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ÚVOD
Cestovný ruch predstavuje v súčasnej dobe jedno z najprogresívnejších odvetví svetovej ekonomiky.
Cestovný ruch je významným faktorom ekonomického rastu, ktorý svojimi multiplikačnými efektami
umožňuje preniesť kapitál, príjmy a pracovné príležitosti z priemyselných, mestských a rozvinutých
oblastí do hospodársky zaostalých regiónov.
Podľa prognóz Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) by malo do roku 2020 celosvetovo
vycestovať do zahraničia 1,6 miliardy ľudí, pričom výdaje spojené s týmito cestami by sa mohli
pohybovať na úrovni 2 miliárd USD. Európa by si mala udržať najvyšší podiel návštevnosti, avšak
tento by mal z hodnoty 60 % dosiahnutej v roku 1995 klesnúť na úroveň 46 % v roku 2020. Celkovo
by mala Európa zaznamenať v roku 2020 okolo 717 miliónov príchodov návštevníkov, čo zodpovedá
ročnej miere rastu 3 %. UNWTO očakáva, že cestovný ruch bude do roku 2020 v rámci Európy
najrýchlejšie rásť v regiónoch strednej, východnej a južnej Európy, pričom stredná a východná Európa
má do roku 2020 pritiahnuť o 40 miliónov návštevníkov viac než západná Európa.
Odvetvie cestovného ruchu EÚ tvoria asi 2 milióny, zväčša malých a stredných podnikov. Cestovný
ruch sa podieľa na HDP a zamestnanosti 4 % (vytvára približne 8 miliónov pracovných miest).
Pri zohľadnení jeho úzkeho prepojenia s inými hospodárskymi odvetviami je uvedené číslo ešte
vyššie. V celosvetovom meradle je Európska únia najdôležitejšou turistickou oblasťou. Odvetvie
cestovného ruchu má z hľadiska svojej hospodárskej dôležitosti nenahraditeľný podiel na európskom
hospodárstve, a preto je nevyhnutné zaviesť opatrenia, ktoré by ho riadili a podporovali jeho rozvoj.
Z európskeho hľadiska je politika cestovného ruchu aj nástrojom na podporu všeobecných politických
cieľov v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rastu. Cestovný ruch je takisto súčasťou širšej politiky
v rámci ochrany životného prostredia. Tento jeho rozmer časom získava čoraz väčšiu dôležitosť.
Cestovný ruch má veľký potenciál prispieť k dosiahnutiu niekoľkých hlavných cieľov EÚ, akými sú
napr. trvalo udržateľný rozvoj, hospodársky rast, zamestnanosť a hospodárska a sociálna súdržnosť.
Podiel odvetvia cestovného ruchu EÚ na HDP Európskej únie dosahuje viac než štyri percentá, pričom
asi dva milióny podnikov zamestnávajú okolo štyri percentá celkovej pracovnej sily (približne osem
miliónov pracovných miest). Ak sa zohľadnia aj príbuzné odvetvia, odhadovaný podiel cestovného
ruchu na HDP je ešte oveľa vyšší - cestovný ruch nepriamo vytvára 11 % HDP Európskej únie a
zamestnáva asi 12 % pracovnej sily. Cestovný ruch je osobitne dôležitý v oblasti poskytovania
pracovných príležitostí mladým ľudom, ktorí v cestovnom ruchu predstavujú dvakrát viac pracovnej
sily než v ostatných odvetviach hospodárstva.

METÓDY SPRACOVANIA
V prvej časti dokumentu sme analyzovali vonkajšie a vnútorné prostredie, ktoré vplýva na rozvoj
cestovného ruchu mesta, analyzovali sme aktuálnu situáciu rozvoja cestovného ruchu v meste
Lučenec. SWOT analýzu sme zostavovali metódou tzv. brainstromingu počas realizácii pracovných
stretnutí Komisie
regionálneho rozvoja, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce,
cestovného ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií pri MsZ
v Lučenci. Na stretnutia uvedenej komisie, ktorá je zodpovedná za prípravu tohoto dokumentu, boli
prizvaní predstavitelia verejného, podnikateľského a neziskového sektora a fyzické osoby, ktorí majú
záujem o rozvoj cestovného ruchu v meste Lučenec. Takto sa zachoval princíp zainteresovanosti
všetkých aktérov pre rozvoj cestovného ruchu. Ich podnety a návrhy boli zahrnuté do strategického
dokumentu. Dokument bol prerokovaný a pripomienkovaný aj prostredníctvom jednotlivých komisií
pri MsZ v Lučenci a široká verejnosť mohla prispievať svojimi námetmi a pripomienkami aj
prostredníctvom webovej stránky mesta Lučenec, kde bol uvedený dokument zverejnený.
Druhá časť dokumentu je venovaná Koncepcii rozvoja cestovného ruchu v meste Lučenec a tretia časť
Marketingovej stratégii. Pri formulovaní cieľov a opatrení sa použili návrhy členov uvedenej komisie,
trendy v oblasti cestovného ruchu s cieľom efektívne využitia existujúcich zdrojov. Použil sa aj
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dotazníkový prieskum jednej študentky Strednej odbornej školy v Lučenci, ktorá robila prieskum
v spolupráci s Mestských informačným centrom na tému Mestské podujatia a služby na vybranej
vzorke respondentov rôznych vekových kategórií obyvateľov mesta Lučenec, ale aj ľudí z okolia, ktorí
prichádzajú za prácou do mesta Lučenec.

