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1 Zhrnutie 

 Potenciál oslovenia slovenského trhu digitálnymi komunikačnými nástrojmi je z 

hľadiska prístupu na internet vysoký, a to najmä vo vekovej kategórii 16 až 54 rokov, 

u ktorej sa využívanie internetu pohybuje nad úrovňou slovenského priemeru (85,8% 

v roku 2020). Trend je u všetkých vekových kategórií dlhodobo rastúci. 

 V prospech digitálneho oslovenia potenciálnych návštevníkov regiónu svedčí aj rast 

digitálnej gramotnosti (83% populácie SR v 2020), rastúci trend vo využívaní nových 

IKT, rastúci trend v on-line komunikácii (sociálne siete, diskusné skupiny, fóra), 

vysoký podiel vyhľadávania informácií a služieb na internete (81%), ako aj rastúci 

trendu nakupovania dovoleniek cez internet. 

 Počet návštevníkov Slovenska sa v priebehu jednej dekády medzi rokmi 2009 až 2019 

takmer zdvojnásobil, pričom rok 2019 bol z hľadiska celkovej návštevnosti 

rekordným. Podiel domácich návštevníkov sa dlhodobo pohyboval nad úrovňou 60%.  

 Vo všetkých krajoch Slovenska okrem Bratislavského a Trnavského kraja dominoval 

v roku 2019 domáci turizmus. Naopak v Bratislavskom kraji tvorili domáci turisti iba 

jednu tretinu všetkých návštevníkov. Región západného Slovenska (okrem 

Bratislavského kraja) však patril k najmenej navštevovaným regiónom v krajine. 

 Turizmus v roku 2020 zaznamenal pod vplyvom pandémie koronavírusu výrazný 

medziročný pokles, najmä kvôli prepadu zahraničnej návštevnosti, ktorú však sčasti 

nahradil nárast domácich hostí. Negatívny dopad pandémie bol najviac viditeľný v 

Bratislavskom kraji z dôvodu veľkej závislosti na zahraničnom turizme.  

 V roku 2020 na Slovensku jednoznačne dominoval domáci turizmus. V piatich 

krajoch Slovenska dokonca počet domácich návštevníkov zaznamenal vyššie hodnoty 

ako v predchádzajúcom rekordnom roku a ich podiel na celkovej návštevnosti sa 

pohyboval sa až na úrovni 75%.  

 Najsilnejším mesiacom slovenskej turistickej sezóny bol počas uplynulých rokov 

mesiac august, za ním nasledoval júl. Tento trend sa nezmenil ani počas 

pandemického roka 2020. 
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 V rámci západného Slovenska sa na celkovej zvýšenej miere domáceho turizmu 

v roku 2020 podieľal iba Trnavský kraj. Ostatným krajom – Bratislavskému, 

Trenčianskemu ani Nitrianskemu – sa nepodarilo prilákať viac domácich 

návštevníkov, a to aj napriek tomu, že väčšina Slovákov trávila v roku 2020 

dovolenku na Slovensku. 

 Vďaka veľkému výskytu pamiatok kultúrneho dedičstva má západné Slovensko 

potenciál predovšetkým na rozvoj kultúrneho turizmu. Jeho územím prechádza 

viacero významných tematických kultúrnych ciest, ktoré možno považovať za vhodný 

prostriedok na oživenie o rozvoj domáceho turizmu. 

 Vzhľadom na veľmi rôznorodú ponuku turistických atrakcií v rámci tematických 

kultúrnych ciest odporúčame pri oslovovaní potenciálnych návštevníkov aplikovať 

diferencovaný marketing, t.j. osloviť rôzne cieľové skupiny s rôznymi turistickými 

produktmi a službami.  

 Pri výbere konkrétnych cieľových skupín sme zohľadnili prístup k internetu a mieru 

využívania IKT, identifikovali sme tri socio-demografické segmenty s vysokým (16-

54 rokov), stredným (55-64) a nízkym potenciálom digitálneho oslovenia (65+). 

 V rámci segmentu s vysokým, a čiastočne v rámci segmentu so stredným potenciálom, 

navrhujeme zamerať sa na päť cieľových skupín, ktoré možno osloviť odlišnou 

turistickou ponukou a cez odlišné digitálne komunikačné kanály. 

 Výber digitálnych komunikačných nástrojov na oslovenie návštevníkov regiónu sme 

realizovali v prvom kroku na základe účinnosti a finančnej náročnosti, v druhom 

kroku na základe vhodnosti pre produkty kultúrneho turizmu a vybrané cieľové 

skupiny. 

 Odporúčame zamerať sa najmä na obsahový marketing a SEO, ktoré sú zaujímavé 

z hľadiska efektivity oslovenia cieľového trhu, nákladov, a vďaka naratívnemu  

charakteru vhodné aj na zviditeľnenie ponuky cestovného ruchu. Viaceré nástroje 

obsahového marketingu sa dajú využiť aj v neplatenej forme. 

 V rámci obsahového marketingu navrhujeme využiť natívnu reklamu (články, 

rozhovory), sociálne médiá (seriály na pokračovanie), blogy (aktuality, zaujímavosti, 
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rozhovory, reportáže), influencerov (cestovanie, životný štýl, ambasádori), videá, 

podcasty a krátke príbehy (prezentácie, reportáže, digitálne animácie), a digitálne 

interaktívne aplikácie (zábava, interaktivita, zaangažovanie užívateľa). 

 Realizovali sme test internetového vyhľadávania podľa kľúčových slov pre prípravu 

SEO. Výsledky ukázali, že v súčasnosti sa v oblasti turizmu tematických kultúrnych 

ciest zobrazujú iba organické pozície. Na zviditeľnenie webovej stránky teda nie je v 

súčasnosti potrebné využiť platené reklamné odkazy vo vyhľadávačoch (SEM). 

 Pripravili sme návrh podkladov pre digitálnu komunikačnú kampaň vo forme 

copywritingu, t.j. textového obsahu príspevkov pre digitálne oslovenie cieľového trhu. 

Pripravené texty možno publikovať v rámci obsahového marketingu cez vlastné 

digitálne médiá (webová stránka Centrope, facebookové profily Centrope a Rodinné 

pasy), alebo vo forme natívnej reklamy cez médiá tretích strán (web stránky 

a facebookove profily samosprávnych krajov, krajských organizácii turizmu a iných 

médií s vhodným tematickým zameraním).  

 Navrhujeme nadviazať spoluprácu aj s externými copywritermi spomedzi 

odporúčaných blogerov, ako aj  spoluprácu s odporúčanými influencermi za účelom 

vytvorenia a publikovania vizuálneho a audio-vizuálneho obsahu na Instagrame 

a YouTube. 

 V mesiaci december 2020 sme realizovali pilotné komunikačné aktivity vo forme 

natívnej reklamy (webové stránky, sociálne médiá, newsletter) a obsahového 

marketingu (webová stránka, sociálne médiá). Natívna reklama bola zabezpečená 

v spolupráci s domácimi partnermi z Bratislavského samosprávneho kraja, 

Bratislavskej krajskej organizácie turizmu (Bratislava Region Tourism) 

a cezhraničného partnera z Českej republiky pôsobiaceho v oblasti európskych 

tematických kultúrnych ciest (Cyrilometodějská stezka).  

 Celkové publikum všetkých využitých digitálnych médií v rámci pilotnej kampane 

tvorilo spolu 336 030 ľudí, ktorí boli medzi jednotlivé digitálne platformy rozdelení 

nasledovne: Web stránky: 206 270 ľudí, sociálne médiá: 129 590 ľudí, newsletter: 170 

ľudí. 
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2 Komunikačné ciele 

 

Hlavný cieľ projektu:  

Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu na území západného Slovenska 

prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych 

nástrojov. 

 

Komunikačné ciele: 

 Zvýšenie povedomia o tematických kultúrnych cestách ako o turistickom produkte; 

 Zviditeľnenie  konkrétnych tematických ciest na území západného Slovenska; 

 Zvýšenie atraktívnosti domáceho turizmu prostredníctvom ponuky kultúrnych ciest. 
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3 Prieskum digitálneho trhu a identifikácia potenciálu s ohľadom 
na aktuálne trendy v oblasti cestovného ruchu na Slovensku 

 

 

Za účelom identifikácie a selekcie digitálnych nástrojov na oslovenie domácich 

návštevníkov regiónu v on-line prostredí je v prvom rade potrebné analyzovať digitálny trh, 

a to z hľadiska prístupu na internet, digitálnych zručností a správania na internete s ohľadom 

na mieru vyhľadávania produktov a služieb cestovného ruchu v on-line prostredí.  

3.1 Užívatelia internetu na Slovensku 

 Podiel užívateľov internetu na celkovej populácii determinuje možnú mieru zásahu 

publika prostredníctvom digitálnych komunikačných nástrojov. Graf 1 ukazuje jednoznačne 

rastúci trend od roku 1997 až do februára 2020, kedy celkový počet užívateľov internetu 

dosiahol 81% populácie, pričom 55% užívateľov používalo internet denne.  

 

Graf 1: Dlhodobý vývoj podielu užívateľov internetu na celkovej populácii na Slovensku        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VELŠIC, M. 2020. Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020 [on-line]. 

 

Od marca 2020 došlo v súvislosti s pandémiou koronavírusu k zásadným zmenám 

v každodennom živote obyvateľov Slovenska, čo sa odrazilo aj v digitálnom prostredí. Pohyb 

obyvateľstva sa obmedzil a veľká časť ľudí musela ostať vo svojich domácnostiach odkázaná 
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iba na komunikáciu cez internet. Zamestnanci prešli na home-office, žiaci a študenti na 

dištančné vzdelávanie. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa to odrazilo 

aj na náraste počtu užívateľov internetu, ktorý za celý rok 2020 vzrástol až na 85,8% (Graf 2).  

 

Graf 2: Podielu užívateľov internetu na Slovensku v rokoch 2015 až 2020 

 

      Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020. 

 

Najvyšší nárast (Tabuľka 1) oproti predchádzajúcemu roku nastal v jednočlenných 

bezdetných domácnostiach, a to z 50,3% (2019) na 75,4% (2020). Celkovo však domácnosti 

s deťmi vykazovali vyššiu mieru prístupu k internetu, ktorá sa zvyšovala v závislosti od počtu 

dospelých žijúcich v jednej domácnosti s deťmi až na 93 % pri troch a viac dospelých. 

 

Tabuľka 1:  Prístup na internet doma podľa zloženia domácnosti v roku 2020  

v % z celkového počtu domácností 
     

Prístup na internet Spolu 

Zloženie domácnosti 

1 dospelý 2 dospelí 3 a viac dospelých 

bez detí s deťmi bez detí s deťmi bez detí s deťmi 

  Áno 85,8 75,4 87,5 82,5 90,7 90,4 93,0 

  Nie 14,2 24,6 12,5 17,4 9,3 9,6 7,0 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  
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V roku 2020 takmer 90% obyvateľov vo veku 16 až 74 rokov použilo internet 

v priebehu posledných 3 mesiacov. Podiel obyvateľov, ktorí internet nepoužili nikdy  klesol 

z 11,7% (2019) na 6,7% (2020). Takmer 100%-ný prístup k internetu mali mladí ľudia vo 

veku 16-24 rokov (98,8%) a študenti (99,3%). Používanie internete sa zvýšilo aj vo vekovej 

skupine 65-74 rokov. Kým v roku 2019 viac ako polovica seniorov tvrdila, že internet nikdy 

nepoužila, v roku 2020 to bolo už len 30,4%. Nad 90 % sa každodenná frekvencia užívania 

internetu pohybovala u ľudí vo veku medzi 25-44 rokov a postupne klesala s rastúcim vekom.  

 

Tabuľka 2: Frekvencia využívania internetu v priebehu posledných 3 mesiacov (%) 

Kategórie odpovedí 

Spolu Všetci Ekonomická aktivita 

16-74 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 
štu- 
dent 

pracu- 
júci 

nezam
est- 

naný iná 

        

Každý deň alebo  
skoro každý deň 

88,8 98,8 97,0 93,5 88,1 77,4 64,1 99,3 91,9 91,0 72,7 

Aspoň raz za týždeň  
(ale nie každý deň) 

9,2 1,2 3,0 5,3 9,8 18,7 28,1 0,7 7,0 6,3 21,8 

Menej ako raz za  
týždeň 

1,9 . . 1,2 2,1 3,9 7,7 . 1,1 2,7 5,6 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  

 

Z uvedených dát je zrejmé, že potenciál oslovenia slovenského trhu digitálnymi 

komunikačnými nástrojmi je z hľadiska prístupu k internetu vysoký, a to najmä vo vekovej 

skupine 16 až 54 rokov, u ktorej sa využívanie internetu pohybuje nad úrovňou slovenského 

priemeru v roku 2020, t.j. nad úrovňou 85,8 %. Trend je u všetkých vekových kategórií 

dlhodobo rastúci. 

3.2 Digitálne zručnosti obyvateľov Slovenska 

Okrem prístupu na internet je pri návrhu digitálnych komunikačných nástrojov 

potrebné zohľadniť aj schopnosť ľudí na Slovensku využívať informačno-komunikačné 
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technológie (IKT). Týmto otázkam sa venovala štúdia Digitálna gramotnosť na Slovensku 

2020
1
 a dospela k nasledujúcim zisteniam:  

 Podiel digitálne gramotných –  teda takých, ktorí majú aspoň elementárne skúsenosti 

s ovládaním PC, notebookov, tabletov alebo smartfónov – dosiahol vo februári 2020 

na Slovensku 83% z celkovej populácie;  

 Bezproblémovú adaptáciu na IKT deklarovalo 59 % respondentov; adaptácia klesá so 

stúpajúcim vekom, klesajúcim vzdelaním, klesajúcim sociálnym statusom domácnosti 

a ekonomickou aktivitou; 

 Problémy v zvládnutí modernej techniky sa týkajú predovšetkým ľudí nad 65 rokov; 

ľudí s nízkym vzdelaním (ZŠ, SŠ/-mat), nekvalifikovaných manuálnych pracovníkov, 

nezamestnaných, domácností s najnižšími príjmami a obyvateľov najmenších obcí; 

 Za posledné dva roky sa väčšina ľudí naučila ovládať nový hardvér, softvér, služby 

alebo sa zdokonalila. Progres v digitálnych zručnostiach rástol s klesajúcim vekom, 

vyšším vzdelaním, náročnosťou povolania a vyšším sociálnym statusom domácnosti; 

 K najvýraznejšiemu zlepšeniu za uplynulé roky došlo najmä v oblasti elektronickej 

komunikácie, ako sú sociálne siete, chat/videochat, elektronická pošta, SMS/MMS či 

diskusné skupiny a fóra. 

 

K najdôležitejším faktorom z hľadiska tohto projektu patria digitálne zručnosti u 83% 

populácie, rastúci trend vo využívaní nových IKT a rastúci trend v on-line komunikácii 

(sociálne siete, diskusné skupiny, fóra). Graf 3 zobrazuje skúsenosti obyvateľov Slovenska 

s rôznymi činnosťami v rámci využívania IKT v roku 2020. Pre digitálnu komunikáciu 

v oblasti turizmu sú relevantnými ukazovateľmi najmä: Vyhľadávanie informácií a služieb na 

internete (81%); komunikácia v sociálnych sieťach (77%); práca s internetovým prehliadačom 

(77%); nakupovanie tovarov alebo služieb cez internet (75%); komunikácia v diskusných 

skupinách, fórach, fankluboch (65%); a práca s programom pre multimédia (64%). 

                                                 

1
 VELŠIC, M. 2020. Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020 [on-line]. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 

2020. Dostupné na  http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Digitalna_gramotnost_2020.pdf 

 

http://www.ivo.sk/buxus/docs/publikacie/subory/Digitalna_gramotnost_2020.pdf
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Graf 3: Skúsenosti obyvateľov Slovensku s využívaním IKT v roku 2020 

 

Zdroj: VELŠIC, M. 2020. Digitálna gramotnosť na Slovensku 2020 [on-line]. 

3.3 On-line správanie užívateľov internetu na Slovensku 

K najčastejším činnostiam na internete patrilo v roku 2020 vyhľadávanie informácií o 

tovaroch a službách (86,9%), odosielanie a prijímanie e-mailov (84,7%), a čítanie on-line 

spravodajstva, novín, časopisov (76,4%), zasielanie okamžitých správ cez Skype, Messenger, 

Whatsapp, Viber (73,9 %), účasť na sociálnych sieťach (71,7 %), telefonovanie cez internet 

(70,1 %) a internetové bankovníctvo (64,7 %). Zmeny v komunikácii na internete v roku 2020 
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oproti roku 2019 znázorňuje Graf 4. Je zaujímavé, že okrem mierneho zvýšenia v kategórii 

zasielania okamžitých správ nedošlo v Covidovom roku k výrazným zmenám v oblasti on-

line komunikácie. 

 

Graf 4: Komunikácia na internete v roku 2020 vs. 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020. 

 

Zo všetkých užívateľov internetu si za posledných 12 mesiacov každý druhý (52,5%) 

kúpil tovar alebo službu prostredníctvom internetu. Slováci najčastejšie nakupovali odevy 

(67,4%), kozmetiku (26,1%), športové potreby (25,7%) a objednávky z reštaurácií (25,9%), 

čo možno v roku 2020 asociovať s rôznymi reštrikciami a lock-downom. Až 42,3% zo 

všetkých, ktorí využili internet za posledné 3 mesiace na nákup tovaru alebo služby cez 

internet tak urobilo jeden až dvakrát v priebehu posledných 3 mesiacov a 34% tri až päťkrát.
2
  

V predchádzajúcich rokoch 2017 až 2019 patrili na Slovensku k najčastejšie 

nakupovaným tovarom na internete (Graf 5) odevy, tovar pre domácnosť, lístky na podujatia, 

elektronické zariadenia, jedlo a potraviny, ubytovanie na dovolenke a iné záležitosti súvisiace 

s dovolenkou. Obe kategórie patriace do cestovného ruchu – ubytovanie na dovolenke a iné 

                                                 

2
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií 

v domácnostiach 2020 [on-line]. Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/ 

https://slovak.statistics.sk/
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záležitosti súvisiace s dovolenkou – zaznamenali za uplynulé roky (spolu s lístkami na 

podujatia) nárast na 28,9% a 21% (2019), zatiaľ čo ostatné tovary stagnovali alebo poklesli.
3
 

Tento trend poukazuje na silnejúcu tendenciu spotrebiteľov plánovať aktivity cestovného 

ruchu v on-line prostredí.   

 

Graf 5: Kategórie tovarov nakupované cez internet na Slovensku v rokoch 2017 až 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  

 

Celkovo z hľadiska vývoja digitálneho trhu na Slovensku vidíme potenciál na 

oslovenie domácich návštevníkov digitálnymi nástrojmi v on-line prostredí z dôvodu vysokej 

penetrácie internetu (85,8 %), digitálnej gramotnosti (83%), rastúceho trendu vo využívaní 

nových IKT, rastúceho trendu v on-line komunikácii (sociálne siete, diskusné skupiny, fóra), 

rastúceho trendu nakupovania dovoleniek cez internet, vysokému podielu vyhľadávania 

informácií a služieb na internete (81%), a rastúcemu trendu práce s programom pre 

multimédiami (64%).  

                                                 

3
 ŠTARTISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Nakupovanie cez internet pre súkromnú potrebu [on-line]. Dostupné na: 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/is1002rs/v_is1002rs_00_00_00_sk    
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4 Segmentácia a kvantifikácia návštevníkov regiónu západného 
Slovenska 

 

Počet návštevníkov Slovenska mal až do roku postupne 2019 rastúci trend, a to 

rovnako u domácich i zahraničných návštevníkov (Graf 6). Od roku 2009, kedy Slovensko 

navštívilo 3,381,354 ľudí, sa počet návštevníkov v priebehu jednej dekády takmer 

zdvojnásobil na 6,432,934 ľudí v roku 2019. Domáci turizmus sa na celkovej návštevnosti 

podieľal výraznejšie ako zahraničný a predstavoval 60,27% v roku 2009. Tento pomer bol 

počas jednej dekády viac menej stabilný a len mierne vzrástol na 61,52 % v roku 2019.
4
   

 

Graf 6: Vývoj celkového počtu návštevníkov Slovenska v rokoch 2006 až 2019 

 

Zdroj: Statista, 2019. *Údaje z rôznych štatistických zisťovaní vykazujú mierne odchýlky.  

 

Rovnako z hľadiska počtu prenocovaní došlo k výraznému nárastu u oboch kategórií 

návštevníkov. Zahraniční turisti u nás v roku 2019 strávili 6,250,865 nocí (oproti 3,769,136 

prenocovaniam v roku 2009), čo predstavuje nárast o až 60,3%. Prenocovania domácich 

                                                 

4
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Návštevníci v ubytovacích zariadeniach podľa krajiny pôvodu návštevníka 

[on-line]. Dostupné na: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SK_WIN/cr1002rs/v_cr1002 

rs_00_00_00_sk  

 

http://datacube.statistics.sk/%23!/view/sk/VBD_SK_WIN/cr1002rs/v_cr1002rs_00_00_00_sk
http://datacube.statistics.sk/%23!/view/sk/VBD_SK_WIN/cr1002rs/v_cr1002rs_00_00_00_sk
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vzrástli zo 6,621,933 nocí v roku 2009 na 11,452,830 nocí v roku 2019, teda o 57,37%. 

