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o cestovnom ruchu na príklade individuálneho mesta nenachádzame veľa aktuálnej odbornej literatúry, aj Pierce (1995) konštatuje absenciu prác venovanú mestskému turizmu. V slovenskej literatúre je väčši priestor venovaný rekreačnému zäzerniu miest, ako mestskému
turizmu. Výnimkou je práca Mišúnovej (1996), ktorá sa zaoberá návštevnosťou kultúrnych
pamiatok Bratislavy.
O návštevnosti Bratislavy sú k dipozícii len štatistické údaje o počte ubytovaných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach a o počte návštevníkov, ktorí návštívili hlavné mesto
prostredníctvom cestovných kancelárií. Údaje z ubytovacích zariadení považujem za vhodnejšie, sú komplexnejšie a spoľahlivejšie. Preto sa v príspevku zameriavam na hodnotenie
návštevníkov Bratislavy, ktorí využili služby ubytovacích zariadení.
vývoj návštevnosti
BRA TISLA VA AKO CENTRUM CESTOVNÉHO
NÁVŠTEVNOSTI

RUCHU - HODNOTENIE

Ingrid KRÁ LO VICSO VÁ
Abstract
Bratislava belongs to the most visited tourist centre and regions of Slovakia. Its position
's strengthened after] 989 and the role is even more important since establishment of Slovak
public. More than one quarter of all foreign visitors of Slovakia was accommodated here
ring last years. Foreign tourism is prevailing over domestic in the city since J 990. Business
vellers, congress participants, visitors of commercial fairs predominate among the Brativa visitors. They are coming for a short term business trips, especially during summer season
'Ice May to October).
Key words: urban tourism, domestic and foreign visitors, seasonal trends.
Úvod
Cestovný ruch je v súčasnosti dôležitým odvetvím hospodárstva. V mestách sa predovšetpodiel'a na nahrádzaní predtým prevládajúcich výrobných odvetví - poskytuje pracovné
esta (ide o odvetvie náročné na počet pracovných síl) a stáva sa dôležitým a efektívnym
'ojorn príjmov miestnej ekonomiky (Beauregard, 1998). Vyčíslenie príjmov z turizmu je
.blematické, preto intenzita využívania stredísk a regiónov pre účely cestovného ruchu sa
inotí najčastejšie počtom osôb, ktoré daný región navštívia. Cieľom predkladaného príspevje poukázať na špecifiká a rastúci význam Bratislavy ako centra cestovného ruchu na
vensku od r. 1967 (v r. 1968 sa Bratislava opäťstala hlavným mestom Slovenska) a podať
lrobnejší pohľad na návštevnosť hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky - Brati{y v r. 1993 -1996,
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Komenskeho,

V rokoch 1967 - 1997 v návštevnosti Slovenska možno sledovať niekol'ko vývojových
etáp. Po prvom období, keď počet návštevníkov Slovenska bol pomerne stabilný (1,7 1,8 mil.), nasleduje od r. 1972 obdobie najprudšieho rastu, počet návštevníkov vzrástol do
r. 1978 na 3,8 milióna. Prelom desaťročí a začiatok osemdesiatych rokov sa vyznačuje
miernym poklesom návštenosti (na 3 mil.), na čo nadväzuje obdobie stagnácie až do r, 1985.
Maximálna návštevnosť v sledovanom období bola zaznamenaná v ľ. 1986, keď z roka na rok
vzrástol počet návštevníkov Slovenska z 3 miliónov na necelých 4,5 milióna. Po tomto roku
sa ich počet ustálil okolo 3,9 milióna až do r. 1989, Obdobie rokov 1989 -1993 je v sledovanom období najnepriaznivejším, vyznačuje sa prudkým poklesom návštevnosti, V roku vzniku
samostatnej Slovenskej republiky počet ubytovaných návštevníkov nedosiahol ani 1,5 milióna
(minimum celého sledovaného obdobia). Potom nasleduje obdobie mierneho rastu (v r. 1996
2,4 mil., v r. 1997 2,2 mil.).
