ako sa vymaniť 

z predimenzovaných centier mäsovej turistiky.  
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NAPR – napríklad 

ATTA – Adventure Travel Trade Association 

Č – číslo 

A POD – a podobne 

RESP – respektíve 
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TDI – Technical Diving International 

ZŠ – základná škola 

SOU – stredné odborné učilište 

SŠ – stredná škola 

VOŠ – vyššia odborná škola 

VŠ – vysoká škola 

WTO – Word Tourism Organization 
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