Priemerný počet prenocovaní na Slovensku v roku 2019 predstavoval 2,5 noci na jedeného 

návštevníka. Na západnom Slovensku bol tento údaj vyšší – až 3,5 noci/návštevník, pričom 

jednotlivé kraje sa na prenocovaniach podieľali nasledovne: Bratislavský kraj 1,9 noci;  

Trnavský kraj 3,8 noci, Trenčiansky kraj 3,8 nocí a Nitriansky kraj 3,1 noci.
5
  

V domácom turizme na Slovensku sa počas rokov 2012 až 2019 prejavovala 

prirodzená sezónnosť odvetvia cestového ruchu (Graf 7). Turisticky najsilnejším mesiacom 

bol v každom roku august, za ním nasledoval júl. V roku 2019 došlo k výraznému nárastu 

počtu domácich návštevníkov vo všetkých mesiacoch, zvlášť markantne sa to prejavilo v 

druhej polovici roka. 

 

Graf 7: Sezónnosť domácich návštevníkov v SR v rokoch 2012 až 2019 

    

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2019. 

                                                 

5
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Kapacity a výkony ubytovacích zariadení v Slovenskej republike [on-line]. 

Dostupné na: http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/cr2001rs/v_cr2001rs_00_00_00_sk 

http://datacube.statistics.sk/%23!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/cr2001rs/v_cr2001rs_00_00_00_sk


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   16 

 

Výrazný rozdiel medzi domácimi a zahraničnými návštevníkmi počnúc júlom 2019 

možno jasne vidieť aj na grafe 8. Druhá polovica roka 2019 vykazovala zároveň vyšší index 

zmeny oproti predchádzajúcemu roku, a to až na úrovni 20-27,5%.  

 

Graf 8: Vývoj počtu domácich vs. zahraničných návštevníkov Slovenska v roku 2019 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2019.  

Pri pohľade na návštevnosť jednotlivých krajov Slovenska v roku 2019 (Obrázok 1) 

vidíme, že takmer vo všetkých krajoch dominuje domáci turizmus. Výnimkou je Bratislavský 

kraj a Trnavský kraj. Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji bol pomer medzi domácimi 

a zahraničnými návštevníkmi výrazne v prospech zahraničného turizmu (41,8% zahraničných 

vs. 14,0% domácich), v Trnavskom kraji išlo iba o veľmi miernu prevahu zahraničných 

návštevníkov (7,6% vs. 6,2%). Celkovo (Graf 9) región západného Slovenska (okrem 

Bratislavského kraja – 55,8%) predstavoval v roku 2019 lokality s najmenším počtom 

návštevníkov na Slovensku: Trnavský kraj (13,8 %), Trenčiansky kraj (12,3%) a Nitriansky 

kraj (11,4%). 
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Obrázok 1: Pomer domácich vs. zahraničných návštevníkov v regiónoch SR v roku 2019 

           

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 2019. 

 

Graf 9: Návštevnosť regiónov Slovenska v roku 2019 

 

Zdroj: Spracované podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR, 2019. 
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V marci roku 2020 došlo pod vplyvom pandémie koronavírusu k poklesu väčšiny 

výkonnostných ukazovateľov cestovného ruchu na Slovensku (Graf 10), no súčasne k nárastu 

pomeru domáceho turizmu na celkovom počte návštevníkov. Dno v objeme návštevnosti bolo 

zaznamenané v apríli, v nadväznosti na prijaté protipandemické opatrenia. Počet návštevníkov 

sa opätovne zvýšil až počas letnej sezóny, pričom v júli a auguste dosiahol hodnoty 

porovnateľné s rokom 2019, no iba v prípade domáceho turizmu.
6
  

 

Graf 10: Vývoj počtu návštevníkov Slovenska – medziročná zmena 2020 vs. 2019 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  

 

Ak porovnáme situáciu počas letnej turistickej sezóny v mesiaci júl za roky 2017 až 

2020 (Graf 11), vidíme jednoznačný pokles celkového počtu návštevníkov na Slovensku. 

Došlo najmä k výraznému prepadu počtu zahraničných turistov, ktorý však sčasti nahradil rast 

domácich hostí. Prepad zahraničnej návštevnosti poznamenal najmä mestský turizmus. Dĺžka 

pobytov sa medziročne skrátila z 3,3 noci v júli 2019 na 3,2 noci v rovnkom mesiaci roka 

2020.
 
Návštevnosť v celej SR tvorili v prvom prázdninovom mesiaci najmä domáci turisti, ich 

                                                 

6
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2020 

[on-line]. Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/  

https://slovak.statistics.sk/


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   19 

 

počet dokonca prevýšil minuloročné rekordné čísla z úspešnej letnej sezóny v roku 2019. 

Medziročne sa počet domácich návštevníkov zvýšil o 2,2 % na viac ako  424,200 ľudí. 

Domáci turizmus predstavoval v júli 2020 až 74,4%-ný podiel na celkovej návštevnosti 

Slovenska, oproti 58,3% v rovnakom období predchádzajúceho roka.
7
 

 

Graf 11: Počet domácich vs. zahraničných návštevníkov SR v mesiaci júl 2017 až 2020 

                 Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  

 

Nárast domáceho turizmu sa týkal najmä štyroch z ôsmich krajov, kde bol počet 

domácich hostí vyšší ako v júli 2019 – v Košickom (o 3,7%), Prešovskom (o 9,9%), 

Trnavskom (o 17,6%) a v Žilinskom kraji (o 22,8%). V dvoch krajoch SR bol dokonca 

medziročný nárast domácich hostí nad úrovňou 15%. Naopak, negatívny dopad bol najsilnejší 

v Bratislavskom kraji, ktorého celková návštevnosť sa medziročne znížila až o 55,5 % , počet 

zahraničných hostí tu klesol o viac ako dve tretiny (o 68 %). Samotné mesto Bratislava bola 

na tom ešte horšie, nakoľko výsledky celého kraja zlepšila návštevnosť prázdninovo 

obľúbených okresov ako je Senec či Pezinok. V súhrne po zohľadnení návštevnosti domácich 

                                                 

7
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020 [on-line]. 

Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/  

https://slovak.statistics.sk/


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   20 

 

aj zahraničných hostí počet návštevníkov sa medziročne zvýšil len v Žilinskom kraji (o 1,4 %) 

vďaka regiónu Liptov, v ostatných krajoch pretrvával pokles.
8
 

Situácia sa vyvíjala rovnakým smerom aj v auguste 2020 (Graf 12), kedy návštevnosť 

v celej SR tvorili najmä domáci turisti. Celková návštevnosť ubytovacích zariadení na 

Slovensku bola pritom ešte o 20 % vyššia ako v júli. Aj v Covidovom roku bol teda mesiac 

august tradične najsilnejším mesiacom turistickej sezóny na Slovensku.  

 

Graf 12: Počte návštevníkov v jednotlivých krajoch SR v auguste 2020 vs. 2019       

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2020.  

 

Turizmus v auguste síce zaznamenal celkový medziročný pokles v dôsledku 

pretrvávajúcej nižšej návštevnosti zahraničných hostí, no súčasne 10,5 %-ný nárast domáceho 

turizmu oproti rekordnému augustu 2019. Domáci návštevníci tvorili v auguste 2020 až 

75,3 % z celkového počtu ubytovaných. Až v piatich z ôsmich krajov (Graf 16) bol počet 

domácich hostí v roku 2020 medziročne vyšší oproti rovnakému obdobiu v predchádzajúcom 

roku – v Banskobystrickom (o 10,2 %), Prešovskom (o 17,7 %), Žilinskom (o 24 %), 

                                                 

8
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2020 [on-line]. 

Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/  

 

https://slovak.statistics.sk/
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Košickom (o 24,8 %) a v Trnavskom (o 29,7 %). Dĺžka pobytov sa medziročne nezmenila, 

a bola v priemere 3,1 noci.
9
 Negatívny dopad bol naďalej najviac viditeľný v Bratislavskom 

kraji,  v ktorom  celková návštevnosť medziročne poklesla až o 55,9 %. V súhrne po 

zohľadnení návštevnosti domácich aj zahraničných hostí počet návštevníkov sa medziročne 

najviac zvýšil v Žilinskom kraji (o 3,6 %), a to najmä vďaka regiónu Liptov a Orava, 

v ďalších dvoch krajoch, Banskobystrickom a Trnavskom, bol tiež zaznamenaný mierny 

nárast návštevnosti oproti minulému roku. Domáci turisti v auguste 2020 tvorili tri štvrtiny 

celkového počtu návštevníkov Slovenska. 

V rámci západného Slovenska sa na celkovej zvýšenej miere domáceho turizmu 

podieľal v roku 2020 iba Trnavský kraj. Ostatným krajom – Bratislavskému, Trenčianskemu 

ani Nitrianskemu – sa nepodarilo prilákať domácich návštevníkov, a to aj napriek tomu, že 

väčšina Slovákov trávila v roku 2020 dovolenku na Slovensku. Uplynulú turistickú sezónu 

možno z tohto pohľadu považovať za nevyužitú príležitosť. Oživenie a rozvoj domáceho 

turizmu na území západného Slovenska pred nadchádzajúcou turistickou sezónou roka 2021 

sa v tomto svetle javí ako mimoriadne potrebný. 

Západné Slovensko je pritom bohaté na rozmanité pamiatky a lokality kultúrneho 

i prírodného dedičstva, ktoré možno premeniť na zaujímavé turistické atrakcie. Veľký 

potenciál má najmä kultúrny turizmus. Územím západného Slovenska prechádza viacero 

tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej 

opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovského 

kultúrneho dedičstva a mnohé ďalšie. Ich prínos spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít 

do jedného celku cez spoločnú tému. Známe atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým 

menej známym lokalitám kultúrneho dedičstva. Tematické kultúrne cesty sa v poslednom 

období stávajú súčasťou rozvojových stratégií Európskych makroregiónov a certifikujú sa aj 

nové trasy Rady Európy. Práve tematické kultúrne cesty sa javia aj ako vhodný prostriedok na 

dosiahnutie oživenia o rozvoja domáceho turizmu na západnom Slovensku. 

                                                 

9
 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. 2020. Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2020 [on-

line]. Dostupné na: https://slovak.statistics.sk/ 

https://slovak.statistics.sk/
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5 Výber konkrétnych cieľových skupín na oslovenie 
prostredníctvom digitálnych nástrojov v on-line prostredí 

 

Turistická ponuka tematických kultúrnych ciest na území západného Slovenska je 

mimoriadne rozmanitá. Zahŕňa mestský turizmus, pobyt v prírode, putovanie a duchovno, 

objavovanie a dobrodružstvo, lokálne produkty a tradície, ako aj príležitosti pre výlety 

s deťmi. Dokáže teda zaujať rôzne cieľové skupiny od jednotlivcov, cez páry, partie 

kamarátov až po rodiny s deťmi. Z uvedeného dôvodu odporúčame pri oslovovaní 

potenciálnych návštevníkov regiónu aplikovať diferencovaný marketing, t.j. osloviť rôzne 

cieľové skupiny s rôznymi turistickými produktmi a službami.  

5.1  Segmentácia a výber cieľových skupín 

Keďže sa zameriavame na oslovenie domácich návštevníkov prostredníctvom 

inovatívnych digitálnych nástrojov v on-line prostredí, pri výbere konkrétnych cieľových 

skupín je potrebné zohľadniť v prvom rade prístup k internetu a mieru využívania IKT 

u obyvateľov Slovenska. Na základe týchto kritérií sme identifikovali tri socio-demografické 

segmenty s rôznym potenciálom oslovenia digitálnymi komunikačnými nástrojmi: 

 

 Segment A – vysoký potenciál digitálneho oslovenia 

Ľudia vo veku 16 až 54 rokov, rovnocenne muži aj ženy 

Stredné a vyššie vzdelanie, študenti 

Stredný a vyšší socio-ekonomický status, zamestnaní 

 

 Segment B – stredný potenciál digitálneho oslovenia 

Ľudia vo veku 55 až 64 rokov, rovnocenne muži aj ženy 

Stredné a vyššie vzdelanie 

Stredný a vyšší socio-ekonomický status, zamestnaní, nezamestnaní 
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 Segment C – nízky potenciál digitálneho oslovenia 

Ľudia nad 64 rokov, rovnocenne muži aj ženy, dôchodcovia 

Nižšie vzdelanie (ZŠ, SŠ bez maturity) 

Nízky socio-ekonomický status, nekvalifikovaní manuálne pracujúci 

 

Táto segmentácia neznamená, že by segmenty B a C boli celkovo menej zaujímavými 

cieľovými skupinami pre turizmus v rámci tematických kultúrnych ciest. Práve naopak, z 

demografického hľadiska je segment strednej a staršej generácie (55 – 74+) v kombinácii so 

stredným a vyšším vzdelaním pre kultúrny turizmus mimoriadne relevantný. No z hľadiska 

digitálneho marketingu, je vhodnejšie osloviť ľudí vo veku nad 55 rokov aj prostredníctvom 

iných médií než len pomocou inovatívnych digitálnych nástrojov (napríklad cez elektronické 

médiá ako rozhlas a TV). V prípade seniorov nad 65 rokov by mali byť dominantné práve 

tradičné elektronické médiá  v kombinácii s tlačenými médiami.   

Pri návrhu digitálnej komunikácie sa budeme primárne sústrediť na segment A, kde 

očakávame významnú mieru zásahu cieľovej skupiny. Sekundárne na segment B, kde však 

predpokladáme iba čiastočný zásah cieľového trhu prostredníctvom digitálnych kanálov. 

Napokon v segmente C môže dôjsť k istej miere zásahu cieľovej skupiny, no celkovo 

nepočítame s veľkou efektivitu jej oslovenia.  

 

V rámci segmentov A a B navrhujeme na základe kombinácie socio-demografických 

a psycho-grafických kritérií osloviť prostredníctvom diferencovaného marketingu tieto 

cieľové skupiny: 

 Mladí, bezdetní, dobrodružní, multimediálni, 24/7 digitálni  

Vek: 20 – 34, využívanie internetu a sociálnych médií denne nad 97% 

Socio-ekonomická aktivita: študenti, pracujúci 

Digitálne kanály: Influenceri, sociálne médiá, blogy 

Produkty: Turistické atrakcie ponúkajúce dobrodružstvo, objavovanie, pohyb 

v prírode 

Príklad: Veľkomoravské hradiská 
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 Mladí, rodiny s malými deťmi, budujú hniezdo 

Vek: 25 – 34, využívanie internetu denne nad 97% 

Socio-ekonomická aktivita: pracujúci, na rodičovskej dovolenke 

Digitálne kanály: Sociálne médiá, blogy, influenceri  

Produkty: Turistické atrakcie ponúkajúce pohyb v prírode, vhodné pre rodiny s deťmi 

Príklad: Archeoparky 

 

 Stredne mladí, rodiny s menšími i väčšími deťmi, starajú sa o hniezdo 

Vek: 35 – 44,  využívanie internetu denne nad 93% 

Socio-ekonomická aktivita: pracujúci, na rodičovskej dovolenke 

Digitálne kanály: Web, blogy, sociálne médiá 

Produkty: Turistické atrakcie ponúkajúce pohyb v prírode, mestský turizmus, vhodné 

pre rodiny s deťmi 

Príklad: Starobilé kostolíky 

 

 Stredný a starší vek, individuálne a v pároch, deti vyleteli z hniezda 

Vek: 45 – 54,  využívanie internetu denne nad 88 % 

        55 – 64, využívanie internetu denne nad 77 % (segment B) 

Socio-ekonomická aktivita: pracujúci 

Digitálne kanály: Web, blogy 

Produkty: Turistické atrakcie ponúkajúce objavovanie, pohyb v prírode, mestský 

turizmus  

Príklad: Románska architektúra 

 

5.2 Diferencovaný marketing pri ponuke tematických kultúrnych ciest 

Diferencovaný marketing navrhujeme realizovať na úrovni produktu prostredníctvom 

diferenciácie ponuky tematických kultúrnych ciest podľa preferencií jednotlivých segmentov 

a na úrovní digitálnych komunikačných kanálov v závislosti od ich schopnosti zasiahnuť 

zvolené cieľové skupiny. V on-line prostredí dokážeme diferencovať ponuku tematických 

kultúrnych ciest pomocou funkcie filtrovania zakomponovanej do webovej stránky 
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prezentujúcej rôzne body záujmu tematických kultúrnych ciest. V praxi však väčšina 

webových stránok tematických kultúrnych ciest namiesto praktickej a atraktívnej turistickej 

ponuky prezentuje skôr databázu lokalít a pamätihodností s minimálnymi možnosťami 

triedenia, a tým aj s minimálnymi možnosťami individualizácie produktu pre potenciálneho 

návštevníka.
10

 Takto spracovaná databáza lokalít má síce svoj význam z hľadiska 

dokumentovania pamiatok kultúrneho dedičstva, no pre praktické využitie v oblasti rozvoja 

turizmu má len minimálny prínos. Najmä v prípade veľkého počtu pamiatok zaradených do 

tematickej kultúrnej cesty (pri medzinárodných cestách ich býva aj niekoľko desiatok) sa 

potenciálny návštevník doslova utopí v obrovskej ponuke možností, v ktorej sa nevie 

zorientovať. Filtrovanie je preto jednou z podmienok premeny databázy bodov záujmu na 

konkrétnu turistickú ponuku. 

Pri nastavovaní funkcie filtrovania možno každému bodu záujmu priradiť jeden alebo 

viac atribútov, ktoré budú pre spotrebiteľa viditeľné vo forme filtračných kritérií. Navrhujeme 

uplatniť kombináciu rôznych typov kritérií vrátane: Charakteru atrakcie  (jedinečný príbeh, 

dobrodružstvo, objavovanie, mestský turizmus, pohyb v prírode, výlet s deťmi, putovanie 

a duchovno, lokálne produkty a tradície a pod.), typu kultúrnej trasy (slovenská, cezhraničná 

na Slovensku, európska na Slovensku), témy kultúrnej trasy (románska architektúra, železná 

opona, sv. Cyril a Metod, sv. Martin, židovské dedičstvo, sakrálne pamiatky, hrady 

a hradiská, Veľká Morava a pod.), lokality kultúrnej trasy (Bratislavský kraj, Trnavský kraj, 

Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), vzdialenosti od konkrétneho miesta (do 15 km, 30 km, 60 

km, 120 km…), prípadne aj podľa ponuky aktuálnych podujatí v lokalite bodu záujmu podľa 

zvoleného dátumu. Kritériá i atribúty by malo byť možné priebežne pridávať v závislosti od 

aktuálnej ponuky tematických kultúrnych ciest prezentovanej na webovej stránke. Filtrovanie 

umožní potenciálnemu návštevníkovi vyskladať si vlastnú turistickú trasu podľa 

individuálnych preferencií a možností. Týmto spôsobom možno pripraviť atraktívnu ponuku 

pre rôzne cieľové skupiny.  

                                                 

10
 Viď. napríklad  Cyrilometodějská stezka: https://www.cyril-methodius.cz/lokality/, alebo SacraVelo: 

https://sacravelo.eu/en_GB/home. 

https://www.cyril-methodius.cz/lokality/
https://sacravelo.eu/en_GB/home
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6  Identifikácia a selekcia vhodných digitálnych nástrojov 
vzhľadom na ich využitie pre produkty kultúrneho turizmu 
a vybrané cieľové skupiny 

 

Výber digitálnych komunikačných nástrojov navrhujeme realizovať v prvom kroku na 

základe dvoch kritérií – účinnosti a finančnej náročnosti. Následne v druhom kroku na 

základe vhodnosti pre produkty kultúrneho turizmu a vybrané cieľové skupiny. Účinnosť 

digitálnych nástrojov bola v rámci Digital marketing statistic
11

 v roku 2020 stanovená v 

nasledujúcom poradí: 

 Obsahový marketing (natívna reklama, sociálne médiá, blogy, influenceri...) – 58 % 

 SEO (Search Engine Optimization) – 50 % 

 E-mail marketing – 47% 

 Reklama vo vyhľadávačoch a sociálnych médiách (kontextová reklama) – 34 % 

 Personalizácia na základe dát – 31 % 

 Využitie marketingovej technológie – 31 % 

 Marketing cez sociálne médiá – 30 % 

 

Z hľadiska nákladovosti možno vyselektovať nástroje s nižšou finančnou náročnosťou 

(obsahový marketing, SEO, e-mailing) a nástroje, u ktorých sa náklady odvíjajú od intenzity 

nasadenia a miery zásahu cieľovej skupiny (kontextová reklama, marketing cez sociálne 

médiá) a techmologickej náročnosti riešenia (personalizácia dát, marketingová technológia). 

Z vyššie uvedených digitálnych nástrojov odporúčame zamerať sa najmä na prvé dve 

kategórie – obsahový marketing a SEO – ktoré sú zaujímavé nielen z hľadiska efektivity 

oslovenia cieľového trhu, ale aj z hľadiska finančnej nenáročnosti. Pre konkrétny projekt 

oživenia rozvoja domáceho turizmu je priaznivé aj to, že viaceré nástroje obsahového 

marketingu sa dajú využiť aj v neplatenej forme. E-mail marketing je síce finančne 

                                                 

11
 OMNICOREAGENCY. 2020. Digital marketing statistic [on-line]. Dostupné na: 

https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/ 

 

https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/
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nenáročný, no vyžaduje vybudovanie databázy kontaktov, čo môže byť výzvou do 

budúcnosti.  