vývoj návštevno ti Bratislavy (graf č. 1) v sledovanom období je stabilnejší, aj keď celkový
trend, najmä do polovice osemdesiatych rokov, je podobný celoslovenskému. Začiatkom
sedemdesiatych rokov je však zaznamenaný mierny pokles návštevnosti Bratislavy (zo stabilných 230 - 250 tis. na 190 tis. v r. 1971 a 1972, čo je minimum v celom sledovanom období),
Od 1'. 1972 nasleduje obdobie najintenzívnejšieho rastu, keď do r. 1978 vzrástol počet
návštevníkov Bratislavy na 460 tisíc. Prelom desaťročí sprevádzal mierny pokles a osemdesiate
roky sa vyznačujú pomerne dlhým obdobím stagnácie (360 - 390 tis. návštevníkov). V r. 1989
vzrástol počet ubytovaných návštevníkov na 450 tisíc a po ňom nasleduje obdobie najprudšieho poklesu, Do r. 1992 klesla návštevnosť pod úroveň osemdesiatych rokov, nie však pod
úroveň šesťdesiatych rokov (na rozdiel od celoslovenského vývojového trendu). Od r. 1993 je
zaznamenaný rast návštevnosti hlavného mesta, ktorý vyvrcholil maximom celého sledovaného obdobia v 1'. 1.996, keď sa v Bratislave ubytovalo 480 tisíc návštevníkov na 918 tisíc nocí
(v r. 1997 to bolo 450 tis. návštevníkov na 887 tis. nocí).
Porovnaním oboch vývojových trendov (graf č. 2) sa potvrdzuje rastúci význam Bratislavy
na slovenskom cestovnom ruchu, najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Kým od
začiatku sledovaného obdobia do r. 1991 sa podiel Bratislavy na počte ubytovaných návštevníkov Slovenska pohyboval od 10 do 14%, od r. 1992 Bratislavu navštívi pätina návštevníkov
Slovenska, dokonca v prvom roku samostatnej republiky lo bolo až 24%, DÍžka pobytu
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Graf Č. 1 Návštevnosť
Bratislavy v rokoch 1967 -1997
FIguro1 Numbor of vlaltore In Bratislava In 1967 -1997
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Graf Č. 2 Návštevnost' Slovenska a Bratlslavy v r. 1967-1997
Flgure 2 Number of visitora in SlovakIa and Bratislava 1967.1997
(počet návštevnlkov v r. 1967 = 100 I number of visitcrs In 1967 = 100)
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návštevníkov Bratislavy sa v sledovanom období výrazne nemení (návštevník sa v priemere
ubytuje na 1,7 - 2,2 nocí). V poslednom období sa síce mierne predlžuje pobyt návštevníkov
v hlavnom meste, ale stále nedosahuje hodnoty slovenského priemeru, dokonca sa rozdiely
medzi nimi stále zvyšujú (do r. 1979 sa na Slovensku návštevník ubytoval v priemere na 2,22,9 noci, od r. 1980 na 2,8 - 3,8 noci.).
V rebríčku naj navštevovanejších stredísk a regiónov Slovenska patrí Bratislave prvenstvo.
Až za hlavným mestom je turisticky atraktívny región Vysokých Tatier, ktorý však má
priemernú dlžku pobytu návštevníkov vyššiu ako je celoslovenský priemer. Návštevno ť
ostatných slovenských miest je s Bratislavou neporovnateľná, napr. v druhom naj navštevovanejšom meste, v Košiciach, sa ubytuje len S - 7% všetkých návštevníkov Slovenska.