Kontextová reklama je založená na princípe zobrazovania reklamy v súlade s obsahom 

(kontextom) stránok, na ktorých sú inzeráty publikované. Zobrazuje sa teda cielene publiku, 

ktoré má o propagovaný predmet záujem. Do kontextovej reklamy patrí i reklama vo 

vyhľadávačoch (SEM – Search Engine Marketing), pretože sa zobrazuje tiež v kontexte s 

vyhľadávaným slovom či frázou. Reklame vo vyhľadávačoch sa budeme venovať neskôr v 

rámci SEO. Personalizácia na základe dát a využitie marketingovej technológie patria 

k špecializovaným nástrojom, ktoré predpokladajú IT riešenia. Sociálne médiá sa v rebríčku 

objavujú na viacerých priečkach. Je to preto, že v digitálnom marketingu môžu byť využité 

rôznym spôsobom – vo forme vlastných sociálnych médií (obsahový marketing), sociálnych 

médií tretích strán (natívna reklama), alebo reklamných odkazov v sociálnych médiách 

(displayová reklama, kontextová reklama). 

V aktuálnom rebríčku efektivity sa neobjavil žiaden z tradičných nástrojov internetovej 

reklamy, ako napríklad displayová (banerová) reklama. Efektivita rôznych foriem displayovej 

reklamy zaznamenala v poslednom období klesajúcu tendenciu kvôli rastúcej odolnosti 

užívateľov internetu voči on-line reklame tzv. reklamnej slepote, ako aj stále častejšiemu 

využívaniu softvéru na blokovanie internetovej reklamy AdBlocks (Graf 13).  

 

Graf 13: Trend užívania softvéru na blokovanie internetových reklám (AdBlocs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:  Blockthrough,  2017.  
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Oba trendy sú dôsledkom presýtenosti internetu tradičnou internetovou reklamou ako 

sú banery, vyskakovacie okná, tlačidlá, in-textové inzeráty alebo video-inzeráty a iné formáty,  

ktoré z obrazovky doslova kričia na užívateľov ,,klikni na mňa”. Agresívnych reklamných 

formátov v on-line prostredí je toľko, že ľudí to už začalo vyrušovať. Dnešná internetová 

populácia do veľkej miery ignoruje všetko čo vyzerá ako reklama. Úspešnejšími sa stávajú 

menej vtieravé nástroje, pretože z nahnevaného užívateľa, ktorý je v on-line priestore neustále 

atakovaný reklamou sa ťažko stane návštevník.  

Podľa štúdie agentúry ContentFruiter
12

 zameriavajúcej sa na tvorbu kampaní 

obsahového marketingu je situácia na Slovensku nasledovná: 

 Až 27 % Slovákov používa AdBlock; 

 Pre 91% ľudí sú on-line reklamy otravnejšie, ako v minulosti; 

 Za posledné roky vzrástlo blokovania reklám v telefónoch o 90%; 

 34% ľudí kliklo na on-line reklamu iba omylom.  

 

Výsledkom je dramatický pokles efektivity tradičnej internetovej reklamy meranej na 

základe miery preklikov (CTR – Click-Through-Rate)
13

, a to zvlášť u displayovej reklamy.   

Miera preklikov sa u banerov v súčasnosti pohybuje iba okolo 0,1% (oproti 44% v roku 

1994).
14

 Pri takýchto nízkych číslach sa dnes banerová reklama považuje za príliš predraženú, 

vzhľadom na to, ako málo užívateľov dokáže zaujať.  

 

Na základe uvedeného sa jednoznačne prikláňame k využitiu obsahového marketingu 

v kombinácii so SEO. Obsahový marketing ponúka množstvo atraktívnych a cenovo 

dostupných nástrojov, ktoré možno účinne využiť na dosiahnutie stanovených 

komunikačných cieľov, t. j:  

                                                 

12
 VAVROVIČ, P. 2017. Ignorujete ľudí blokujúcich reklamy na internete? Neoslovujete asi tretinu trhu [on-

line]. Dostupné na: http://contentfruiter.sk/obsahovy-marketing/ignorujete-ludi-blokujucich-reklamy-na-

internete-neoslovujete-asi-tretinu-trhu/ 
13

 CTR – Miera preklikov na ďalší obsah,  jeden z najdôležitejších ukazovateľov pri on-line kampaniach. Ide o 

pomer medzi počtom kliknutí na reklamný formát a počtom jeho zobrazení (impresií) vyjadrený v %. 
14

 KUNA, F. et al. 2018. Obsah, ktorý ľudia milujú: Príručka o natívnej reklame a obsahovom 

marketingu . Bratislava : Združenie pre internetovú reklamu IAB. 

file:///C:/TAJTAKOVA_C/PROJEKTY/CENTROPE/Mimovládky_COVID_SK_2020/VÝSTUPY/Kultúrne%20cesty_KOMUNIKÁCIA/:%20http:/contentfruiter.sk/obsahovy-marketing/ignorujete-ludi-blokujucich-reklamy-na-internete-neoslovujete-asi-tretinu-trhu/
file:///C:/TAJTAKOVA_C/PROJEKTY/CENTROPE/Mimovládky_COVID_SK_2020/VÝSTUPY/Kultúrne%20cesty_KOMUNIKÁCIA/:%20http:/contentfruiter.sk/obsahovy-marketing/ignorujete-ludi-blokujucich-reklamy-na-internete-neoslovujete-asi-tretinu-trhu/
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 Zvýšenie povedomia o tematických kultúrnych cestách ako o turistickom produkte; 

 Zviditeľnenie  konkrétnych tematických ciest na území západného Slovenska;  

 Zvýšenie atraktívnosti domáceho turizmu prostredníctvom ponuky kultúrnych ciest. 

 

Prostredníctvom strategickej spolupráce s vybranými partnermi v oblasti natívnej 

reklamy (weby a sociálne médiá), ako aj blogerov a influencerov, dokáže obsahový marketing 

reklamné posolstvo aj veľmi účinne zacieliť na želané cieľové skupiny.   

6.1 Obsahový marketing 

Obsah v digitálnom prostredí  je každé slovo, myšlienka, obrázok č video. V rámci 

obsahového marketingu vytvárame digitálny obsah, ktorý informuje, zaujme, edukuje a 

zabaví. Rozdiel medzi obsahom a obsahovým marketingom spočíva v tom, že obsahový 

marketing má podnietiť recipienta k nejakej akcii. Má ovplyvniť jeho správanie. Obsahový 

marketing pôsobí vo viacerých fázach. V prvej etape má inšpirovať, zaujať či pobaviť a v 

druhej etape podnietiť recipientov k akcii. Najskôr sa teda snaží ovplyvniť myslenie a 

následne konanie.  

V prípade turizmu môže ísť o napríklad zvýšenie povedomia o nejakom turistickom 

produkte, jeho zviditeľnenie a zatraktívnenie, zvýšenie záujmu o návštevu konkrétnych 

lokalít, a rovnako aj povzbudenie k šíreniu obsahu iným spotrebiteľom tzv. Word-of-Mouth – 

ústne šírenie, resp. Word-of-Mouse – digitálne šírenie (zdieľanie obsahu). Podnietenie k akcii 

v druhom kroku možno realizovať prostredníctvom odkazov na web stránky, turistické 

plánovače, story-mapy, info-pointy, cestovné kancelárie a podobne. Obsahový marketing by 

mal uľahčiť spotrebiteľovi prístup k informáciám potrebným na uskutočnenie akcie.   
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V prospech obsahového marketingu hovorí aj aktuálna štúdia konzultačnej spoločnosti 

Demand Mertric,
15

 ktorá v roku 2020 dospela na základe analýzy dát z viac ako 500 rôznych 

marketingových nástrojov a ukážok k nasledujúcim záverom: 

 68 % ľudí trávi svoj čas čítaním obsahu o značke, ktorá ich zaujíma;  

 60 % ľudí sa inšpiruje prostredníctvom obsahu vyhľadať produkt či službu;  

 70 % užívateľov sa chce informovať o produkte či službe na základe obsahu; 

 Až 78 % marketingových riaditeľov vníma obsah ako budúcnosť marketingu. 

 

Z pohľadu efektívnej komunikačnej stratégie sú pri obsahovom marketingu dôležité tri 

základné kritériá: Obsah (kreatívny a originálne spracovaný nápad vo zvolenom formáte), 

umiestnenie obsahu (web stránka a digitálne médiá) a vyhodnotenie efektivity (reakcie 

cieľového trhu).  

Obsah možno tvoriť buď interne (tzv.cypywriting) alebo externe (obsah spracuje tretia 

strana – bloger, influencer – na základe predloženej témy). Pri copywritingu musíme hľadieť 

rovnako na formu i obsah. Dizajn zaujme pohľad, obsah zaujme rozum. Pútavé a hodnotné 

články, prípadne audiovizuálne príspevky, sú to jediné, čo užívateľov na internete v 

skutočnosti zaujíma. Ľudia na internete hľadajú v prvom rade obsah. Uprednostňujú stručné, 

jasné a najmä užitočné informácie, ktoré im poskytnú to, čo hľadajú a uspokoja ich potrebu. 

Ak organizácia takéto články publikuje, získa si dôveru užívateľov, zvýši kredibilitu a výšku 

autority v konkrétnej oblasti.  

Možnosti obsahového marketingu sú z hľadiska dostupných digitálnych 

komunikačných nástrojov mimoriadne široké (Obrázok 2). Dôležité je aby organizácia 

využívala formu, ktorá je zaujímavá, korešponduje s charakterom produktu/značky a je 

hodnotná pre jej cieľovú skupinu. Nie je nutné aby využité nástroje primárne generovali 

napríklad predaj produktov alebo služieb. Dôležité je, aby sa organizácia, produkt či značka 

udržali v povedomí zákazníka, a aby si na ňu spomenul pri svojom rozhodovaní.  

                                                 

15
 DEMANDMETRIC.COM. 2020. Did you know that 90% of all organizations use content in their marketing 

efforts? [on-line]. Dostupné na: https://www.demandmetric.com/our-story 

https://www.demandmetric.com/our-story
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Obrázok 2: Nástroje obsahového marketingu 

 

 

 

Zdroj: KUNA, F. 2020. Content marketing...[on-line].  

 

Z dostupných nástrojov obsahového marketingu odporúčame využiť tie, ktoré najviac 

zodpovedajú charakteru produktu – tematické kultúrne cesty, geografickému výskytu 

cieľového trhu – západné Slovensko, typu organizácie – nadregionálne neziskové združenie 

a súčasným trendom na digitálnom trhu. Navrhujeme nasledujúce nástroje: 

 Natívna reklama (články, rozhovory)  

 Sociálne médiá (seriály na pokračovanie) 

 Blogy (aktuality, zaujímavosti, rozhovory, reportáže)  

 Influenceri (cestovanie, životný štýl, ambasádori) 

 Videá, podcasty a krátke príbehy (prezentácie, reportáže, digitálne animácie) 

 Digitálne interaktívne aplikácie (zábava, interaktivita, zaangažovanie užívateľa) 

6.1.1 Natívna reklama 

Natívna reklama je formou obsahového marketingu, spočíva teda na dobre 

pripravenom obsahu. Zatiaľ čo obsahový marketing komunikuje prostredníctvom vlastných 

komunikačných kanálov (vlastné webové stránky, sociálne médiá, blogy), natívna reklama 

využíva publikum, ktoré je na médiách tretích strán. Vyberajú sa pritom médiá s vysokou 

tematickou príbuznosťou. V prípade turizmu to môžu byť napríklad weby zamerané na 
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problematiku regiónov, cestovania, životného štýlu, kultúrnych pamiatok, histórie, geografie a 

podobne.  

Pri natívnej reklame vytvárame príspevky, ktoré vizuálne, funkčne i obsahovo 

splývajú s hostiteľským prostredím. Takýto obsah je často umiestnený medzi ostatnými 

redakčnými článkami v médiách a bežný užívateľ nevie, či číta klasický článok v médiách, 

alebo ide o reklamný článok. Vystupuje teda ako informácia, a nie ako reklama. Účelom takto 

umiestnenej natívnej reklamy je vzbudiť záujem a podnietiť užívateľa, aby sám vyhľadával 

ďalší obsah k prezentovanej téme. Natívna reklama by mala obsahovať aktívne linky na 

inzerenta a jeho produkty. Čím zaujímavejší obsah sa podarí v rámci natívnej reklamy 

prezentovať, tým väčšia je šanca na prilákanie užívateľa k zdroju informácie. Bonusom 

natívnej reklamy je možnosť jej zdieľania s inými užívateľmi. Túto funkciu už majú mnohé 

moderné web stránky. Pri sociálnych médiách je zdieľanie obsahu štandardnou funkciou. 

Podľa výsledkov štúdií prezentovaných na digitálnom portáli WY
16

 má natívna 

reklama vysoký potenciál pri oslovovaní cieľového trhu a dosahuje:  

 52% vyššia viditeľnosť v porovnaní s banerom; 

 40% vyššia lojálnosť ku značke; 

 70% užívateľov sa chce dozvedieť o produkte prostredníctvom obsahu na rozdiel od 

tradičných reklamných metód;  

 71% užívateľov nemá voči natívnej reklame akékoľvek námietky, 29% má zopár 

menších sťažností. 

 

Formy natívnej reklamy 

 Články, videá – textový alebo audio-vizuálny obsah umiestnený na web stránkach 

tretích strán, môžu byť platené alebo neplatené pomocou partnerských organizácií; 

 Reklama vo vyhľadávačov – Platené odkazy v internetových vyhľadávačoch, 

umiestňujú sa na prvých miestach vo vyhľadávaní, od ostatných odkazov sa odlišujú 

                                                 

16
 WY.SK. 2019.  Aká je to natívna reklama? Taká, ktorú budú vaši zákazníci milovať [on-line]. Dostupné na: 

https://wy.sk/blog/nativna-reklama/ 
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jedine v označení slovom reklama (zaradenie tohto nástroja je v praxi nejednoznačné, 

uvádza sa aj pod kontextovou reklamou a SEM – Search Engine marketing);  

 Odporúčané okná – nachádzajú sa na stránkach médií pod článkom, užívateľovi sa 

zobrazí odporúčanie na ďalší tematicky príbuzný obsah; 

  Katalógová reklama – platené odkazy, kde je inzerent uverejnený na vrchu sekcie 

pod organicky vyhľadávanými odkazmi; 

 Natívna banerová reklama – baner spadá do natívnej reklamy, pokiaľ je prirodzenou 

súčasťou vizuálu web stránky, alebo má pridanú hodnotu z hľadiska funkcionality pre 

užívateľov. Príkladom je reklamný článok, ktorý dáva rôzne rady a tipy na dovolenku 

a je pri ňom baner ktorý odporúča konkrétny turistický produkt; 

 Spolupráca a iné nástroje – interaktívne nástroje prezentujúce obsah ako sú súťaže, 

testy, kvízy, hodnotenia a podobne. 

 

Vzhľadom na neziskový charakter produktu (oživenie a rozvoj turizmu 

prostredníctvom tematických kultúrnych ciest) a vybrané cieľové skupiny (domáci 

návštevníci na území západného Slovenska) z uvedených nástrojov natívnej reklamy 

odporúčame využiť najmä neplatený textový obsah umiestnený na webových stránkach 

partnerských organizácií na úrovni krajov západného Slovenska.  

Toto kritérium spĺňajú najmä web stránky troch samosprávnych krajov (Bratislavský 

samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Nitriansky samosprávny kraj) a krajské 

organizácie cestovného ruchu (Bratislava Region Tourism, Trnavský kraj zážitkov, Región 

Nitra). Výhodou týchto médií je vysoká relevantnosť, zaujímavá sledovanosť a široký zásah 

populácie v rámci našej cieľovej skupiny. Konkrétne odporúčame nasledujúce webové 

stránky: 
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 Bratislavský samosprávny kraj – webový informačný portál Bratislavského 

samosprávneho kraja s vysokou sledovanosťou, 190 270 unikátnych návštevníkov za 

december 2020, https://bratislavskykraj.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bratislava Region Tourism – špecializovaná webová stránka zameraná na turizmus 

v rámci Bratislavského kraja, sledovanosť 16 000 užívateľov v roku 2020, 

https://bratislavaregion.travel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trnavský samosprávny kraj – webový informačný portál Trnavského 

samosprávneho kraja, https://www.trnava-vuc.sk/ 

 

 

 

 

https://bratislavskykraj.sk/
https://bratislavaregion.travel/
https://www.trnava-vuc.sk/
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 Trnavský kraj zážitkov – špecializovaná webová stránka zameraná na turizmus 

v rámci Trnavského kraja, https://www.krajzazitkov.sk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nitriansky samosprávny kraj – webový informačný portál Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, https://www.unsk.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Region Nitra – špecializovaná webová stránka zameraná na turizmus v rámci 

Nitrianskeho kraja, http://www.regionnitra.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.krajzazitkov.sk/
https://www.unsk.sk/
http://www.regionnitra.sk/
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6.1.2 Sociálne médiá 

Na Slovensku využíva sociálne médiá 51 % populácie s rastúcim trendom, pričom až 

96 % užívateľov na ne pristupuje cez mobilný telefón (Obrázok 3).
17

  

 

Obrázok 3: Sociálne médiá na Slovensku 

 

Zdroj: Datareportal, 2020. 

 

Najviac užívateľov mal spomedzi sociálnych médií v roku 2020 Facebook (74,32%) 

s veľkým náskokom oproti ostatným platformám. Na ďalších priečkach sa umiestnili Pinterest 

(13,95 %), Instagram (4,34%), Twitter (4,24%), YouTube (2,09%). Iné platformy nepresiahli 

1% (Graf 14). Ak sa pozrieme na dlhodobý trend za roky 2010 až 2020 (Graf 15), vidíme 

pomerne stabilnú, i keď kolísavú pozíciu Facebooku s miernym rastom za posledné obdobie. 

Naproti tomu Pinterest, ktorý dosiahol svoj vrchol v roku 2019 (19,02%) klesá. Rovnako tak 

aj YouTube, ktorý z 10,31 % v roku 2010 padol na 2,09% v roku 2020. Instagram má zas 

mierne stúpajúci trend.  

Tieto ukazovatele nevypovedajú primárne o sledovanosti sociálnych médií, ale o ich 

registrovaných užívateľoch. To môže byť skresľujúce najmä v prípade YouTube, ktorý 

možno bez problémov sledovať, aj keď na ňom človek nemá vlastný účet. Pri tomto 

                                                 

17
 DATAREPORTAL. 2020. Digital 2020 –  Slovakia [on-line]. Dostupné na: 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-slovakia 

 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-slovakia
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konkrétnom sociálnom médiu dáta svedčia skôr o skutočnosti, že nie sledovanie, ale 

pridávanie vlastných videí je na ústupe. 

 

Graf 14: Využívanie sociálnych médií na Slovensku v roku 2020 

        

Zdroj:  Statcounter GlobalStats, 2020. 

 

Graf 15: Dlhodobý trend využívania sociálnych médií v SR v rokoch 2010 až 2020 

            

Zdroj:  Statcounter GlobalStats, 2020. 
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Zároveň je potrebné zvážiť aj charakter jednotlivých sociálnych médií. V budovaní 

komunít užívateľov je najsilnejší Facebook. Pinterest slúži ako vizuálny vyhľadávač na 

hľadanie nápadov, ako sú recepty, inšpirácie pre domácnosť, štýl a podobne. Instagram je 

zameraný na zdieľanie fotografií, YouTube na zdieľanie videí. Vzhľadom na počet užívateľov 

na Slovensku a očakávaný charakter príspevkov (textový a audiovizuálny obsah) sa 

pre digitálnu komunikačnú kampaň na oživenie domáceho turizmu javí ako najvhodnejšie 

médium Facebook, ktorý rovnocenne kombinuje textový a vizuálny obsah. Zameranie 

Pinterestu je špecifické, Instagram a YouTube sú zas médiami influencerov.  

Ak porovnáme štruktúru publika Facebooku a Instagramu (Graf 16) vidíme, že 

Facebook má najviac užívateľov vo veku 25-34 rokov s vyšším zastúpením mužov. Publikum 

Instagramu je mladšie, veková kategória 18-24 rokov tesne dobieha dominantnú skupinu 25-

34 rokov, podiel mužov a žien je vyrovnaný.  

 

Graf 16: Porovnanie štruktúry publika Facebooku a Instagramu v roku 2020 

 

Zdroj: Statista, 2020.  
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Sociálne médiá možno v komunikačnej kampani využiť buď vo forme obsahového 

marketingu cez vlastné profily alebo vo forme natívnej reklamy cez externé médiá tretích 

strán. Pri výbere konkrétnych facebookových profilov na umiestnenie obsahu alebo natívnej 

reklamy vychádzame z troch kritérií: 

1) Tematické zameranie FB profilu (turizmus, cestovanie, regióny, pamiatky, Slovensko) 

2) Cieľový trh (domáci návštevníci, rezidenti) 

3) Sledovanosť (nad 10 000 užívateľov) 

 

Vlastné sociálne médiá 

Ako prvé sociálne médium zvažujeme vlastný facebookový profil Slovenského domu 

Centrope, ktorý má vhodné tematické zameranie a cieľový trh, no zatiaľ veľmi nízku 

sledovanosť. Napriek tomu odporúčame všetky príspevky publikovať aj na internom PB 

profile. Pri efektívnom využití kľúčových slov (# hashtagy) možno každý zverejnený 

digitálny obsah účinne zviditeľniť v on-line priestore bez ohľadu na sledovanosť samotného 

média. Hashtag zohráva dôležitú úlohu ako tzv. jednoznačný identifikátor na označenie 

určitého obsahu. To znamená, že ak niekto do vyhľadávača na internete zadá napríklad výraz 

„tematické kultúrne cesty“, ukážu sa mu takto označené digitálne príspevky. 