Štruktúra návštevnosti
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Od začiatku sledovaného obdobia do polovice osemdesiatych rokov na Slovensku výrazne
prevládal domáci cestovný ruch. Zahraniční návštevnfci tvorili Jen necelú pätinu všetkých
ubytovaných návštevníkov Slovenska. Do r. 1990 sa ich podiel zvýšil na štvrtinu a od vzniku
samostatného Slovenska vyše 40% všetkých návštevníkov tvoria cudzinci. vývoj počtu
zahraničných návštevníkov Slovenska po r. 1989 nie je taký nepriazni vý ako vývoj celkovej
návštevnosti. Došlo síce k prudkému poklesu (z takmer 1 mil. v r. 1989 pod pol milióna
v r. 1992), ale po r. 1993 už ročne navštívi Slovensko vyše 900 tisíc zahraničných návštevníkov, vrátene 200 tisíc Čechov, ktorí pred r. 1993 patrili k domácim návštevníkom (výnimkou
je r. 1997 - 814 tis. cudzincov, čo bolo ovplyvnené aj júlovými záplavami v strednej Európe).
V celom sledovanom období štvrtina zahraničných návštevníkov Slovenska navštívila
hlavné mesto - Bratislavu. Výnimkou bola len druhá polovica osemdesiatych rokov, ked'
podiel Bratislavy mierne poklesol (ale nie pod 20%).
Zo všetkých návštevníkov Bratislavy, ktorí využili služby ubytovacích zariadení, sa
v rokoch 1967 -1989 podiel cudzincov pohyboval v rozpätí 40 až 47%. V r. 1989 už polovicu
všetkých návštevníkov tvorili cudzinci a od r. 1993 sa ich podiel pohybuje od 54 do 64%.
Z uvedeného vyplýva, že vývoj počtu zahraničných návštevníkov Bratislavy je priaznivejší
(graf č. 1), ako vývoj celkovej návštevnosti, hlavne od r. 1989. Po tomto roku klesol počet
zahran ičných návštevníkov Bratislavy pod 200 tisíc len v r. 1991 a 1992 a v súčasnosti sa
pohybuje okolo 250 tisíc. Rast významu zahraničného cestovného ruchu je pre hlavné mesto
ekonomicky výhodný, veď v r. 1996 až 80% celkovej tržby za ubytovanie vytvorili cudzinci
(Královicsová, Otrubová 1998). Títo väčšinou uprednostňujú ubytovanie v komfortnejších
a drahších hoteloch (ktoré sú pre Slovákov často cenovo nedostupné), pričom ceny za ubytovanie sú pre cudzincov vyššie ako pre domácich.
V období socializmu prevládali na celom Slovensku návštevníci zo socialistických štátov,
hlavne európskych. Po r. 1989 sa očakával príval solventnejších turistov zo západných štátov.
avšak aj v súčasnosti (r. 1993-96) vyše polovica zahraničných návštevníkov prichádza na
Slovensko z bývalých európskych socialistických štátov (bez býv. NDR), dokonca viac ako
tretina zo susedného Česka a Poľska.
V Bratislave je v súčasnosti (r. 1993-96) štruktúra zahraničných návštevníkov priaznivejšia, len 41 % všetkých zahraničných návštevníkov hlavného mesta Slovenskej republiky
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prichádza ~ bývalého socialistického
bloku Európy, medzi ktorými prevládajú
návštevníci
l Poľska a Ceska (spolu tvoria 30% zo všetkých zahraničných).
Okrem toho do prvej desiatky
štátov, z ktorých prichádza do Bratislavy najviac návštevníkov,
z bývalých socialistických
štätov sa dostalo len Rusko, z ktorého počet návštevníkov
z roka na rok narastá. Až na
Jvanästom mieste je Chorvátsko, tcsne za nímje Ukrajina a Maďarsko. Zo všetkých cudzincov
využívajú najviac ubytovaciu kapacitu Bratislavy Nemci. Prišlo ich síce do Bratislavy menej
iko Poliakov, ročne v priemere 33 tisíc (Poliakov až 36 tisíc), ale ubytovali sa až na 64,5 tisíc
tocí, čo je najviac zo všetkých cudzincov ubytovaných v Bratislave. Z európskych návštevní<ov je treba spomenúť pomerne vysoké počty Talianov (ich počet z roka na rok klesá),
Rakúšanov, Francúzov, Britov a Holand'anov.