 

 FB Slovensky dom Centrope, @slovenskydomcentrope - Regionálna stránka 

Facebookový profil Slovenského domu Centrope 

Sledovanosť: 13 odberateľov v 2020,  priebežná aktivita. 

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/slovenskydomcentrope/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/slovenskydomcentrope/
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 FB Slovenský dom CENTROPE – Rodinné pasy Bratislavského kraja, Rodinne-

pasy.sk, @RodinnePasysk - Produkt/Služba 

Špecializovaný facebookový profil nadregionálnej organizácie Centrope a 

Bratislavského samosprávneho kraja zameraný na voľnočasové aktivity pre rodiny s 

deťmi v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Sledovanosť: 2341 ľudí, priebežná aktivita. 

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/RodinnePasysk/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Externé sociálne média krajských organizácií 

Na dosiahnutie reálneho komunikačného efektu je však vzhľadom na vyššie uvedené 

potrebné využiť aj externé facebookové profily spĺňajúce tri stanovené kritériá. 

Prostredníctvom zviditeľnenia problematiky tematických kultúrnych ciest na externých FB 

profiloch možno sekundárne prilákať návštevníkov aj na FB profile Centrope. Pri selekcii 

konkrétnych FB profilov budeme postupovať rovnako ako pri výbere webových stránok. 

V prvom kroku sa zameriame sa na FB profily partnerských organizácií, t.j. troch 

samosprávnych krajov (Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj 

a Nitriansky samosprávny kraj) a krajských organizácií cestovného ruchu (Bratislava Region 

Tourism, Trnavský kraj zážitkov, Visit Nitra).  

Analýzou uvedených FB profilov sa ukázalo, že všetky spĺňajú prvé dve kritériá 

(tematické zameranie a cieľový trh), no adekvátnu sledovanosť dosahujú iba FB profily 

v Bratislavskom kraji (oba vyše 60 000 ľudí) a FB profil Trnavského samosprávneho kraja 

(vyše 12 000 ľudí). FB profily krajských organizácií turizmu v Trnavskom a Nitrianskom 

kraji majú zhodne sledovanosť pod stanovenú hodnotu – iba vyše 6000 ľudí. Vzhľadom na to, 

https://www.facebook.com/RodinnePasysk/
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že ide o špecializované médiá zamerané na cestovný ruch, je aj takáto sledovanosť pre 

komunikačné aktivity Centrope zaujímavá. Úplne zanedbateľné čísla sledovanosti však 

dosahuje FB profil Nitrianskeho samosprávneho (iba niečo vyše 800 ľudí). Navyše, vzhľadom 

na to, že pre regionálny FB profil je turizmus iba jednou z mnohých oblastí záujmu, 

neodporúčame jeho zaradenie do digitálnej komunikačnej kampane cez sociálne médiá. 

V nasledujúcom texte uvádzame prehľad analyzovaných FB profilov: 

 

 FB Bratislavský kraj, @bratislavskykraj.sk - Miestna firma 

Facebookový profil Bratislavského samosprávneho kraja 

Sledovanosť: 63 635 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk/about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FB Bratislava Region Tourism – @bratislavaregion.travel - Cestovný sprievodca 

Špecializovaný facebookový profil zameraný na turizmus v rámci Bratislavského 

kraja, Sledovanosť: 63 757 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/bratislavaregion.travel/about 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk/about
https://www.facebook.com/bratislavaregion.travel/about
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 FB Trnavský samosprávny kraj, @TrnavskyKraj - Orgán verejnej správy 

Facebookový profil Trnavského samosprávneho kraja 

Sledovanosť: 12 716 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/about 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FB Trnavský kraj zážitkov, @krajzazitkov - Cestovný sprievodca  

Špecializovaný facebookový profil zameraný na turizmus v rámci Trnavského  kraja 

Sledovanosť:  6 908 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/krajzazitkov/about 

 

 

 

 

 

 FB Nitriansky samosprávny kraj, @NitrianskySamospravnyKraj - Organizácia  

Facebookový profil Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Sledovanosť:  824 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/NitrianskySamospravnyKraj/about 

https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/about
https://www.facebook.com/krajzazitkov/about
https://www.facebook.com/NitrianskySamospravnyKraj/about


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FB Visit Nitra, @visitnitra.eu - Cestovné služby  

Špecializovaný facebookový profil Nitrianskej organizácia CR, oblastnej organizácie 

destinačného manažmentu 

Sledovanosť:  6 230 ľudí v 2020,  priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/visitnitra.eu/about 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné externé sociálne média 

Okrem sociálnych médií krajských organizácií z troch samosprávnych krajov 

západného Slovenska možno zvážiť spoluprácu s externými FB profilmi podľa návštevnosti, 

tematickej príbuznosti a afinity s cieľovou skupinou. Slovenská agentúra obsahového 

marketingu ContentAgency
18

 publikovala v roku 2020 rebríček 202 najsledovanejších 

                                                 

18
 CONTENT AGENCY. 2020. Rebríček 202 najsledovanejších slovenských FB stránok. [on-line]. Dostupné na: 

https://contentagency.sk/rebricek-202-najsledovanejsich-slovenskych-fb-stranok/ 

https://www.facebook.com/visitnitra.eu/about
https://contentagency.sk/rebricek-202-najsledovanejsich-slovenskych-fb-stranok/
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Facebookových profilov na Slovensku. V prvej dvestovke sa umiestnili viaceré FB profily 

ktorých zacielenie by bolo vhodné na príspevky natívnej reklamy zamerané na oživenie 

a rozvoj domáceho turizmu na Slovensku. V tomto prípade je však potrebné rátať aj 

s platenou reklamou. Ako vhodné facebookové profily z TOP rebríčka navrhujeme: 

 

 FB Kudy z nudy Slovensko, @kudyznudySlovensko - Lokálne informácie/Turistika 

Špecializovaný facebookový profil zameraný na informácie o Slovensku vrátane 

turizmu. Profil je otvorený  pre príspevky od priaznivcov, zverejní zážitky, 

cestovateľské príbehy, fotoseriály a fotografie, aby sa o nich dozvedeli ďalší 

obdivovatelia krás a zaujímavostí Slovenska. Vyzýva na zasielanie tipov, ako zahnať 

nudu na Slovensku na adresu: kvetka@kudyznudy.sk. 

Sledovanosť: 149 747 ľudí v 2020, priebežná aktivita.  

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/kudyznudySlovensko 

 

 

 

 

 

 

 FB + IG This Is Slovakia, @thisisslovakiaofficial-Komunita - Lokálne 

informácie/Turistika 

This is Slovakia je komunitný facebookový a instagramový profil zameraný na 

informácie o Slovensku vrátane turizmu. Zakladateľom je  fotograf Gabriel Lovas 

žijúci v Londýne. Motto oboch profilov je: „Little Big Country in the heart of Europe. 

Discover our culture, nature and food“. Profily sú prepojené, spolu oslovujú takmer 

135 000 ľudí. Oba zaznamenávajú priebežnú aktivitu. 

E-mail: thisisslovakia@hotmail.com 

Sledovanosť Facebook: 20 909 ľudí 

Internetový odkaz: https://www.facebook.com/thisisslovakiaofficial   

Sledovanosť Instagram: 114 000 ľudí 

Internetový odkaz: https://www.instagram.com/thisisslovakia/ 

kvetka@kudyznudy.sk.
https://www.facebook.com/kudyznudySlovensko
mailto:thisisslovakia@hotmail.com
https://www.facebook.com/thisisslovakiaofficial/about
https://www.instagram.com/thisisslovakia/
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6.1.3 Blogy 

Blogy sú skvelým nástrojom na zviditeľnenie sa v on-line prostredí prostredníctvom 

dobre zacieleného, atraktívneho a aktuálneho tematického obsahu. Ide o špecifickú webovú 

stránku, alebo sekciu webovej stránky, ktorá má funkciu  akéhosi on-line denníka. Autor 

blogu, prípadne skupina autorov – blogeri – zdieľajú svoje názory, myšlienky alebo 

skúsenosti v nejakej konkrétnej oblasti. Práve cestovateľské a turistické blogy sú v poslednom 

období mimoriadne populárne. Blogy sú väčšinou usporiadané chronologicky tak, aby sa 

najnovšie príspevky zobrazovali vždy na začiatku stránky. 

Blogy sú veľmi flexibilné, umožňujú aktuálne reagovať na rôzne situácie, prezentovať 

novinky, zaujímavosti, trendy, rozhovory, pozitívne príklady z praxe, skúsenosti, názory 

odborníkov, FAQ (často kladené otázky) a podobne. V neposlednom rade slúžia aj na 

interakciu s on-line užívateľmi, keďže umožňujú reagovať na ich otázky a podnety. Blog je 

tiež miesto, kam sa umiestňujú články pre SEO, teda pre lepšie postavenie a zobrazovanie sa 

na stránkach internetových vyhľadávačov. Podobne ako pri sociálnych médiách výsledky 

vyhľadávania sa dajú vylepšiť efektívnym použitím kľúčových slov (# hashtagov). Text blogu 

sa tak pri vyhľadávaní pomocou kľúčových slov zobrazí vo vyhľadávači, aj keď užívateľ 

nenavštívi zdrojovú webovú stránku. Blogy sú zároveň miestom, kam možno nasmerovať on-

line užívateľov zo sociálnych médií. V súčasnosti by každá moderná webová stránka mala 

mať sekciu BLOG. Zvlášť pri tematicky zameraných weboch (napr. kultúrne cesty na 

Slovensku) je existencia blogu veľkou výhodou. 
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Podľa platformy Blogtyrant
19

 existuje na internete viac ako 1,7 miliardy webových 

stránok, pričom až 600 miliónov z nich má zriadený blog. Aby blog priniesol želané výsledky 

musí byť aktívny. Príspevky by mali pribúdať pravidelne a viackrát do mesiaca. Graf 17 

zobrazuje závislosť čítanosti blogu od frekvencie pridávania príspevkov. Blogy, ktoré 

mesačne pridajú viac ako 16 príspevkov, majú viac ako štvornásobne vyššiu návštevnosť ako 

tie, ktoré ich pridávajú len sporadicky. Základom využitia blogu ako komunikačného nástroja 

je kvalitný obsah. Súčasným trendom sú príspevky s viac ako 2 500 znakmi. 

Graf 17: Čítanosť blogu v závislosti od frekvencie pridávania príspevkov 

 

Zdroj: Blogtyrant, 2020.   

 

V rámci komunikačnej kampane možno využiť interný blog (súčasť vlastnej webovej 

stránky) alebo externé blogy (blogy tretích strán s vhodným tematickým zameraním). 

Výhodou vlastného blogu sú nízke náklady. Využívanie tretích strán zas umožňuje osloviť 

širší okruh užívateľov. Ideálne je, ak organizácia využije obe možnosti. 

 

Interný blog 

Pre komunikačnú kampaň na oživenie a rozvoj domáceho turizmu navrhujeme v prvej 

etape využiť interný blog. Aktuálna webová stránka Slovenského domu Centrope momentálne 

funkciu blogu neobsahuje. Bolo by vhodné zaradiť BLOG do pripravovanej tematickej 

                                                 

19
 BLOGTYRANT. 2020. Successful Blog. [on-line]. Dostupné na: https://www.blogtyrant.com 

https://www.blogtyrant.com/
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webovej stránky (www.kultúrnecesty.sk – pracovný názov). Príspevky môžu mať v tomto 

prípade formu krátkych aktualít, noviniek, zaujímavostí alebo rozhovorov. Okrem textu môžu 

na spestrenie ponúkať aj vizuálny alebo audiovizuálny obsah. Ideálne je používať živé odkazy 

v texte blogu, tak aby sme užívateľa presmerovali na podrobnejšie informácie k téme, ktorá 

ho v rámci blogu zaujala. 

 

Externé blogy 

V ďalšej etape odporúčame využiť aj s externé blogy, a to v súčinnosti 

s prevádzkovateľmi vybraných turistických atrakcií a kultúrnych pamiatok v rámci 

existujúcich tematických kultúrnych ciest. Na tento účel navrhujeme využiť služby 

travelblogerov, ktorí píšu blogy formou cestovateľských reportáží z navštívených turistických 

lokalít. Zoznamy aktuálnych travelblogerov na Slovensku sa pravidelne publikujú na 

internete. Za rok 2020 ich zverejnil portál Cestujzamenej.
20

 Väčšina slovenských 

travelblogerov sa síce sústredí na zahraničné turistické destinácie, no je i zopár píšucich 

cestovateľov, ktorí ponúkajú tipy a reportáže z výletov po Slovensku. Pri výbere je dôležité 

zohľadniť zameranie blogu, jeho návštevnosť a reputáciu blogera. Navrhujeme nadviazať 

spoluprácu s najmä dvoma blogmi: 

 

 BLOG – Nie je túra bez Štúra: autorom blogu je Rado – turista vo vlastnej krajine. 

Po rokoch života v zahraničí sa vrátil na Slovensko, spoznáva krásy našej krajiny a 

ponúka zaujímavé tipy na výlety na Slovensku. Jeho blog bol zaradený medzi TOP 10 

najlepších cestovateľských blogov na Slovensku v súťaži Bloger roka 2018. Okrem 

blogu má aj fan page na Facebooku a profil na Instagrame. Všetky médiá mali v roku 

2020 vysokú sledovanosť: Blog (20 300 ľudí), Instagram (19 300 ľudí), Facebook (6 

600 ľudí). Bloger už navštívil viacero lokalít, ktoré sú bodmi záujmu na existujúcich 

tematických kultúrnych cestách na území západného Slovenska. Okrem iného 

odporúča aj rôzne mobilné aplikácie pre Slovensko. 

Bloger ponúka spoluprácu v oblastiach: 

 účasť na infocestách pre médiá, cestovné kancelárie alebo turistické 

organizácie 

                                                 

20
 CESTUJ-ZA-MENEJ. 2020. Najlepšie slovenské a české cestovateľské blogy [on-line]. Dostupné na 

https://cestujzamenej.sk/2020/04/25/najlepsie-slovenske-a-ceske-cestovatelske-blogy/. 

https://cestujzamenej.sk/2020/04/25/najlepsie-slovenske-a-ceske-cestovatelske-blogy/
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 sponzorované články 

 sponzorovaný obsah na Instagrame a na Facebooku 

 ambasádorstvo značky alebo projektu 

 recenzie ubytovacích zariadení a produktov 

 spätné odkazy 

 prednášky a účasť na podujatiach 

Kontakt: Radoslav Hoppej, hoppej.radoslav@gmail.com, +421 948 906 559 

Web: https://www.niejeturabezstura.sk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BLOG – Cestujemespolu: dvaja blogeri Jožo a Hanka patrí medzi stálice slovenskej 

blogovej scény. Na svojom blogu ponúkajú mnoho praktických tipov a rád, zápisky z 

blízkych i vzdialených miest a taktiež rôzne recenzie. Okrem článkov zo zahraničia 

majú bohato precestované i Slovensko.  

Blogeri ponúkajú spoluprácu, vydanie cestopisu alebo fotoreportáže. Kontakty: 

Jožo: jozo@cestujemespolu.com, +421 905 456 074 

Hanka: hanka@cestujemespolu.com, +421 911 466 177 

Web: https://www.cestujemespolu.com/category/country/europe/slovakia/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.niejeturabezstura.sk/
jozo@cestujemespolu.com
hanka@cestujemespolu.com
https://www.cestujemespolu.com/category/country/europe/slovakia/
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5.1.4 Influenceri 

Influencer je osoba alebo skupina, ktorá má silu ovplyvňovať správanie a názory 

druhých. Vďaka internetu dokáže influencer ovplyvňovať obrovské masy ľudí. Využíva na to 

najmä digitálne platformy a sociálne médiá ako Instagram, Facebook či YouTube, na ktorých 

má svoju fanúšíkovskú základňu, tzv. followerov (nasledovateľov). Nezriedka využíva 

influencer kombináciu viacerých platforiem a médií. Influencermi možu byť blogeri, 

youtuberi, známe osobnosti ako športovci, umelci, moderátri a podobne. Influenceri sa často 

venujú nejakej konkrétnej téme, ktorú zdieľajú so svojimi fanúšikmi. U svojich fanúšikov 

majú vyššiu mieru dôveryhodnosti a podľa počtu nasledovateľov, môžu vyť atraktívnym 

nástrojom obsahového marketingu. Ide o moderný marketingový nástroj využiteľný v rôznych 

sektoroch. Influenceri majú spravidla väčší dosah i fanúšikovskú základňu, ako obyčajný 

človek na sociálnej sieti.  

V marketingovom žargóne sa možno stretnúť s viacerými pomenovaniami pre rôzne 

typy infuencerov: 

 Blogeri – autor známych a populárnych blogov, na ktorých zdieľajú svoje textové 

príspevky a fotografie; 

 YouTuberi (vlogeri) – so svojim publikom komunikujú prostredníctvom videí, ktoré 

nahrávajú na platformu YouTube, pričom ich obsah je často podobný, ako obsah 

blogu;  

 Celebrity – známe a obľúbené osobnosti zo sveta šoubiznisu ako herci, moderátori, 

speváci, športovci; 

 Instargrameri – s publikom komunikujú prostredníctvom fotografií na sociálnej sieti 

Instagram. 

 

Princíp influencingu spočíva na prezentovaní názorov, životného štýlu, návodov či 

odporúčaní produktov. Najpopulárnejšou formou  spolupráce s influencermi je tzv. product 

placement, pri ktorom influencer sám využíva nejaký produkt alebo službu. Nejde pritom 

o priame odporúčanie produktu (ako v teleshopingu), ale skôr o spojenie produktu alebo 
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služby s vlastným životom influencera na pozadí nejakého príbehu. V prípade turizmu môže 

napríklad influencer zdieľať svoje zážitky z víkendu alebo z dovolenky a zviditeľniť tak 

konkrétne turistické lokality. Aby bol efekt čo najlepší, influencer nezriedka sám navrhne, 

akou formou by mal byť obsah prezentovaný jeho fanúšikom.  

 

Pri výbere konkrétneho influencera je potrebné zohľadniť viacero faktorov: 

 Tematická zhoda medzi oblasťou záujmu influencera a prezentovaným 

produktom či službou – v prípade tematických kultúrnych ciest v kontexte 

povzbudenia domáceho turizmu sú vhodní influenceri, ktorých témy súvisia 

s cestovaním, životným štýlom, voľnočasovými aktivitami, spotrebiteľským 

etnocentrizmom (podporovaním nákupu domácich produktov a služieb), 

patriotizmom, náboženstvom a históriou.  

 Veľkosť a štruktúra fanúšikovskej základne – počet fanúšikov musí byť dostatočne 

veľký, aby bol zásah populácie z hľadiska marketingu zaujímavý; štruktúra fanúšikov 

zas musí korešpondujú s cieľovou skupinou, ktorú chceme osloviť (zohľadňujeme 

faktory socio-demografické, geografické a behaviorálne).  

 Imidž a reputáciu influencera – musia byť kompatibilné s produktom. V prípade 

kultúrnych tematických ciest na Slovensku hľadáme človeka, ktorý je otvorený 

poznávaniu a novým zážitkom; vie sa nadchnúť pre to, čo je naše domáce; má 

pozitívny vzťah ku kultúre a histórii; má aktívny životný štýl, rád sa hýbe a cestuje.   

 

Najväčšou devízou influencera je jeho autentickosť. Užívateľ musí uveriť, že to čo 

influencer odporúča, tomu aj sám verí. Musí pôsobiť odhodlane, presvedčivo, ale zároveň 

realisticky. Podľa Marketingcharts
21

 influenceri dokážu ovplyvniť až 12 % dospelých, pričom 

ich vplyv je najvýraznejší vo vekovej skupine 18 – 34 rokov (22 %), no s rastúcim vekom 

výrazne klesá: v skupine 35 – 64 rokov (9 %)  a v skupine 65+ (2 %). 

                                                 

21
 MARKETINGCHARTS. 2018. Who has the most influence on purchase decisions? [on-line]. Dostupné na: 

https://www.marketingcharts.com/charts/purchase-influence-friendsfamily-online-influencers-

celebrities/attachment/surveymonkey-w-o-m-influencer-celebrity-purchase-decision-influence-nov2018 

https://www.marketingcharts.com/charts/purchase-influence-friendsfamily-online-influencers-celebrities/attachment/surveymonkey-w-o-m-influencer-celebrity-purchase-decision-influence-nov2018
https://www.marketingcharts.com/charts/purchase-influence-friendsfamily-online-influencers-celebrities/attachment/surveymonkey-w-o-m-influencer-celebrity-purchase-decision-influence-nov2018
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Čo sa týka sociálnych médií Facebook je stále najpoužívanejšou sociálnou sieťou u 

všetkých vekových kategórií, avšak mladšie publikum čoraz viac inklinuje k Instagramu. 

Youtube využívajú ľudia najmä na sledovanie videí youtuberov a hudobných interpretov, a 

len malé percento nahráva aj vlastné videá. Z hľadiska využívania sociálnych médií 

influencermi je situácia iná. Podľa Influencer Marketing Outlook report 2020, medzi top 5 

sociálnych sietí pre marketing prostredníctvom influencerov patrí: Instagram (82%), YouTube 

(41%), TikTok (23%), Twitter (23%) a Facebook (5%).
22

  

V súčasnosti sa väčšina influencerov zameriava na témy životného štýlu, stravovania, 

kozmetiky, krásy, športu, auto-moto, rodinného života a cestovania. Podľa zamerania 

dostávajú influenceri aj rôzne špecifické pomenovania. Napríklad kategória travelfluencerov 

(sledovaných cestovateľmi) je podľa Influencer Report
23

 v poslednej dobe najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcou skupinou, ktorá ovplyvňuje veľké množstvo ľudí so záujmom o cestovateľské 

tipy, zaujímavosti a novinky. Travelfluenceri majú záber hlavne medzi mladými ľuďmi.  

Nie vždy je potrebné hľadať tých najväčších a najvplyvnejších influencerov so širokou 

fanúšikovskou základňou, tzv. megainfluencerov (nad 500 000 sledovateľov) 

alebo macroinfluencerov (50 000 – 500 000 sledovateľov). Často je vhodnejšie zamerať sa 

skôr na zaujímavé osobnosti, ktorí sa úzko špecializujú. Ide o microinfluencerov (10 000 – 50 

0000 sledovateľov) alebo nano influencerov (do 10 000 sledovateľov), ktorí dosahujú vysokú 

sledovanosť u užšej špecializovanej cieľovej skupiny (napríklad cestovatelia, turisti), skôr ako 

široký zásah behaviorálne nešpecifickej populácie (rôzne záujmy) .  

Spolupráca s influencerom je plateným nástrojom digitálnej marketingovej 

komunikácie, pričom cena sa odvíja najmä od miery jeho vplyvu na cieľovú skupinu. 

Neexistuje jednotná cenová sadza sa služby influencerov. Základná cena prirodzene 

zohľadňuje počet sledovateľov, no úlohu môžu zohrávať aj iné faktory ako popularita, 

všeobecná známosť (celebrity), dôveryhodnosť a podobne. Priemerná cena sa väčšinou 

                                                 

22
 INFLUENCER MARKETING HUB. 2020. Influencer Rates: How Much do Influencers Really Cost in 2021? 

 [on-line]. Dostupné na: https://influencermarketinghub.com/influencer-rates/ 
23

 PR.KONECTOR. 2019. Influencer Report [on-line]. Dostupné na: 

https://medialne.trend.sk/marketing/influenceri-ako-marketingovy-nastroj-co-skryva-spolupracami 

https://influencermarketinghub.com/influencer-rates/
https://medialne.trend.sk/marketing/influenceri-ako-marketingovy-nastroj-co-skryva-spolupracami
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pohybuje okolo 1% za sledovateľa. Ako ukazovateľ sa používa základná jednotka 10K, ktorá 

zodpovedá počtu 10 000 sledovateľov. Odhaduje sa, že 10K má cenu okolo 100 USD
24

. Čiže 

za služby microinfluencera by sme mali zaplatiť do 500 USD, za macroinfluencera do 5 000 

USD a za megainfluecera musíme rátať aj s oveľa vyššími sumami. 

Špecifickým typom influencera je tzv. ambasádor značky, ktorý spoju osobu spojí 

s dlhodobou podporou nejakého produktu alebo značky. V mnohých prípadoch nejde 

o tradičný sponzoring, ale o podporu značky z presvedčenia (napríklad rôzne neziskové, čo 

charitatívne projekty). Aj podpora domáceho kultúrneho turizmu má potenciál získať si 

svojho ambasádora medzi influencermi. Táto záležitosť by mala byť predmetom osobného 

rokovania s konkrétnym influencerom.  

 

Influenceri na Slovensku 

Časopis Forbes
25

 pravidelne zostavuje rebríček 20 top influencerov na Slovensku (s 

fanúšikovskou základňou nad 50 000 sledovateľov) podľa viacerých kritérií: IPI skóre, 

povedomia, obľúbenosti, kontroverznosti a dôveryhodnosti. Z hľadiska potenciálnej 

spolupráce v rámci digitálnej komunikačnej kampane je najdôležitejším kritériom IPI skóre 

(Influence Power Index), ktoré vyhodnocuje nielen znalosť influencera, a teda jeho 

potenciálny zásah, či jeho obľúbenosť alebo prepojenie na značku, ale aj tzv. influence funnel, 

čo je meranie toho, nakoľko dokáže influencer ovplyvniť svojich followerov/subscriberov. 

V roku 2020 sa na prvých 10 priečkach podľa IPI skóre umiestnili:  

1. JANATINI – Jana Tomas – módna štylistka, blogerka (vek: 41); 

2. Garáž TV – Rasťo Chvála – recenzent áut (vek: 43); 

3. Nina Skalíková – fotografka, aj foto z ciest v zahraničí (vek: 25); 

4. MR Pyco – Martin Rausch – moderátor a kuchár (vek: 42); 

                                                 

24 INFLUENCER MARKETING HUB. 2020. Influencer Rates: How Much do Influencers Really Cost in 2021? 

 [on-line]. Dostupné na: https://influencermarketinghub.com/influencer-rates/;  

CARBONE, L. 2019. This is How Much Instagram Influencers Really Cost [on-line]. Dostupné na:   

https://later.com/blog/instagram-influencers-costs/ 
25

 FORBES. 2020. Králi internetu. Kto je top influencer na Slovensku? [on-line]. Dostupné na: 

https://www.forbes.sk/top-influencer-2020/ 

https://influencermarketinghub.com/influencer-rates/
https://later.com/blog/instagram-influencers-costs/
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5. Petra Vlhová – profesionálna lyžiarka (vek: 25); 

6. Simona Kozerawski – trénerka (vek: 26); 

7. Veronika Cifrová Ostrihoňová – moderátorka (vek: 31); 

8. Mária Bartalos – herečka (vek: 26); 

9. LUCIDSTYLE – Lucia Sedláčkova – vizážistka (vek: 36); 

10. Natália Pažická – blogerka, aktivistka (vek: 24). 

 

Je zaujímavé, že vek vplyvných influencerov sa postupne zvyšuje, v roku 2020 sa na 

prvých priečkach umiestnili viacerí ľudia v strednom veku. Napriek veľkej sledovanosti však 

nenachádzame medzi Top 10 influencermi osobnosť, ktorá by svojim zameraním bola 

vhodným kandidátom pre digitálnu komunikačnú kampaň zameranú na zviditeľnenie 

tematických kultúrnych ciest s cieľom oživenia a rozvoja domáceho turizmu na západnom 

Slovensku. Stanoveným kritériám vyhovuje iba Patrik Paulínyi – fotograf a dokumentarista, 

ktorý sa umiestnil na 18. mieste rebríčka.  

 

 MACROINFLUENCER – Patrik Paulínyi 

Macroinfluencer – Patrik Paulínyi,  fotograf a dokumentarista (vek: 30), sa profiluje sa 

ako vášnivý cestovateľ, láka ho spoznávanie nových ľudí, zvykov a kultúr. Fotí najmä 

prírodu. Na Slovensku sa zviditeľnil videom „Z lásky k Slovensku“, ktorým inšpiroval 

k zbieraniu odpadu po krajine. Pôsobí na Facebooku, YouTube a Instagrame a spolu má vyše 

88 000 sledovateľov, z toho 62 000 na Instagrame. Kanály sú prepojené. Bol Instagramerom 

roka 2018 na Slovensku. V roku 2020 nahral viaceré videá v sérii „Cestujem doma“, v rámci 

ktorých navštívil aj lokality, ktoré sú súčasťou tematických kultúrnych ciest na Slovensku.  

 

Ukážka videa zo série „Cestujem doma“: Video cestovateľská reportáž – Tribeč: po 

stopách zmiznutých ľudí, Patrik Paulinyi: 

https://www.youtube.com/watch?v=lmQOdOd4K7I 

 

Web: http://patrikpaulinyi.com/. 

Instragram: https://www.instagram.com/patrikpaulinyi/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9Jgpwd0_CSvmlNY6fYsVpg 

Facebook: https://www.facebook.com/patrik.paulinyi 

https://www.youtube.com/watch?v=lmQOdOd4K7I
http://patrikpaulinyi.com/
https://www.instagram.com/patrikpaulinyi/
https://www.youtube.com/channel/UC9Jgpwd0_CSvmlNY6fYsVpg
https://www.facebook.com/patrik.paulinyi


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   54 

 

 

Odporúčame zvážiť aj spoluprácu s microinfluencermi (10 000 – 50 0000 

sledovateľov) zo špecifickej kategórie travelfluencerov, ktorí sa cielene zameriavajú na 

problematiku cestovania. Navrhujeme nasledujúceho travelfluencera:   

 

TRAVELFLUENCER / MICROINFLUENCER – Radoslav Hoppej 

Travelfluencer z kategórie mikroinfluencerov Radoslav Hoppej (vek: 31) je známy 

a populárny travelbloger (BLOG – Nie je túra bez Štúra). Okrem toho pôsobí na Facebooku 

a Instagrame. Jeho kanály na sociálnych médiách dosiahli v roku 2020 spolu 25 900 

sledovateľov, jeho blog číta 19 300 ľudí. Kanály sú prepojené.  Bol zaradený medzi TOP 

travelblogerov roka 2018. Vzhľadom na Radove špecifické zameranie na cestovanie po 

Slovensku a profiláciu ako „turista vo vlastnej krajine“ by bol aj vhodným ambasádorom 

značky „Tematické kultúrne cesty na Slovensku“.  

 

Blog: https://www.niejeturabezstura.sk/ 

Instragram: https://www.instagram.com/nie_je_tura_bez_stura/ 

Facebook: https://www.facebook.com/hoppeyrcom 

https://www.niejeturabezstura.sk/
https://www.instagram.com/nie_je_tura_bez_stura/
https://www.facebook.com/hoppeyrcom
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6.1.5 Videá, podcasty a krátke príbehy 

Videá a podcasty (audio nahrávky) predstavujú dynamický audiovizuálny obsah, 

ktorého zámerom je oživiť a zatraktívniť ponuku produktov cestovného ruchu pomocou 

krátkych príbehov. Môže mať formu audio či video reportáží, video prezentácií, virtuálnych 

prehliadok, digitálnych animácií so sprievodným komentárom alebo doplnené hudobným 

pozadím. Videá a podcasty môžu byť vhodným doplnkom statických textov a fotografií. 

Audiovizuálny obsah je v súčasnosti absolútnym trendom v obsahovom marketingu. V dobe 

kedy je množstvo klasického textového a obrazového obsahu, si ľudia často radšej vypočujú 

podcast alebo pozrú video.  

Zvlášť autentické a zaujímavé rozprávanie príbehov (storytelling) je v súčasnom 

marketingu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Trendom sú pritom najmä kratšie formáty 

do niekoľkých minút. Videá a audio nahrávky by sa nemali snažiť prezentovať obsiahle 

informácie, ale skôr upozorniť na nejakú zaujímavosť či jedinečnosť turistickej atrakcie, 

ideálne v kombinácii s autentickým príbehom, povesťou alebo legendou, ktorá sa k nej viaže. 
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Takýto obsah zohráva úlohu stimulu pre návštevu konkrétnej lokality. Jej prostredníctvom 

môže následne prilákať návštevníka k spoznávaniu ďalších pamiatok v rámci jednej 

tematickej kultúrnej cesty.  Najmä relevantný obsah je kľúčom k úspechu. Preto nie je dobré 

publikovať obsah len tak, nerobiť veci len preto, že video či podcast je trend. Dôležité je 

investovať čas do plánovania stratégie obsahu, ktorý je atraktívny pre cieľové publikum. 

Kvalitný príbeh, ktorý  pôsobí na ľudské emócie ponúka väčšiu hodnotu pre užívateľa, ako 

všadeprítomné a obťažujúce banery. 

Audiovizuálny obsah môže byť súčasťou webovej stránky alebo príspevkov na 

sociálnych médiách. Podobne, ako v prípade textového obsahu ho možno šíriť 

prostredníctvom vlastných digitálnych kanálov (vlastný YouTube kanál, webová stránka, 

facebookový profil), alebo vo forme natívnej reklamy cez médiá tretích strán. Práve 

strategické partnerstvá a spolupráca medzi rôznymi turistickými organizáciami, miestnymi 

i regionálnymi orgánmi a médiami sú zásadné pre proces distribúcie, dobrého, autentického a 

relevantného obsahu širokej cieľovej skupine.   

Videá a podcasty môžu byť vytvorené buď vo vlastnej réžii, alebo možno využiť aj 

voľne dostupné médiá, ktoré vytvorili iné organizácie či jednotlivci. V súčasnosti je mnoho 

zaujímavého audiovizuálneho obsahu dostupného cez digitálne platformy ako  YouTube či 

Vimeo. Možno tam nájsť rôzne reportáže o kultúrnych pamiatkach, ich príbehoch, 

rekonštrukcii, ako aj video prezentácie či digitálne animácie, ktoré dokážu vzkriesiť 

autentickú podobu pamiatok dnes zachovanú iba vo fragmentoch.  Najmä archeologický ústav 

Slovenskej akadémie vied publikoval na základe archeologických vykopávok viacero 

zaujímavých digitálnych animácií. Mnohé z nich rekonštruujú podobu turistických atrakcií 

zaradených do aktuálnych tematických kultúrnych ciest.  

K jednotlivým bodom záujmu v rámci turistickej ponuky aktuálnych tematických 

kultúrnych ciest na Slovensku odporúčame nasledujúce videá: 

1) Cesta sv. Martina z Tours 

Bratislava – Dóm sv. Martina  

 Video prezentácia – Katedrála svätého Martina (Bratislava), Jozef Haľko:  

https://www.youtube.com/watch?v=vUKpKjiM0xo 
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2) Transromanica  

Diakovce – Kostol Panny Márie Nanebovzatej  

 Video prezentácia – Kostol Panny Márie Nanebovzatej v Diakovciach, RTV Krea: 

https://www.youtube.com/watch?v=IyJy-V4GOyE 

  

Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina 

 Video prezentácia – Spišská Kapitula a Jeruzalem, Košice region turizmus: 

https://www.youtube.com/watch?v=04gLlB_oEKY 

 

3) Cesta Železnej opony  

Veľké Leváre – Habánsky dvor 

 Video prezentácia – Habánska fajansa, 2. polovica 17. storočia, Mestské múzeum 

Bratislava, Slovakiana - kultúrne dedičstvo Slovenska, 

https://www.youtube.com/watch?v=iySMbx_JHtc  

  

Devínska Nová Ves – Cyklomost slobody 

 Video prezentácia – Cyklomost slobody - Letecké zábery 4K BeOnMind,  

https://www.youtube.com/watch?v=__ojXtLwsrU 

  

Bratislava-Petržalka – Bunkre 

 Video reportáž – BUNKER B-S 4 / Múzeum petržalského opevnenia, Bratislavský 

kraj, https://www.youtube.com/watch?v=4KuoXQvu5ZM 

 Video reportáž – SPRÁVY | 09.05.2017 | Bunkre v Petržalke, Západoslovenská TV, 

https://www.youtube.com/watch?v=TvWBI8d-R2I 

  

4) Cyrilo-metodská cesta  

Devín  

 Digitálna animácia  – Veľkomoravský kostol a palác na Devíne, OZ Hradiská: 

https://www.youtube.com/watch?v=2k746VUhfU4 

 

Svätý Jur – Hradisko Neštich  

 Video prezentácia – Hradisko vo Svätom Jure - svedok dávnej minulosti, 

Archeologickú ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=rXC4T2crmaU 

 

Kopčany (SK)/Mikulčice (CZ) – Veľkomoravské sídlisko – Kostol sv. Margity        

Antiochijskej  

 Digitálna animácia – Kopčany - kostol z 10. storočia, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=1kixKj3NVqo&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=6 

 Video prezentácia – Archeopark Kopčany-Mikulčice 

https://www.youtube.com/watch?v=fjF0bTAXcKk 
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Smolenice – Hradisko Molpír 

 Video prezentácia – Molpír - Slovensky (PCR), mesta Trnava, 

https://www.youtube.com/watch?v=xLgzbD4uPlw 

 

Majcichov – Hradisko 

 Digitálna animácia – Majcichov - opevnenie z 9. storočia, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=srZdpUTdwzI 

  

Ducové – Hradisko Kostolec – Veľmožský dvorec 

 Digitálna animácia – Veľkomoravský veľmožský dvorec v Ducovom: 

https://www.youtube.com/watch?v=RfxHge3kcZU 

 Digitálna animácia – Ducové - gombík č AU 052a, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=jn1dxdUuus8&feature=emb_logo 

 

Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja  

 Digitálna animácia  – Rotunda Blatnický Ďurko, OZ Hradiská: 

https://www.youtube.com/watch?v=1j0X6f0ekS4 

 

Bojná – Hradisko Valy – Archeologické múzeum 

 Digitálna animácia  – 3D Dokument hradisko Bojná – Valy, OZ Hradiská: 

https://www.youtube.com/watch?v=RuzF8DTGhSo 

 Video reportáž – BOJNÁ - Hradisko VALY prepisuje históriu - Slovensko 

v obrazoch, RTVS a Bojná TV: https://www.youtube.com/watch?v=p2D50wqjGpI 

 Digitálna animácia  – Veľkomoravský bojovník – prilba Bojná, Archeologický ústav 

SAV: https://www.youtube.com/watch?v=ZIOG8JSOiMY&feature=emb_logo 

 Video reportáž – Prilba z Bojnej - (Veľká Morava - Hradisko Valy), Bojná TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqGqtOmyVGQ 

  

Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad 

 Digitálny sprievodca – mobilná aplikácia „Nitra na 7 pahorkoch“, dostupná na: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahart.sedempahorkov&hl=en 

 Digitálna animácia  – Nitra, Staré mesto, hrad - rekonštrukcia opevnenia z 9. storočia, 

Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=JN9VVGaauWI&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZ

umMDw5oIrT3cmFb&index=16 

 Digitálna animácia  – Nitra Mikov dvor - pozlátený gombík č AU 0347, 

Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=8JlN0JU9Vbs&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=31 

 Digitálna animácia  – Žena v slovanskom odeve s korálkami a bronzovou hrkálkou, 

Archeologický ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=jn1dxdUuus8 

 Digitálna animácia  – Žena v slovanskom odeve s bronzovými náušnicami, 

Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=rD2gFkFnhsM&feature=youtu.be 
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 Digitálna animácia  – Slovanský kupec - gombík na plášti - Nitra Amfiteáter, 

Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=AeOCQkIy8B4&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZ

umMDw5oIrT3cmFb&index=40 

 Digitálna animácia  – Žena v slovanskom odeve s náušnicami a lunicovým záveskom, 

Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0leUMvusPA&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=37 

 

Nitra – Martinský vrch – Archeopark 

 Digitálna animácia  – Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch - slovanské obydlie, 

Archeologický ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=BiltdC65-RY 

 Digitálna animácia  – Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch - slovanské obydlie – 

exteriér, Archeologický ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=bjBRi9ffcJ0 

 Digitálna animácia  – Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch - slovanské obydlie – 

interiér, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0__bPgWw2I 

 Digitálna animácia – Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch - kostol Sv. Martina, 

Archeologický ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=8zoETAxMU4o 

 Digitálna animácia – Nitra, Zobor, poloha Martinský vrch - kostol Sv. Martina - 

interiér, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=sh6T2bDIUPM 

  

Dražovce – Kostol sv. Michala archanjela 

 Digitálna animácia  – Nitra, Dražovce - kostol Sv. Michala archanjela, Archeologický 

ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=1BxmwylkTNE&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZ

umMDw5oIrT3cmFb&index=13 

  

Kostoľany pod Tribečom – Kostol sv. Juraja 

 Video prezentácia – Kostolík svätého Juraja Kostoľany pod Tribečom, Slovensko 

zhora: https://www.youtube.com/watch?v=8hEO57Q2bB0 

 

Šurany – Nitriansky hrádok – Archeopark Zámeček  

 Digitálna animácia  – Šurany, časť Nitriansky Hrádok - džbán zdobený brázdeným 

vpichom, Archeologický ústav SAV: 

https://www.youtube.com/watch?v=phPGyITaDBg&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=44 

 Digitálna animácia  – Šurany, časť Nitriansky Hrádok - sklenená náramenica hrob D 

21, Archeologický ústav SAV: https://www.youtube.com/watch?v=WPBaQ-

6VL_s&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=45 

  

Mužla – Hradisko Čenkov 

 Digitálna animácia  – Slovanské hradisko Mužla-Čenkov, OZ Hradiská: 
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https://www.youtube.com/watch?v=oDujLc1u4-w 

 Digitálna animácia  – Muzla-Čenkov 3D, OZ Hradiská: 

https://www.youtube.com/watch?v=l6LqWu4IdaU 

 

Hronský Beňadik – Benediktínsky kláštor 

 Video prezentácia – Kláštor Hronský Beňadik HD, Krajinou.sk: 

https://www.youtube.com/watch?v=eV2JeUGLgqU 

 

5) Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva  

Bratislava – Múzeum židovskej kultúry 

 Video reportáž – SPRÁVY | 04.07.2013 | Múzeum židovskej kultúry, 

Západoslovenská TV: https://www.youtube.com/watch?v=7qFerpPTHG4 

 

Bratislava – Pamätník Chatama Sofera  

 Video prezentácia – Chatam Sofer Memorial, BratislavaSynagogue: 

https://www.youtube.com/watch?v=dIJmOfQ2160&feature=emb_logo 

 

Bratislava – synagóga a Židovské komunitné múzeum 

 Video prezentácia – Bratislava Synagogue - Jewish Community Museum, 

BratislavaSynagogue: https://www.youtube.com/watch?v=he6JEW9NCbo 

 

Stupava – synagóga  

 Video prezentácia – Synagóga Stupava, duomedia: 

https://www.youtube.com/watch?v=syxZTtDbBYc&feature=youtu.be 

 

Trnava – synagóga Status Quo Ante  

 Video prezentácia – Synagógy - Slovensky (PCR), Mesto Trnava, 

https://www.youtube.com/watch?v=_6XXKgNKjC8 

 Video reportáž – Výstava: DIALOG/DIAGONAL - Synagóga - reportáž, Synagoga 

Status Quo Ante Trnava, Moja kultúra: 

https://www.youtube.com/watch?v=BujAhGQDpi8 

 

Šamorín – synagóga 

 Video reportáž – SPRÁVY | 06.10.2015 | Synagóga v Šamoríne slúži ako kultúrny 

stánok, Západoslovenská TV: https://www.youtube.com/watch?v=4TmCVMrZsXk 

  

Komárno – Menház 

 Video reportáž – PD TV: Židovský sociálny domov a Malá synagoga v Komárne, 

Danubii Pons: https://www.youtube.com/watch?v=r9y5CaLv5yI 

 

Šurany – synagóga  

 Video reportáž – Šurany, Mestské múzeum, synagóga, NZ TV:  

https://www.youtube.com/watch?v=y7HN3-AWjlM 
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6.1.6 Digitálne interaktívne aplikácie 

Digitálne interaktívne aplikácie slúžia na prezentovanie kultúrnych pamiatok 

a turistických atrakcií netradičnou a zaujímavou formu za účelom zatraktívnenia ponuky, 

posilnenia interakcie s návštevníkom, vyvolania pozitívnych emócií a šírenia referencií. 