Z mimoeurópskych
štátov sa v prvej desiatke
rrnicstnilí len USA, z ktorých ročne 10,6 tisíc návštevníkov strávilo v Bratislave 32 tisíc nocí.
Jd r. 1993 z roka na rok narastá počet návštevníkov
z Japonska, v priemere 4,8 tisíc Japoncov
.a tu ročne ubytuje na 6,8 tisíc nocí. Z ostatných štátov sveta do Bratislavy ročne prichádza
nenej ako 3,5 tisíc návštevníkov.
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Sezónnosť návštevnosti
V období rokov 1993 - 1996 Bratislavu mesačne v priemere navštívilo 33 tisíc navštevifkov na 68,5 tisíc nocí. Počet návštevníkov
v jednotlivých
mesiacoch
roka však nebol
ovnaký. Vychádzajúc z mesačných počtov návštevníkov (graf č. 3) sú rozlíšiteľné dve sezóny
ravštevnosn Bratislavy -letná a zimná. V letnej sezóne od mája do októbra je mesačný počet
rávštevníkov a prenocovaní
nadpriemerný.
V zimných sezónach od januára do apríla a od
iovernbra do decembra je návštevnosť podpriemerná.
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Veľké rozdiely sú v sezónnosti návštevnosti
domácich a zahraničných
hosti. Priemerný
počet Slovákov v mesiacoch je pomerne rovnomerný
(mesačne sa ich v priemere ubytuje
13 870 s priemernou odchýlkou 1 482). Rozdiely medzi letnou a zimnou sezónou zahraničnej
návštevnosti Bratislavy sú veľké (priemerný mesačný počet cudzincov je 19430 s priemernou
odchýlkou
5 895). Kým v letnej sezóne v priemere mesačne prišlo do Bratislavy
25 tis.
cudzincov na 49 tis. nocí, v zimnej sezóne to bolo len 13,5 tis. hostí na 27,5 tis. nocí. Z toho
vyplýva, že celkovú sezónnosť návštevnosti Bratislavy vytvárajú cudzinci. Dížka letnej sezóny
však nie je u všetkých zahraničných
návštevníkov
vždy rovnaká, napr. v r. 1996 u niektorých
návštevníkov
sa zúžila len na mesiace júl a august (z Dánska, Španielska, Talianska),
alebo
bola v mesiacoch júl a august prerušená (z Bulharska,
Chorvátska,
Slovinska,
Maďarska).
Rozdiely sú aj v sezónnosti návštevnosti jednotlivých
tried ubytovacích
zariadení. V zariadeniach vyšších tried nie je letná sezóna súvislá, v mesiacoch júl, august býva návštevnosť
podpriemerná,
čo sa často odzrkadľuje aj v cenovej politike týchto zariadení. Mnohé poskytujú
sezónne zľavy nielen v zime, ale aj v lete (napr. Forum, Holiday Inn, Gracia), V zariadeniach
nižších tried je letná sezóna súvislú, dokonca v mesiacoch dovoleniek majú často max imálnu
návštevnosť.
Okrem sezónnosti počas roka je zaujímavé sledovať rozdiely v návštevnosti
Bratislavy
počas týždňa. Oficiálne sa tieto údaje nesledujú, preto vychádzam z informácií o vyťaženosti
ubytovacích
zariadení, ktoré boli získané terénnym výskumom. Väčšina zariadení sa poklada
za "biznis hotel", čiže medzi ubytovanými
hosťami zariadenia prevládajú obchodní cestujúci.