Dokážu sprostredkovať návštevu pamiatky na diaľku (virtuálne prehliadky), spojiť 

geografický informačný systém s multimediálnym obsahom (digitálne story-mapy), alebo 

oživiť pamätihodnosti, ktoré sa zachovali iba vo fragmentoch (aplikácie rozšírenej a virtuálnej 

reality). Mnohé z nich majú prvky hry a motivujú návštevníka k väčšej osobnej 

zaangažovanosti do procesu objavovania kultúrneho dedičstva (digitálne geohry, kvízy, slepé 

mapy, aplikácie geocachingu a podobne).  

Táto technika sa nazýva gamifikácia a slúži na aktívne  zapojenie  návštevníkov  do  

spoznávania  turistických lokalít.  Jej zámerom je využitie herných prvkov a herného dizajnu 

v nehernom kontexte, teda za iným účelom ako je samotné hranie hry. Gamifikácia  vo  svojej  

podstate kladie  dôraz  na  povzbudenie  myslenia  a motivácie „hráča“ k ďalšej činnosti a 

spoznávaniu. Herné  mechanizmy  majú  schopnosť  vytvárať  u návštevníka  pozitívne 

zážitky, ako zábavu, vzrušenie, radosť, pocit úspechu. V turizme sa už udomácnili viaceré 

digitálne nástroje, ktoré hravou formou edukujú, podnecujú zvedavosť, zvyšujú atraktívnosť 

turistických destinácií, či vzbudzujú hráčsku vášeň.  

 

Obrázok 4: Digitálna geohra  "Nitra na siedmich pahorkoch – Cesty mladého Corgoňa" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.starbug.geogame.nitra&gl=SK 
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Zvlášť geocashing je v poslednej dobe veľmi populárny. Je to hra na lov pokladov 

odohrávajúca sa v reálnom svete za pomoci digitálnej aplikácie. Hľadači zvaní kešeri pri 

pátraní po pokladoch využívajú zariadenia GPS. Na súradnicami presne určenom mieste sa 

pokúšajú nájsť ukrytý kontajner, teda kešku (geocache). Na hranie hry je potrebný hráčsky 

účet na stránke Geocaching.com a GPS – buď ako samostatný prístroj alebo integrovaný 

v mobile. V súčasnosti je na svete vyše 2 miliónov hráčov. Na Slovenskú je viacero lokalít 

geocashingu aj v rámci tematických kultúrnych ciest. 

 

Obrázok 5: Geocashing – Devínska Kobyla  

Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-

cfea-467b-823b-8a31d0a61634 

 

https://www.geocaching.com/
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Digitálne aplikácie vo forme virtuálnych prehliadok, story-máp, aplikácií rozšírenej 

a virtuálnej reality, geohier a podobne možno užívateľom sprístupniť prostredníctvom 

webovej stránky a zvýšiť tak jej atraktivitu. Zároveň výsledky a skúsenosti s hrami možno 

formou obsahu vytvoreného užívateľmi zdieľať s ostatnými na internete, čím sa získa spätná 

väzba a zároveň sa posilní komunikačný efekt (tzv. Word-of-Mouse). Viaceré turistické 

atrakcie zaradené do tematických kultúrnych ciest už majú vytvorené digitálne nástroje na 

hravú interakciu s užívateľmi:  

 

Cyrilo-metodská cesta  

 Digitálna story-mapa – Veľkomoravská misia svätých Cyrila a Metoda, Slovenský 

dom Centrope, https://www.domcentrope.sk/map_CM/sk/index.html 

Hrad Devín 

 Virtuálna prehliadka hradu Devín – 

https://sk.dreamosh.com/map/1002#.X_nTYFhCfIU 

Devínska Kobyla 

 Aplikácia Geocaching – https://www.geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-

kobyla?guid=156a77bc-cfea-467b-823b-8a31d0a61634 

Bratislavský hrad  

 Virtuálna prehliadka Bratislavského hradu – 

https://roundme.com/tour/40575/view/99187/ 

Smolenice 

 Virtuálny sprievodca – Virtuálne Smolenice: 

http://smolenice.pano3d.eu/index.html?startscene=6 

Nitra – Slovanské hradisko a Nitriansky hrad 

 Digitálna geohra  "Nitra na siedmich pahorkoch - Cesty mladého Corgoňa", dostupná 

na: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.starbug.geogame.nitra&gl=SK 

Nitra – Zobor – Kláštor a hradisko  

 Aplikácia rozšírenej reality – stratená podoba Zoborského kláštora  – dostupná cez 

mobilnú aplikáciu „Nitra na 7 pahorkoch“ v časti Zobor,  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahart.sedempahorkov&hl=en 

Sereď – cintorín 

 Aplikácia Geocaching – https://www.geocaching.com/geocache/GC3809K_zidovsky-

cintorin-v-seredi?guid=fc7e22f4-5d3e-4781-a03b-0affeb73ebbb 

Stupava – synagóga  

 Virtuálna prehliadka synagógy – http://www.synagogastupava.sk/synagoga/virtualna-

prehliadka-synagogy/hlavna-modlitebna/ 
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6.2 SEO (Search Engine Optimization) 

Anglická skratka SEO (Search Engine Optimization) sa prekladá ako optimalizácia pre 

internetové vyhľadávače. Je to veľmi efektívna a finančne nenáročná metóda zviditeľnenia sa 

v on-line priestore. Dominantné postavenie pri vyhľadávaní na internete na Slovensku mal 

v roku 2020 vyhľadávač Google, a to až na úrovni 97,39 % (Graf 18). Tento trend je za 

posledných 10 rokov stabilný. Vyplýva z toho, že pri optimalizácii webovej stránky (SEO), 

ako aj marketingu prostredníctvom vyhľadávačov (SEM) sa postačí sústrediť Google nástroje. 

Graf 18: Využívanie internetových vyhľadávačov na Slovensku v rokoch 2010 až 2020 

            Zdroj:  Statcounter GlobalStats, 2020. 

 

Z hľadiska koncových zariadení, cez ktoré ľudia pristupovali na internet dominoval k 

decembru 2020 stolový / prenosný počítač (desktop) na úrovni 55,78%. Na druhom mieste sa 

umiestnil mobilný telefón so 42,19%. Využívanie tabletu na úrovni 1,92% bolo zanedbateľné 

(Graf 19). Ak sa však pozrieme na dlhodobý trend (Graf 20), môžeme pozorovať klesajúcu 

tendenciu u desktopu, a naopak stúpajúcu krivku u mobilného telefónu. Z uvedeného vyplýva, 

že pri plánovaní digitálnych nástrojov a SEO (webová stránka, blog, story-mapy) musíme 
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zabezpečiť rovnocenný responzívny vzhľad médií na stolovom počítači i mobile. Ak bude 

tento trend pokračovať ďalej, čoskoro môže byť rozhodujúcim koncovým zariadením pre 

prístup na internet mobilný telefón.  

 

Graf 19: Koncové zariadenia pre prístup na internet na Slovensku (december 2020) 

 

Zdroj:  Statcounter GlobalStats, 2020. 

 

Graf 20: Dlhodobý trend v užívaní konc. zariadení pre prístup na internet v SR  (2010-2020) 

   

Zdroj:  Statcounter GlobalStats, 2020. 
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Základom digitálnej komunikácie je digitálny obsah umiestnený na internete. Každá 

digitálna komunikácia, bez ohľadu na to či využíva vlastné digitálne médiá alebo médiá 

tretích strán, by mala nasmerovať užívateľa k hlavnému zdroju informácií. Pri ambícii osloviť 

široký a rôznorodý cieľový trh by hlavným zdrojom digitálneho obsahu mala byť webová 

stránka. Funkčná webová stránka je preto alfou i omegou digitálneho marketingu. Aby sme 

naplno využili potenciál webovej stránky, musíme zohľadniť rôzne prístupové kanály k jej 

digitálnemu obsahu:
26

 

 Direct – priamy prístup na stránku, zadanie adresy konkrétnej webovej stránky;  

 Organic search – prístup prostredníctvom neplateného vyhľadávania, SEO; 

 Paid search – prístup z plateného vyhľadávania, SEM, kontextová reklama; 

 Display – prístup na stránku prostredníctvom kliknutia na banerovú reklamu; 

 Refferal – prístup z webu tretích strán, natívna reklama; 

 Social – prístup zo sociálnych médií; 

 E-mail – prístup na stránku prostredníctvom kliknutia na odkaz v e-maile. 

 

O väčšine nástrojov nepriameho prístupu k webovej stránke sme sa zmienili v rámci 

natívnej reklamy. Teraz sa zameriame na vyhľadávanie na internete pomocou kľúčových slov 

a možnosti zvyšovania jeho efektivity. Podľa ContentAgency
27

 v súčasnosti až 93 % všetkých 

internetových dátových prenosov pochádza z vyhľadávačov, čím sa optimalizácia 

internetového vyhľadávania stáva jednou z najvyšších priorít pri správe webových stránok. 

Najväčšiu efektivitu dosahujú tie webové stránky, ktoré sa vo vyhľadávačoch zobrazujú na 

prvých priečkach. Je veľký rozdiel, či sa stránka objaví na prvom, alebo desiatom mieste vo 

vyhľadávači. Podľa OmnicoreAgency
28

, ak sa webová stránka objaví na prvých troch 

                                                 

26
 JANOUCH, V. 2020. Internetový marketing. Brno : Computer Press.  

27
 CONTENTAGENCY. 2020. Obsahový marketing: Toto sú 4 SEO trendy v roku 2020 [on-line]. Dostupné na: 

https://contentagency.sk/obsahovy-marketing-toto-su-4-seo-trendy-v-roku-2020/ 
28

 OMNICOREAGENCY. 2020. Digital marketing statistic [on-line]. Dostupné na:  

https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/   

 

https://contentagency.sk/obsahovy-marketing-toto-su-4-seo-trendy-v-roku-2020/
https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/
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miestach vo vyhľadávači Google, miera preklikov je vyššia o 31,7% oproti stránkam, ktoré sa 

vo vyhľadávači objavia na nižších pozíciách.  

Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si zabezpečiť vrchné pozície vo 

vyhľadávačoch je dobre vyladená stránka prostredníctvom funkcie SEO (Search Engine 

Optimization). SEO predstavuje optimalizačné metódy, ktoré slúžia na zlepšenie organických 

(neplatených) pozícií v internetových vyhľadávačoch. Zahŕňa tvorbu a úpravu obsahu 

webových stránok spolu s ich architektúrou a účinným využitím kľúčových slov tak, aby 

stránka dosiahla vyššie poradie vo výsledkoch vyhľadávania. Na účely obsahového 

marketingu v oblasti tematického turizmu by webová stránka mala spĺňať niekoľko 

základných kritérií: 

 Informačne nasýtená – relevantný, zaujímavý a zrozumiteľný obsah; 

 Vhodne štruktúrovaná – prehľadne rozdelená do kategórií, ktoré sú dôležité pre 

návštevníka; 

 Vizuálne atraktívna – pútavý a prehľadný dizajn, kvalitné fotografie; 

 Inovatívna – umožniť využitie inovatívnych digitálnych nástrojov, ako sú digitálne 

story-mapy, animácie, videá, podcasty, virtuálni sprievodcovia, on-line hry, aplikácie 

rozšírenej a virtuálnej reality a pod; 

 Optimalizovaná – dobre viditeľná v on-line priestore, SEO a SEM; 

 Individualizovateľná – umožňujúca filtrovanie a plánovanie vlastných turistických trás 

podľa rôznych kritérií relevantných pre návštevníka. 

 

Pri veľkom počte tematicky príbuzných webových stránok možno pozíciu vo 

vyhľadávači vylepšiť aj prostredníctvom platených odkazov – Search Engine Marketing 

(SEM). Služba je prevádzkovaná pomocou automatického systému, ktorý zobrazuje odkazy 

podľa relevancie voči tomu, čo užívatelia práve hľadajú. Platené odkazy sa zobrazia na vrchu 

vyhľadávania nad prirodzenými (organickými) výsledkami. Obchodný model pri tejto forme 

reklamy je známy ako PPC reklama (Pay-Per-Click), teda platba za kliknutie, čo je v zásade 

platba za návštevu podporovanej web stránky. Oba nástroje, SEO aj SEM, majú rovnaký cieľ 

– priviesť na web stránku čo najrelevantnejšiu skupinu internetových užívateľov. 
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6.2.1 Test vyhľadávania „Tematické kultúrne cesty“ 

Realizovali sme test vyhľadávania na internete pomocou kľúčových slov. Ako prvé 

sme do vyhľadávača zadali slovné spojenie „tematické kultúrne cesty“. Výsledok (Obrázok 6) 

ukazuje, že vyhľadávanie zatiaľ neobsahuje žiadne platené odkazy, t.j. všetky pozície sú 

organické (prirodzené). Príspevok Slovenského domu CENTROPE sa umiestnil na 4. mieste 

v organickom vyhľadávaní. Kombinácia zadaných kľúčových slov sa zatiaľ javí ako málo 

frekventovaná na internete. Slovenský dom CENTROPE sa zobrazil na danej organickej 

pozícii na základe obsahu v sekcii Agenda – Tematické cesty, v ktorej bol publikovaný aj 

príspevok „Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku“ v rámci pilotných 

aktivít digitálnej komunikačnej kampane v decembri 2020 (Obrázok 7). 

 

Obrázok 6: Organické pozície kľúčového slova „tematické kultúrne cesty“ 

  

Zdroj: Google 
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Obrázok 7: Webová stránka Slovenského domu  CENTROPE – 4. pozícia vo vyhľadávaní 

           Zdroj: Slovenský dom CENTROPE. 2020. https://domcentrope.sk/cesta-krizov/ 

 

Na základe uvedeného možno očakávať, že po spustení novej webovej stránky 

zameranej špecificky na tematické kultúrne cesty sa pozícia v organickom vyhľadávaní ešte 

zlepší. Predpokladáme, že nástroje SEO budú na zviditeľnenie novej webovej stránky za 

súčasného stavu postačujúce, teda nebude potrebné využiť platené reklamné odkazy vo 

vyhľadávačoch (SEM). 

Po modifikácii kľúčových slov na všeobecnejšie spojenie „kultúrne trasy západné 

Slovensko“ (Obrázok 8) sa už Slovenský dom CENTROPE v organickom vyhľadávaní 

neobjavuje. V odkazoch sa najčastejšie vyskytuje termín „výlet“, čo môže byť inšpiráciou pre 

využitie kľúčových slov pri SEO nastaveniach novej webovej stránky. Odporúčame zaradiť aj 

kľúčové slovo „trasy“ ako alternatívu k „cesty“, keďže oba termíny sa paralelne využívajú na 

označenie rovnakého predmetu, t.j. tematické kultúrne cesty, resp. tematické kultúrne trasy.  
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Obrázok 8: Organické pozície kľúčového slova „kultúrne trasy západné Slovensko“ 

 

Zdroj: Google 

6.2.2 Nástroje  SEO 

Optimalizácia využíva rozličné techniky, aby pomohla vyhľadávačom lepšie 

porozumieť obsahu webovej stránky a súčasne, aby webové stránky dodávali relevantné 

informácie webovým vyhľadávačom. Existuje zhruba 200 hodnotiacich faktorov (ranking 

factors
29

) pre SEO. Medzi najvýznamnejšie patria kvalitný a unikátny obsah webovej stránky, 

využívanie kľúčových slov a ich tvarov v obsahu, responzívny a rýchly web pre rôzne 

zariadenia a budovanie odkazov (prepojení s inými médiami). 

Rozlišujeme On-page SEO nástroje (optimalizácia priamo na web stránke) a Off-page 

SEO nástroje (optimalizácia mimo web stránky). Aby SEO prinieslo spoločnosti čo najväčší 

úžitok, je potrebné, aby obe formy boli spracované na dostatočnej úrovni. Zanedbaním jednej 

z nich, sa totiž znižuje účinok aj tej druhej.   

                                                 

29
 MOZ. 2020. On-Page Ranking Factors [on-line]. Dostupné na: https://moz.com/learn/seo/on-page-factors 

 

https://moz.com/learn/seo/on-page-factors
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K najpoužívanejším nástrojom On-page SEO patria: 

 Titulka stránky – niekoľko slovné pomenovanie obsahu stránky; 

 Rýchlosť načítania stránky po prekliku; 

 Prehľadne a efektívne spracovaná mapa stránky; 

 Správne spracovanie a formát textu; 

 Slogan; 

 Mobilné zobrazenie stránky; 

 Vlastný blog; 

 Prehľadné štruktúrovanie dát; 

 Nadpisy a kľúčové slová. 

 

Off-page SEO zabezpečuje návštevnosť stránky z iných zdrojov. Možno tu zaradiť: 

 Linkbuilding (zvyšovanie počtu odkazov, ktoré privedú návštevníkov na web stránku); 

 Sociálne médiá; 

 Virálny marketing; 

 E-mail marketing; 

 Lokálne SEO (geolokácia). 

 

Ideálne optimalizovaná webová stránka by mala mať nasledujúce vlastnosti: 

 Poskytovať jedinečný a kvalitný obsah o danom predmete (tematické kultúrne cesty) – 

obsah je základom webových stránok, ako aj obsahového marketingu. Ak má web 

stránka slabý a neunikátny obsah, žiadna optimalizácia jej nepomôže.  Naopak, ak 

máme kvalitný a unikátny obsah, potom samotné webové stránky priťahujú 

návštevníkov. Web stránka by mala byť maximálne relevantná na konkrétnu tému ; 

 Vhodný názov domény a URL adresy – voľba názvu domény je jedna z 

najzákladnejších vecí, na ktorú je treba myslieť pri budovaní novej stránky, odporúča 

sa zahrnúť predmet (tematické kultúrne cesty) do adresy URL;  

 Vhodný názov  (Title tag – Značka <title>) je veľmi mocným nástrojom nielen pre 

SEO, ale môžeme ňou priamo ovplyvňovať pozíciu našich stránok a súčasne aj mieru 
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preklikov, odporúča sa zahrnúť predmet (tematické kultúrne cesty) do značky titulky 

webu;  

 Značky nadpisov (Header tagy) – kľúčové slová v nadpisoch majú väčšiu váhu ako 

obyčajný text, odporúča sa zahrnúť predmet (tematické kultúrne cesty) aj do 

alternatívneho textu k obrázku t.j. atribút alt; 

 Značky v obsahu – v rámci celého obsahu sa odporúča uviesť predmet (tematické 

kultúrne cesty) niekoľkokrát aj v rôznych tvaroch;  

 Odkaz späť na stránku s kategóriami a svojej podkategórie, ak je k dispozícii;  

 Odkaz späť na domovskú stránku napríklad odkazom na obrázok, ktorý zobrazuje 

logo webovej stránky najčastejšie umiestnené v ľavom hornom rohu stránky.  
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7  Príprava podkladov pre digitálnu komunikačnú kampaň  

 

V nasledujúcom texte predkladáme návrh podkladov pre digitálnu komunikačnú 

kampaň vo forme copywritingu, t.j. textového obsahu príspevkov pre digitálne oslovenie 

cieľového trhu. V rámci kampane navrhujeme využiť kombináciu viacerých digitálnych 

komunikačných kanálov (web, blog, sociálne média) s cieľom zasiahnuť viaceré segmenty 

užívateľov v súlade s identifikovanými cieľovými skupinami.  

Pripravené texty možno publikovať v rámci obsahového marketingu cez vlastné 

digitálne médiá (webová stránka Centrope, facebookové profily Centrope a Rodinné pasy), 

alebo vo forme natívnej reklamy cez médiá tretích strán (web stránky a facebookove profily 

samosprávnych krajov, krajských organizácii turizmu a iných médií s vhodným tematickým 

zameraním).  

Okrem toho v ďalšom kroku navrhujeme nadviazať spoluprácu s externými 

copywritermi spomedzi odporúčaných blogerov, ako aj  spoluprácu s odporúčanými 

influencermi za účelom vytvorenia a publikovania vizuálneho a audio-vizuálneho obsahu na 

Instagrame a YouTube. 

7.1  Web – článok 

Príspevok #1:  Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku 

Tematické kultúrne cesty spájajú viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho 

turistického produktu prostredníctvom spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, 

cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných 

európskych tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, 

Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska 

cesta židovského kultúrneho dedičstva. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom 

jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, 

významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka 

objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.  

 

Združenie Slovenský dom Centrope pre svojich členov BSK,TTSK a Svätý Jur  v súčasnosti 

realizuje projekt „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu prostredníctvom 

tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane 

virtuálnej a rozšírenej reality“ 
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Projekt je zameraný na zviditeľnenie tematických kultúrnych ciest na území západného 

Slovenska prostredníctvom inovatívnych digitálnych technológií.  V turizme sa v súčasnosti 

využívajú rôzne interaktívne plánovače ciest, interaktívne story-mapy, digitálne simulácie, 

ako aj aplikácie rozšírenej a virtuálnej reality. Digitálne turistické produkty nachádzajú svoje 

publikum prostredníctvom digitálnych nástrojov v on-line prostredí. Aj týmto spôsobom sa 

dajú osloviť rôzne skupiny návštevníkov pre hľadanie poznatkov z dávnej minulosti avšak 

zaujímavými prostriedkami súčasnosti. 

7.2  Blog – rozhovor 

Príspevok #1: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou 

Mikušovou o tematických kultúrnych cestách, dopadoch pandémie COVID-19 a digitálnych 

technológiách v turizme. 

1. Čo sa skrýva pod názvom „tematická kultúrna cesta“? 

Tematická kultúrna cesta spája viacero atrakcií a lokalít kultúrneho dedičstva do unikátneho 

turistického produktu pomocou spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu byť lokálne, 

cezhraničné alebo medzinárodné. Na území západného Slovenska máme viacero významných 

európskych tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta sv. Martina z Tours, Transromanica, 

Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska 

cesta židovského kultúrneho dedičstva. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom 

jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, 

významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka 

objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.  

2. Aký význam majú tematické kultúrne cesty pre oblasť turizmu? 

Tematické kultúrne cesty sú v súčasnosti veľmi žiadaným nástrojom rozvoja rôznych foriem 

turizmu. Ich potenciál spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít do jedného celku. Známe 
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atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým menej známym lokalitám kultúrneho 

dedičstva. O rastúcom význame kultúrnych ciest pre rozvoj turizmu svedčí aj ich 

začleňovanie do rozvojových stratégií Európskych makroregiónov, certifikovanie stále 

nových kultúrnych ciest Rady Európy a otvorenie samostatnej iniciatívy s názvom Routes4U. 

Slovensko je v súčasnosti zapojené do troch certifikovaných Európskych kultúrnych ciest, 

hoci náš potenciál je omnoho vyšší.  

3. Aká je úlohu Slovenského domu CENTROPE pri rozvoji turizmu prostredníctvom 

tematických kultúrnych ciest? 

Rozvoj turizmu a cezhraničnej spolupráce patrí k základnému poslaniu Slovenského domu 

CENTROPE, ktorého členmi sú tri samosprávne kraje – Bratislavský, Trnavský a Nitriansky. 

V tejto oblasti pôsobí už od roku 2008, má bohaté skúsenosti, výsledky i vybudované partnerstvá. 

Slovenský dom CENTROPE sa aktívne zapája do zviditeľňovania tematických kultúrnych 

ciest na území západného Slovenska prostredníctvom rôznych iniciatív.  Spolupracoval na 

projekte rozvoja prírodno-poznávacej tematickej cesty DANUBE Islands v rámci programu 

INTERREG VA (SK-HU), na projekte Partnerstvá a aktívne inštitucionálne siete  Cyrilo-

metodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí v rámci programu INTERREG VA (SK-

CZ), a na rozvoji Európskej kultúrnej cesty Transromanica v spolupráci s Ministerstvom 

kultúry SR. 

4. Aké hlavné problémy vidíte pri rozvíjaní turizmu prostredníctvom tematických 

kultúrnych ciest? 

Problémom je najmä nízke povedomie domácich návštevníkov o existencii tematických 

kultúrnych ciest na našom území. Dôvody sú viaceré. Na jednej strane nám chýba jednotný 

zdroj komplexných informácií o tematických kultúrnych cestách a možnostiach rekreačného 

vyžitia pre turistov. Na druhej strane pozorujeme málo efektívny spôsob oslovovania 

návštevníkov regiónu s ponukou kultúrnych ciest. Začlenenie konkrétnej slovenskej lokality 

kultúrneho dedičstva do itineráru kultúrnej cesty  pritom môže byť veľmi účinným nástrojom 

na jej zviditeľnenie. Stane sa tak však len za predpokladu, že začlenené lokalita dokáže túto 

svoju jedinečnú konkurenčnú výhodu využiť pri oslovovaní potenciálnych návštevníkov.  

5. Badáte dopad pandémie COVID-19 na kultúrny turizmus? 

Určite áno. Niektoré dopady pandémie sú negatívne, iné zas paradoxne pozitívne. Ľudia 

v uplynulých mesiacoch zmenili svoje turistické zvyklosti, a to v prospech domáceho turizmu. 

Túto skutočnosť treba jednoznačne vnímať ako výzvu a snažiť sa o udržanie si domácich 

návštevníkov aj potom, čo pandémia skončí. Okrem toho, pandémia zvýšila tlak na efektívnu 

prezentáciu turistických destinácií v on-line priestore. Statická prezentácia prostredníctvom 

web stránok lokalít kultúrneho dedičstva už dnes za účelom oslovenia turistov nepostačuje. Je 

potrebné uplatniť inovatívne a proaktívne digitálne nástroje na zvýšenie 

konkurencieschopnosti turistických atrakcií a na dosiahnutie lepšej adresnosti pri oslovovaní 

potenciálnych návštevníkov.  
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6. Aké inovatívne digitálne nástroje v turizme využíva Slovenský dom CENTROPE? 

V turizme sa dnes využívajú rôzne interaktívne plánovače ciest, interaktívne story-mapy, 

digitálne simulácie, ako aj animácie virtuálnej a rozšírenej reality (VR/AR). Slovenský dom 

CENTROPE už vyvinul viaceré digitálne story mapy pre lokálne, cezhraničné i medzinárodné 

kultúrne cesty, konkrétne Tourcentopre.eu (SK, CZ, HU, AT), Vínne cesty v regióne 

Centrope (SK, CZ, HU, AT), Výlety po vianočných trhoch (SK, CZ, HU, AT), Cykloturistika 

pri Dunaji (SK, HU), Splavovanie Malého Dunaja (SK), Letný vláčik Záhoráčik (SK) a 

Veľkomoravská misia sv. Cyrila a Metoda (SK). 

7. Vysvetlite ako fungujú tieto interaktívne digitálne story mapy. 

Story mapy slúžia ako virtuálne plánovače návštev širokej škály pamiatok a atrakcií. Sú to 

digitálne aplikácie, ktoré využívajú mapy, text a multimédiá na prezentáciu konkrétnych 

lokalít a ich príbehov vrátane okamžitého prístupu ku geografickým údajom turistickej 

oblasti. Sú určené pre netechnické publikum, postačí iba inteligentné zariadenie (smartphone, 

tablet, počítač) a prístup na internet. Technológia story máp dokáže súčasne integrovať aj 

dostupné údaje z geografického informačného systému, ako je doprava, stravovanie a 

ubytovanie. Story mapy dávajú potenciálnym turistom silnejší zmysel pre miesto, ilustrujú 

priestorové vzťahy a zvyšujú vizuálnu príťažlivosť zahrnutých atrakcií.  

8. A digitálne animácie VR/AR? 

Digitálne animácie VR/AR dokážu návštevníkovi sprostredkovať dobový vizuál kultúrneho 

dedičstva, a to i v prípade, že sa uchovalo iba vo fragmentárnej podobe. Návštevník sa pri 

turistickej atrakcii pripojí k špeciálnej aplikácii pomocou zosnímania QR kódu cez mobilný 

telefón alebo tablet, ktorá mu umožní "preniesť sa" do konkrétnej historickej doby. 

Návštevník dokáže pred sebou pomocou mobilu snímať prostredie atrakcie, pričom sa mu na 

displeji zobrazuje digitálna vizualizácia historického objektu. Animácie zároveň umožňujú aj 

priestorové (3D) premietanie digitalizovaného obrazu a vytváranie iluzórnych prostredí vo 

forme digitálnych replík historických lokalít, objektov i postáv. 

9. Aké digitálne novinky na podporu turizmu chystáte do budúcnosti? 

V súčasnosti realizujeme projekt „Oživenie a rozvoj domáceho cestovného ruchu 

prostredníctvom tematických kultúrnych ciest s využitím digitálnych interaktívnych nástrojov 

vrátane virtuálnej a rozšírenej reality (VR/AR)“ podporený Ministerstvom investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR z programu na podporu regionálneho rozvoja pre 

subjekty územnej spolupráce v roku 2020 (Výzva 7967/2020/OPRR). Zámerom projektu je 

posilniť a udržať si záujem domácich návštevníkov zatraktívnením kultúrneho dedičstva 

regiónu a zefektívnením oslovenia domácich cieľových skupín pomocou inovatívnych 

digitálnych interaktívnych nástrojov vrátane rozšírenej a virtuálnej reality. V rámci projektu  

pripravujeme komplexný interaktívny web o tematických kultúrnych cestách a digitálne 

animácie rozšírenej reality na vybrané lokality kultúrneho dedičstva na území západného 

Slovenska. 
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7.3 Sociálne médiá – seriály príspevkov 

Sociálne média navrhujeme využiť vo forme publikovania seriálov príspevkov na 

pokračovanie v rámci troch samostatných komunikačných kampaní. Jednotlivé príspevky 

odporúčame uverejňovať v týždňových intervaloch počas troj až štvormesačného obdobia 

pred začiatkom letnej sezóny, ideálne v mesiacoch február až apríl 2021.  

 Kampaň #1: „Tematické kultúrne cesty“ – základná informačná kampaň, v ktorej 

sa predstaví podstata turistického produktu tematických kultúrnych ciest, typy 

kultúrnych ciest, ako aj vybrané kultúrne cesty na území západného Slovenska. 

 Kampaň #2: „Zaujímavosti“ – kampaň zameraná na vzbudenie pozornosti 

a vyvolanie záujmu formou storytellingu, prezentuje konkrétne zaujímavosti 

vybraných atrakcií z tematických kultúrnych ciest. 

 Kampaň #3: „Naše a svetové“ – kampaň zameraná na povzbudenie turistického 

etnocentrizmu pomocou zdôraznenia pamiatok Slovenska so svetovým významom, 

ktoré sú súčasťou tematických kultúrnych ciest 

7.3.1 Komunikačná kampaň „Tematické kultúrne cesty“ 

Príspevok #1: Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt 

Slovenský dom CENTROPE spúšťa informačný seriál o tematických kultúrnych cestách. 

V nasledujúcich dňoch vám predstavíme rôzne kultúrne cesty prechádzajúce územím 

západného Slovenska. Tematická kultúrna cesta spája viacero atrakcií a lokalít kultúrneho 

dedičstva do unikátneho turistického produktu pomocou spoločnej témy. Kultúrne cesty môžu 

byť lokálne, cezhraničné alebo medzinárodné. Každá tematická cesta ponúka návštevníkom 

jedinečný príbeh. Pozýva k spoznávaniu našich koreňov, dávnej i nedávnej histórie, 

významných osobností, rozmanitých lokalít a pamiatok kultúrneho dedičstva. Ponúka 

objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený voľný čas.  

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko  
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Príspevok #2: Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska 

Územím západného Slovenska prechádza viacero tematických kultúrnych ciest ako sú Cesta 

sv. Martina z Tours, Transromanica, Cesta železnej opony, Cyrilo-metodská cesta, 

Svätojakubská a Mariánska cesta, Európska cesta židovského kultúrneho dedičstva a mnohé 

ďalšie. Ich potenciál spočíva najmä v sieťovaní a spájaní lokalít do jedného celku. Známe 

atrakcie tak môžu pritiahnuť pozornosť aj k tým menej známym lokalitám kultúrneho 

dedičstva. O rastúcom význame kultúrnych ciest pre rozvoj turizmu a regiónov svedčí aj ich 

začleňovanie do rozvojových stratégií Európskych makroregiónov, certifikovanie stále 

nových kultúrnych trás Rady Európy a otvorenie samostatnej iniciatívy s názvom Routes4U.  

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko 

 

  
 

Príspevok #3: Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku 

Zvláštnu kategóriu tematických kultúrnych ciest predstavujú Európske kultúrne trasy 

certifikované Radou Európy. Tento titul sa už od roku 1987 udeľuje kultúrnym trasám 

Európskeho významu, ktoré spájajú aspoň tri krajiny v Európe.  Okrem toho musia 

certifikované trasy spĺňať viacero kritérií, ako je rozvoj Európskej spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja; podpora kultúrnej pamäte, histórie a európskeho dedičstva; rozvoj 

kultúrnych a vzdelávacích výmen mladých Európanov; súčasnej kultúrnej a umeleckej praxe; 

turizmu a trvalej udržateľnosti. Slovensko je v súčasnosti zapojené do troch certifikovaných 

Európskych kultúrnych trás – Cesta sv. Martina z Tours (2005), Transromanica (2007) a 

Cesta železnej opony (2019), hoci náš potenciál je omnoho vyšší.  

Viac informácií na: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/slovak-republic 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, Slovensko, Rada Európy 

 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/slovak-republic
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Príspevok #4: Cesta sv. Martina z Tours – Kultúrna trasa Rady Európy (2005)   

Svätý  Martin z Tours je jedným z najznámejších a najuznávanejších kresťanských svätcov. 

Narodil sa v Panónii v rodine rímskeho dôstojníka okolo roku 316, stal sa kresťanským 

mníchom a neskôr aj biskupom vo francúzskom meste Tours. Celý život neúnavne cestoval 

po Európe a zanechal výraznú stopu v kolektívnej pamäti Európskych národov. Najčastejšie 

sa zobrazuje na bielom koni, ako sa delí o svoj plášť so žobrákom. Svätý Martin je patrónom 

vojakov, jazdcov, krajčírov, garbiarov, vinohradníkov, mlynárov, žobrákov a väzňov. 

Európska kultúrna cesta sv. Martina z Tours prepája veľké európske mestá, ktoré majú 

významné architektonické dedičstvo spojené s kultom svätého Martina z Tours. Na Slovensku 

k nim patrí Bratislava s Katedrálou sv. Martina. 

Viac informácií na: http://www.saintmartindetours.eu/ 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Bratislava, Cesta sv. Martina 

z Tours, Rada Európy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok #5: Transromanica – Kultúrna trasa Rady Európy (2007) 

Transromanica spája spoločné románske kultúrne dedičstvo deviatich európskych krajín:  

Nemecka, Rakúska, Portugalska, Španielska, Francúzska, Talianska, Slovenska, Srbska a 

Rumunska. Románsky štýl vznikol koncom 10. storočia ako nová forma architektúry 

a formoval podobu stredovekej Európy v priebehu nasledujúcich 300 rokov. Transromanica 

spája veľkolepé katedrály, kláštory, pokojné kostoly a hrady, ktoré boli svedkami tejto veľkej 

európskej éry. Románske obdobie predstavuje jednotu v rozmanitosti; je to aj svet plný 

alegórie, mýtov, legiend, pravidiel, moci a predstavivosti. Hoci na Slovensku máme pomerne 

málo architektonických  pamiatok v románskom štýle, tri z nich sú natoľko významné, že sa 

stali súčasťou Európskej kultúrnej trasy Transromanica: Kostol Panny Márie Nanebovzatej 

v Diakovciach  (Nitriansky kraj), Kostol Panny Márie v obci Bíňa (Nitriansky kraj) a 

Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule (Prešovský kraj). 

Viac informácií na: https://www.transromanica.com/ 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, Slovensko, Transromanica, Rada Európy 

 

 

 

 

 

http://www.saintmartindetours.eu/
https://www.transromanica.com/
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Príspevok #6: Cesta železnej opony – Kultúrna trasa Rady Európy (2019) 

Cesta železnej opony je diaľková cykloturistická trasa, ktorá spája 20 Európskych krajín. 

Vedie od Barentsovho mora na severe Európy až po Čierne more na jej juhu a je dlhá zhruba 

9.950 kilometrov. Takmer polstoročie bola Európa násilne rozdelená na východnú a západnú. 

Hranica medzi nimi dostala meno Železná opona. Cesta železnej opony dnes pozýva všetkých 

záujemcov spoznávať toto neľahké obdobie našich novodobých dejín. Slovenská časť trasy 

meria necelých 90 km a vedie od Moravského Sv. Jána, popri obciach Malé Leváre a Gajary 

cez Suchohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave, Devínsku Novú Ves a Devín do 

Bratislavy a odtiaľ cez Petržalku do rakúskeho  mestečka Kittsee. Cesta Železnej opony je 

zároveň súčasťou siete diaľkových cyklistických trás naprieč Európou – EuroVelo, ktorá sa 

skladá z 15 cyklotrás. Cesta Železnej opony má v nej číslo 13.  

Viac informácií na: https://en.eurovelo.com/ev13 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Cesta železnej opony, Rada Európy 

 

Príspevok #7: Cyrilo-metodská kultúrna cesta  

Cesta sv. Cyrila a Metoda spája kultúrne dedičstvo vyše 10 krajín naprieč Južnou, Strednou 

a Východnou Európou. Jej zámerom je priblížiť Veľkomoravskú misiu solúnskych bratov 

Konštantína (Cyrila) a Metoda v 9. storočí, ktorá položila základ kultúry Slovanských 

národov. Vierozvestcovia prišli na územie Veľkej Moravy v roku 863, priniesli novú abecedu 

(hlaholiku), preložili bohoslužby a Sväté písmo do staroslovienčiny a získali pápežský súhlas 

na slávenie liturgie v staroslovienskom jazyku. Putovali po Veľkomoravskej ríši, krstili, 

stavali kaplnky, kostoly, ohlasovali Kristovo slovo a rozširovali posolstvo do okolitých krajín. 

V roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. 

Idea Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty sa zrodila v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia 

príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok 

či prírodných jedinečností cesta ponúka regionálnu gastronómiu, tradície, oblastné zvyklosti, 

lokálne produkty a veľa dobrodružstva.  

Viac informácií na: www.cyril-methodius.cz 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Cyrilo-metodská cesta  

 

 

 

 

   

https://en.eurovelo.com/ev13
www.cyril-methodius.cz
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Príspevok #8: Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva 

Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva prezentuje stovky židovských pamiatok na 

celom Slovensku. S dokumentáciou pamiatok sa začalo v roku 2001 v rámci projektu 

Synagoga Slovaca. Databáza obsahuje synagógy, pamätníky holokaustu, cintoríny, rituálne 

kúpele (mikvaot), ako aj ďalšie objekty, ktoré slúžili židovským komunitám. Cesta je 

súčasťou medzinárodného projektu Európskych ciest židovského kultúrneho dedičstva, ktoré 

v roku 2005 získali štatút Veľkej kultúrnej cesty Rady Európy. Patrí do nej šesť hodnotných 

miest židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku: Synagóga a Židovské komunité 

múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave, Pamätník Chatama Sófera v Bratislave, 

Zsigrayova kúria (Múzeum židovskej kultúry) v Bratislave, Synagóga status quo v Trnave, 

areál objektov Židovskej náboženskej obce v Košiciach a areál objektov Židovskej 

náboženskej obce v Prešove. 

Viac informácií na: http://www.slovak-jewish-heritage.org/ 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, Slovensko, Slovenská cesta židovského kultúrneho 

dedičstva 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Komunikačná kampaň „Zaujímavosti“ 

Príspevok #1: Najfotogenickejší kostolík na Slovensku 

Viete, ktorý zo slovenských kostolov dostal prívlastok najfotogenickejší kostolík na 

Slovensku? Je ním kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach z 13. storočia. Jeho unikátna 

silueta na skalnom brale Zoborského pohoria dominuje mnohým turistickým fotografiám. 