To sa odzrkadľuje
aj na vyťaženosti počas týždňa.
Väčšina zariadení uvádza priemernú
vyťaženosť v pracovných dňoch, najmä od nedele do štvrtka, až na 70 - 100% a cez víkendy
20 - 50%. Na to často reaguje cenová politika zariadení poskytovaním
víkendových
zliav
(napr. Echo do 20%, Holiday Inn, Bratislava, Tatra do 40%).

Bratislavy

-199ô)
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Figur. 3 Seasonallty In vlslijng Bratlslava
(1993·1996 year overage)

Záver
Bratislava dlhodobo patrí k významným slovenským strediskám cestovného ruchu a v súčasnosti má hlavné mesto najvýznamnejšie
postavenie
v cestovnom
ruchu Slovenskej
rcpubliky. Patrí jej prvenstvo v rebríčku najnavštevovanejších
stredísk a regiónov, je hlavným
zdrojom príjmov cestovného
ruchu na Slovensku.
Do Bratislavy
prichádza vyše štvrtina
zahraničných
návštevníkov
Slovenska,
a už od r. 1989, ale najmä od r. 1993 tu prevláda
zahraničný cestovný ruch.
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Najvýznamnejšiu
skupinu návštevníkov
Bratislavy tvoria obchodní cestujúci, návštevníci
a účastníci veľtrhov, výstav, kongresov, konferencií
a i. Zistiť ich presný podiel z celkovej
návštevnosti
hlavného mesta je pomerne problematické
(hoci napr. v r. 1997 KS ŠÚ v Bratislave vykázal, že 70% návštevníkov
bolo v Bratislave služobne). Tento charakter návštevnosti
spôsobil, že Bratislava nebola tak citlivá na dôsledky transformačných
procesov po r. 1989
ako ostatné strediská cestovného
ruchu. Bolo by však vhodné potlačiť sezónnosť cestovného
ruchu a lepšie využiť existujúce
ubytovacie
kapacity mesta. Väčší počet rovnornernejšie
rozptýlených
podujatí (veľtrhy, kongresy) by posilnil návštevnosť v zimnej sezóne, rovnako ako rozšírenie
neslužobného
cestovného
ruchu by zvýšilo počet návštevníkov
v letnej
sezóne,
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BRA TISLA V A AS THE CENTRE OF TOURISM - THE EV ALUA TION
OF VISITORS' ARRIV ALS
Ingrid KRÁLOVICSOVÁ
Summary
Bratislava belongs to the important centre of tourism in Slovakia for a long time, but at
present the city achieved the most important position within the sector. It is the most visited
tourist centre of tbe country and here is generated the biggest share of Slovak incorne from
tourisrn. One quarter of all foreign visitors of Slovakia is coming to Bratislava. Since the
beginning of nineties, but especially since 1993, foreign tourism prevails over domestic
(Fig. l). The structure of the foreign visitors was also changed. While until 1989 visitors from
former socialist countries had prevailed, during 1993 to 1996 only 41 % of foreign visitors
eame from these states (excluding former GDR). The majority of foreign visitors are coming
to Bratislava in a summer season (since May to October), creating seasonality in the capital
city tourisrn (Fig. 3).
The most important group of Bratislava's visitors consists of business travellers, fairs' and
commercial exhibitions' visitors, congress and conference participants. This fact is docurnented by the duration of Bratislava visitors' stays, seasonality during a year, the differences in
aceommodation facilities capacity exploitation during a week. This feature of Bratislava
visitors caused that Bratislava was not so sensitive on transformation processes after 1989
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eomparing to the rest of Slovak tourist centre. For future better exploitation of existed
accommodation capacities in Bratislava it would be suitable to suppress seasonality of tourism
in the city _Higher number ofmore dispersed events (like trade fairs, congresses) could improve
winter tourist season results. Similar effect could have encouraging of non-business tourism
in summer season.
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