Dražovský kostolík je zároveň najstarším románskym kostolom na Slovensku. Zaujímavosťou 

je, že práve tento kostol bol vyobrazený na slovenskej 100 korunovej bankovke vydanej v 

roku 1941 a 50 korunovej bankovke z roku 1993. Genia loci tohto miesta využili filmári, ktorí 

tu točili scény do filmov Markéta Lazarová, Adam Šangala, Javor a Juliana, Tacho a Láska na 

vlásku. Slovenská hudobná legenda – Tublatanka a kapela z neďalekých Alekšiniec – 

Gladiátor tu zasa natočili videoklipy k svojim skladbám. S kostolom sú spojené aj viaceré 

legendy.  

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha:https://www.youtube.com/watch?v=1BxmwylkTNE&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZ

umMDw5oIrT3cmFb&index=13 (Digitálna animácia  – Nitra, Dražovce - kostol Sv. Michala 

archanjela, Archeologický ústav SAV) 

http://www.slovak-jewish-heritage.org/
www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=1BxmwylkTNE&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=1BxmwylkTNE&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=13
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# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Nitriansky kraj, Cyrilo-metodská 

cesta, románska architektúra, kostol 

 

 
 

 

Príspevok #2: Slovenský Bermudský trojuholník  

Počuli ste už o slovenskom bermudskom trojuholníku? Nachádza sa v pohorí Tribeč, v oblúku 

vnútorných Západných Karpát, v pomyselnom trojuholníku medzi mestami Nitra, Zlaté 

Moravce a Partizánske. Už vyše 90 rokov pohorie Tribeč priťahuje pozornosť neobjasnenými 

zmiznutiami ľudí. Najviac ľudí sa stratilo v miestach Javorového vrchu a Čierneho hradu. Ak 

sa predsa len odvážite na dobrodružnú výpravu do pohoria Tribeč, zastavte sa aj v obci 

Kostoľany pod Tribečom. Nachádza sa na turistickej trase vedúcej k zrúcaninám hradu 

Gýmeš. V obci nájdete unikátny Kostolík sv. Juraja, ktorý patrí k  najstarším zachovaným 

sakrálnym stavbám na Slovensku a pochádza ešte z veľkomoravského obdobia.  Kostolík 

známy aj svojimi vzácnymi freskami sa ako jediný zástupca Slovenska stal súčasťou 

európskeho projektu Kolísky európskej kultúry – Francia Media, zameraného na obdobie 

rokov 850 – 1050. Zároveň je súčasťou Cyrilo-metodskej cesty na Slovensku. 

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Prílohy: https://www.youtube.com/watch?v=8hEO57Q2bB0 

(Video prezentácia – Kostolík svätého Juraja Kostoľany pod Tribečom, Slovensko zhora)  

https://www.youtube.com/watch?v=lmQOdOd4K7I (Video cestovateľská reportáž – Tribeč: 

po stopách zmiznutých ľudí, Patrik Paulinyi)  

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Cyrilo-metodská cesta, Veľká 

Morava, kostol 

   

 
 

 

www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=8hEO57Q2bB0
https://www.youtube.com/watch?v=lmQOdOd4K7I%20
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Príspevok #3: Život na Veľkej Morave v archeoparkoch na Slovensku 

Boli ste už niekedy v archeoparku? Je to miesto, ktoré približuje život našich predkov v 

dávnej histórii. Na západnom Slovensku nájdete archeopark napríklad na Martinskom vrchu v 

Nitre alebo neďaleko Nitrianskeho Hrádku v lokalite Zámeček. Najväčšou atrakciou sú 

zrekonštruované slovanské obydlia, predmety dennej potreby, zbrane, no i rôzne artefakty 

vrátane sošky slávnej Hrádockej Venuše. Oba archeoparky sú súčasťou Cyrilo-metodskej 

cesty, ktorá prestavuje misiu solúnskych vierozvestcov na našom území za čias Veľkej 

Moravy. Návštevu archeoparkov odporúčame zvlášť pre rodiny s deťmi.   

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha: https://www.youtube.com/watch?v=BiltdC65-RY (Digitálna animácia  – Nitra, 

Zobor, poloha Martinský vrch - slovanské obydlie, Archeologický ústav SAV) 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Cyrilo-metodská cesta, 

archeoparky, Veľká Morava, výlety s deťmi 

 

 
 

Príspevok #4: Slovenské trojhraničia 

Viete čo je trojhraničie? Je to miesto, kde sa stretávajú hranice troch štátov. Na svete ich je 

157, v Európe 48 a na Slovensku ich máme 5. Cesta Železnej opony spája dva hraničné 

trojbody – slovensko-rakúsko-český a slovensko-rakúsko-maďarský. Ten prvý sa nachádza na 

sútoku riek Moravy a Dyje, v blízkosti obce Moravský sv. Ján. Je ľahko dostupný na bicykli. 

V blízkosti nájdete aj historický hraničný kameň, ktorý dala v roku 1755 inštalovať cisárovná 

Mária Terézia. Druhý trojbod Slovensko – Rakúsko – Maďarsko nie je zo Slovenska legálne 

prístupný. Prístupové trasy vedú cez chránené územie, kde je bicyklovanie zakázané. Možno 

ho však navštíviť pešo alebo z rakúskej aj maďarskej strany. 

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Trnavský kraj, Bratislavský kraj, 

Cesta železnej opony 

 

 

 

 

www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=BiltdC65-RY
www.cyril-methodius.cz
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Príspevok #5: Hranica s Treťou ríšou na Devíne 

Vedeli ste, že popri obci Devín viedla počas 2. svetovej vojny hranica s Treťou ríšou? 

Svedkami hraničnej línie sú dnes už len chátrajúce hraničné kamene roztrúsené v oblasti 

Devínskej Kobyly. Na Nemcami stráženej hranici boli osadené kamene s výsostnými znakmi 

ríše, písmenom S (Slovensko) zo slovenskej strany a D (Deutschland) zo strany obsadeného 

územia Treťou ríšou. Mnohé sa zachovali na pôvodných miestach, ale všetky, až na jeden bez 

označenia. Hraničný priechod s Nemeckou ríšou do Devína bol pri dnešnej budove 

Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Sihoť. Zachované hraničné kamene nájdete napríklad v 

Ciuttiho lome alebo v záhradkárskej osade Jezuitské lesy smerom k údoliu Mokrý jarok.  

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha: Zahrajte si hru Geocaching a nájdite jeden z hraničných kameňov Tretej ríše: 

https://www.geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-cfea-

467b-823b-8a31d0a61634 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Bratislavský kraj, Cesta železnej 

opony 

 

 
 

7.3.3 Komunikačná kampaň „Naše a svetové“ 

Príspevok #1: Slovenská Trója 

Vedeli ste, že aj na Slovensku máme Tróju? Takto pomenovali unikátne archeologické 

nálezisko v lokalite Zámeček neďaleko Nitrianskeho Hrádku v obci Šurany. Našlo sa tam 

vyše 10 000 rôznych predmetov a ich zlomkov odkrývajúcich históriu od neolitu až do 

obdobia príchodu Slovanov. Práve na tomto mieste bola objavená aj vzácna plastika známa 

ako „Hrádocká Venuša – Magna Mater“. Predstavuje torzo sošky sediacej ženy z vypálenej 

hliny. Je vysoká 27 cm a stará takmer 6000 rokov. Zväčšeninu sošky môžete obdivovať na 

Hlavnej ulici v centre Nitrainskeho Hrádku.  

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha:https://www.youtube.com/watch?v=phPGyITaDBg&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=44 

(Digitálna animácia  – Šurany, časť Nitriansky Hrádok - džbán zdobený brázdeným vpichom, 

Archeologický ústav SAV) 

www.cyril-methodius.cz
https://www.geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-cfea-467b-823b-8a31d0a61634
https://www.geocaching.com/geocache/GC890H5_devinska-kobyla?guid=156a77bc-cfea-467b-823b-8a31d0a61634
www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=phPGyITaDBg&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=phPGyITaDBg&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=44
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# turizmus, tematické kultúrne cesty, Nitriansky kraj, západné Slovensko, Cyrilo-metodská 

cesta 

 

 

 

Príspevok #2: Jediný autentický zachovaný Veľkomoravský kostol na svete 

Viete, kde sa nachádza jediný autentický a takmer kompletne zachovaný kostol z čias Veľkej 

Moravy? Na Slovensku v Kopčanoch. Je ním Kostol sv. Margity Antiochijskej. Nikde inde na 

svete takýto objekt s pôvodným využitím a funkciou nenájdete. Je zároveň najstaršou stojacou 

cirkevnou stavbou v strednej Európe. Kostolík bol postavený zrejme niekedy v priebehu 9. 

alebo 10. storočia neďaleko areálu hradiska Valy, ktoré leží 2 km západne  pri ceste vedúcej 

na východ do Nitrianska. Samotná obec Kopčany je obklopená dvoma starými 

veľkomoravskými sídliskami. Cezhraničné územie Kopčany (SK) / Mikulčice (CZ) 

rozprestierajúce sa na oboch brehoch rieky Morava predstavovalo rozsiahlu veľkomoravskú 

aglomeráciu osídlené ľudom so spoločnou kultúrou. Unikátna pamiatka je súčasťou Cyrilo-

metodskej cesty na Slovensku. 

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha:https://www.youtube.com/watch?v=1kixKj3NVqo&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZu

mMDw5oIrT3cmFb&index=6 (Digitálna animácia – Kopčany - kostol z 10. storočia, 

Archeologický ústav SAV) 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Trnavský kraj, Cyrilo-metodská 

cesta, Veľká Morava, kostol  

 

 
 

 

 

www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=1kixKj3NVqo&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=1kixKj3NVqo&list=PL6UHKhxIcFq4DXV6oZumMDw5oIrT3cmFb&index=6
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Príspevok #3: Archeologická senzácia Bojná 

Ako by ste si predstavovali archeologickú senzáciu? Jednu takú na Slovensku máme. Je ňou 

veľkomoravské nálezisko v Bojnej neďaleko Topoľčian. Rozsah celého objaveného areálu a 

množstvo unikátnych nálezov celkom opodstatnene radia Bojnú medzi najvýznamnejšie 

strediská Veľkomoravskej ríše. Navyše je jednou z mála lokalít, kde po zániku 

už  nepokračovalo trvalé osídlenie a zničené hradisko postupne upadlo do zabudnutia aj so 

všetkým bohatstvom, ktoré sa tam v čase náhleho zániku nachádzalo. Z tohto dôvodu je 

Bojná, podobne ako Pompeje, úžasným dobrodružstvom pre dnešnú archeológiu. Opevnené 

hradisko je expozíciou v prírode Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. 

Každoročne sa tam konajú Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré oživujú slávu a život mocnej 

Veľkomoravskej ríše.  

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha: https://www.youtube.com/watch?v=RuzF8DTGhSo (Digitálna animácia – 3D 

Dokument hradisko Bojná – Valy, OZ Hradiská) 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Cyrilo-metodská cesta, hrady a 

hradiská, Veľká Morava, výlety s deťmi 

 

 
 

Príspevok #4: Bratislavská škola rabínov Ješiva 

Vedeli ste, že v Bratislave bola kedysi svetoznáma škola rabínov Ješiva?  V prvej polovici 19. 

storočia ju založil ortodoxný rabín Chatam Sofer, vďaka ktorému sa Bratislava stala 

popredným centrom tradičného židovského učenia v Európe. Po jeho smrti ješiva fungovala 

pod vedením Soferovych potomkov až do roku 1939, kedy sa presídlila do Jeruzalema, kde 

pôsobí pod menom Pressburger Yeshivah dodnes. Pamiatku slávneho rabína v súčasnosti 

pripomína Pamätník Chatama Sofera v Bratislave, ktorý je súčasťou Európskych ciest 

židovského kultúrneho dedičstva. 

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Bratislavský kraj, Slovenská cesta 

židovského kultúrneho dedičstva 

  

 

 

 

www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=RuzF8DTGhSo%20
www.cyril-methodius.cz
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Príspevok #5: Vojenské bunkre v Petržalke 

Boli ste už niekedy vo vojenskom bunkri? Na území bývalého Československa na konci 30. 

rokov 20. storočia ich pozdĺž štátnej hranice postavili až 5832. Mnohé z nich dnes už úplne 

zanikli, iné sa potichu rozpadávajú, no zopár sa dobrovoľníkom podarilo obnoviť do veľmi 

dobrého stavu a tvoria akési múzeum v krajine. Nájdete ich v bratislavskej Petržalke. Popri 

niekoľkých vedie cyklotrasa Cesty železnej opony. Oplatí sa navštíviť najmä bunkre B-S-1 

„Štěrkoviště“, B-S-2 „Mulda“, B-S-3 „Paseka“, B-S-4 „Lány“ a B-S-8 „Hřbitov“. Ten 

posledný údajne navštívila aj Eva Braunová s Hitlerom.  

Viac informácií na: www.kulturnecesty.sk 

Príloha: https://www.youtube.com/watch?v=4KuoXQvu5ZM (Video reportáž – BUNKER B-

S 4 / Múzeum petržalského opevnenia, Bratislavský kraj) 

 

# turizmus, tematické kultúrne cesty, západné Slovensko, Bratislavský kraj, Cesta železnej 

opony 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

www.cyril-methodius.cz
https://www.youtube.com/watch?v=4KuoXQvu5ZM


Identifikácia a selekcia inovatívnych digitálnych nástrojov                          
na oslovenie domácich návštevníkov regiónu v on-line prostredí  2020

  

   88 

 

8 Pilotné komunikačné aktivity  

 

Pilotné komunikačné aktivity boli realizované v mesiaci december 2020 vo forme 

natívnej reklamy prostredníctvom digitálnych médií tretích strán (webové stránky, sociálne 

médiá, newsletter) a vo forme obsahového marketingu cez vlastné komunikačné kanály 

(webová stránka, sociálne médiá). Natívna reklama bola zabezpečená v spolupráci 

s domácimi partnermi z Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavskej krajskej 

organizácie turizmu (Bratislava Region Tourism) a cezhraničného partnera z Českej republiky 

pôsobiaceho v oblasti európskych tematických kultúrnych ciest (Cyrilometodějská stezka).  

 

Oslovené publikum 

Celkové publikum všetkých využitých digitálnych médií tvorilo spolu 336 030 ľudí, 

ktorí boli medzi jednotlivé digitálne platformy rozdelení nasledovne: 

Web stránky: 206 270 ľudí  

Sociálne médiá: 129 590 ľudí 

Newsletter: 170 ľudí 

8.1 Pilotné aktivity – natívna reklama  

8.1.1 Natívna reklama vo forme článkov na webových stránkach 

Subjekt: Bratislava Region Tourism – krajská organizácia turizmu  

Charakteristika: Špecializovaná webová stránka zameraná na turizmus v rámci Bratislavského 

kraja 

Počet článkov: 1  

Názov článku: Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku 

Dátum uverejnenia: December 2020 

Sledovanosť: 16 000 ľudí (za rok 2020) 

Internetový odkaz článku: https://bratislavaregion.travel/clanok/23076/pribehy-tematickych-

kulturnych-ciest-na-zapadnom-slovensku 

https://bratislavaregion.travel/clanok/23076/pribehy-tematickych-kulturnych-ciest-na-zapadnom-slovensku
https://bratislavaregion.travel/clanok/23076/pribehy-tematickych-kulturnych-ciest-na-zapadnom-slovensku
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Subjekt: Bratislavský samosprávny kraj  

Charakteristika: Webový informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja 

Počet článkov: 1  

Názov článku: Po stopách kultúry: Objavte tematické cesty, ktoré prechádzajú našim krajom  

Dátum uverejnenia: 25. december 2020 

Sledovanosť: December 2020: 

Počet unikátnych návštevníkov: 190 270 

Počet zobrazení stránok: 372 671 

Internetový odkaz článku: https://bratislavskykraj.sk/po-stopach-kultury-objavte-tematicke-

cesty-v-kraji/ 

 

https://bratislavskykraj.sk/po-stopach-kultury-objavte-tematicke-cesty-v-kraji/
https://bratislavskykraj.sk/po-stopach-kultury-objavte-tematicke-cesty-v-kraji/
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8.1.2 Natívna reklama vo forme newslettra 

Subjekt: Cyrilometodějská stezka 

Charakteristika: Newsletter je zasielaný členom a partnerom projektu Európskej Cyrilo-

metodskej cesty dvakrát ročne 

Počet článkov: 1 

Názov článku: Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku  

Dátum zaslania: December 2020 

Počet recipientov: 170 e-mailových adries na Slovensku a v Českej republike 

Vydanie: Prosinec 2020, číslo 02/2020, str. 3 

 

 

8.1.3 Natívna reklama vo forme príspevkov v sociálnych médiách 

V rámci pilotnej digitálnej komunikačnej kampane boli publikované príspevky 

v sociálnych médiách, kokrétne na dvoch profiloch sociálnej siete Facebook zameraných na 

aktivity v Bratislavskom kraji.   

 

Subjekt: Bratislava Region Tourism – krajská organizácia turizmu  

Sociálne médium: Facebook 

Charakteristika: Špecializovaný facebookový profil zameraný na turizmus v rámci 

Bratislavského kraja 

Počet príspevkov: 1 (na rok 2021 sú plánované ďalšie príspevky v rámci seriálu) 

Názov príspevku: Výletné trasy, ktoré rozpovedia príbeh 1. časť 

Dátum uverejnenia: 29. december 2020 

Sledovanosť: 63 812 ľudí 

Internetový odkaz príspevku: 

https://www.facebook.com/bratislavaregion.travel/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/bratislavaregion.travel/?ref=page_internal
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Subjekt: Bratislavský samosprávny kraj 

Sociálne médium: Facebook 

Charakteristika: Facebookový profil Bratislavského samosprávneho kraja  

Počet príspevkov: 1  

Názov príspevku: Tematické cesty, ktoré prechádzajú našim krajom 

Dátum uverejnenia: 25. december 2020 

Sledovanosť: 63 425 ľudí 

Internetový odkaz príspevku: https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk/ 

 

 

8.2 Pilotné aktivity – obsahový marketing  

8.2.1 Obsahový marketing vo forme článkov na vlastných webových stránkach 

Subjekt: Slovenský dom CENTROPE 

Charakteristika: Webová stránka nadregionálnej organizácie žiadateľa  

Počet článkov: 6, súbor článkov a odkazov k problematike tematických kultúrnych ciest 

uverejnených vo viacerých sekciách webovej stránky 

Sledovanosť: Návštevnosť stránky sa nesleduje 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bratislavskykraj.sk/
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Sekcia Aktivity: 

Názov článku 1: Rozhovor s riaditeľkou Slovenského domu CENTROPE Ing. Tatianou 

Mikušovou 

Dátum uverejnenia:  15. december 2020 

Názov článku 2: Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku 

Dátum uverejnenia:  22. december 2020 

Internetový odkaz článkov: https://domcentrope.sk/aktivity/ 

 

 

Sekcia Agenda – Tematické cesty: 

Názov článku 3: Príbehy tematických kultúrnych ciest na západnom Slovensku 

Názov článku 4: Tematické cesty: Webinár 15.12.2020 

Názov odkazu 5: Príspevky / Tematické cesty na Facebooku 

Názov odkazu 6: Rozhovor 

Dátum uverejnenia:  December 2020 

Internetový odkaz článkov a odkazov: https://domcentrope.sk/cesta-krizov/ 

 

https://domcentrope.sk/aktivity/
https://domcentrope.sk/cesta-krizov/
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8.2.2 Obsahový marketing vo forme príspevkov vo vlastných sociálnych médiách 

 

Subjekt: Slovenský dom CENTROPE – Rodinné pasy Bratislavského kraja 

Sociálne médium: Facebook 

Charakteristika: Špecializovaný facebookový profil nadregionálnej organizácie Centrope a 

Bratislavského samosprávneho kraja zameraný na voľnočasové aktivity pre rodiny s deťmi v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

Počet príspevkov: 2  

Názov príspevkov:  

 Cyrilo-metodská kultúrna cesta 

 Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva 

Dátum uverejnenia:  30. december 2020 

Sledovanosť: 2341 ľudí 

Internetový odkaz príspevkov: https://www.facebook.com/RodinnePasysk/  

 

 

 

 

 

 

Subjekt: Slovenský dom CENTROPE 

Sociálne médium: Facebook 

Charakteristika: Facebookový profil nadregionálnej organizácie Centrope 

Počet príspevkov: 8 (seriál príspevkov k problematike tematických ciest) 

Názov príspevkov:  

 Tematické kultúrne cesty ako turistický produkt 

 Tematické kultúrne cesty na území západného Slovenska 

 Kultúrne trasy Rady Európy na Slovensku 

https://www.facebook.com/RodinnePasysk/
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 Cesta sv. Martina z Tours – Kultúrna trasa Rady Európy (2005) 

 Transromanica – Kultúrna trasa Rady Európy (2007) 

 Cesta železnej opony – Kultúrna trasa Rady Európy (2019) 

 Cyrilo-metodská kultúrna cesta 

 Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva 

Dátum uverejnenia:  28-30. december 2020 

Sledovanosť: 13 odberateľov 

Internetový odkaz príspevkov: https://www.facebook.com/slovenskydomcentrope/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/slovenskydomcentrope/
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