1. VÝCHODISKÁ KONCEPCIE ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU
A/ LEGISLATÍVNY RÁMEC
Legislatíva Európskej únie
EK vypracovala obnovenú politiku európskeho cestovného ruchu s názvom „Posilnenie partnerstva v
európskom turizme“. Jej hlavným cieľom je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho cestovného
ruchu a vytvárať vyšší počet lepších pracovných miest pri súčasnom zabezpečovaní trvalo
udržateľného rastu cestovného ruchu v rámci Európy, ako aj v celosvetovom kontexte. Európska
politika sa zameriava na:
1. Opatrenia určené na zefektívnenie odvetvia cestovného ruchu
1.1 Lepšia regulácia (usmerňovanie)
1.2 Koordinácia politiky
1.3 Lepšie využívanie dostupných finančných nástrojov EÚ
2. Podpora trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu
2.1 Európska agenda 21 pre oblasť cestovného ruchu
2.2 Osobitné podporné opatrenia na zabezpečenie udržateľnosti európskeho cestovného ruchu
3. Zlepšovanie vnímania a zviditeľňovanie odvetvia cestovného ruchu
3.1 Lepšie pochopenie cestovného ruchu v Európe
3.2 Podpora pri propagovaní európskych destinácií
3.3 Zviditeľňovanie odvetvia cestovného ruchu: spoločný cieľ.
Európska agenda 21 pre cestovný ruch
Prioritnou úlohou v rámci Lisabonskej stratégie je zabezpečenie hospodárskeho rastu a zvyšovanie
zamestnanosti so súčasnou podporou sociálnych a environmentálnych cieľov. V tejto súvislosti tvorí
uvedená stratégia základnú súčasť spoločného cieľa trvalo udržateľného rozvoja podľa Zmluvy,
ktorým je trvalo udržateľné zlepšovanie sociálnych a životných podmienok pre súčasnú a budúce
generácie.

Legislatíva v Slovenskej republike
Do roku 2011 neexistoval na Slovensku zákon, ktorý by presne stanovil úlohy a zodpovednosť
jednotlivých aktérov /samosprávy, podnikateľský sektor a neziskový sektor/ pri rozvoji cestovného
ruchu. Z legislatívy to bola len Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008, ktorou sa
stanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Táto
vyhláška stanovila podmienky pre podnikateľom prevádzkujúcich ubytovacie zariadenia. Samosprávy
sa venovali stratégii rozvoja cestovného ruchu len v rámci dokumentu Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja.
Už niekoľko rokov prebiehali rôzne aktivity so zámerom nájsť systém inštitucionálneho a následne aj
finančného zabezpečenia regionálneho cestovného ruchu u nás, najmä v podobe rôznych návrhov
zákonov týkajúcich sa predovšetkým regionálnych združení cestovného ruchu. Súčasná podoba
zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu vyplýva z aktuálnych spoločensko-ekonomických
podmienok na Slovensku, úrovne a problémov rozvoja cestovného ruchu u nás a trendov v cestovnom
ruchu v oblasti regionálneho manažmentu aplikovaných vo vyspelých krajinách cestovného ruchu.
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Zákon č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu
Tento zákon upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej republike, práva a povinnosti fyzických
osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a
financovanie rozvoja cestovného ruchu.
Novela - zákon č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore
cestovného ruchu nadobudla účinnosť 1. decembra 2011.
Zmeny v podpore cestovného ruchu sa dotknú dvoch oblastí. Prvou je poskytovanie dotácií a druhou
oblasťou je zavedenie možnosti obcí združovať sa bez splnenie podmienky spoločného katastrálneho
územia. Okrem uvedených zmien novela tiež precíznejšie upravuje zrušenie a zánik organizácií
cestovného ruchu a zavádza niektoré štrukturálne zmeny v organizáciách cestovného ruchu.
V súčasnosti pri vytváraní štátnej politiky cestovného ruchu sú hlavnými nositeľmi rozhodovacích
procesov tieto inštitúcie a organizácie:







Komisia pre podnikateľské prostredie a cestovný ruch Výboru pre hospodárstvo, výstavbu a
dopravu NR SR
Vláda SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – sekcia cestovného ruchu
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
samosprávne kraje – útvary pre cestovný ruch
krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu

Strategické dokumenty v oblasti cestovného ruchu
Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013
Zámerom predkladanej Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky je preto
adekvátne reagovať na tieto globalizačné trendy pri využití konkurenčných prvkov a s cieľom
zabezpečiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu v oblasti hospodárskej, sociálnej i environmentálnej.
Marketingová stratégia SACR
Marketingová stratégia SACR stanovuje ciele a nástroje na efektívnejšiu podporu cestovného ruchu zo
strany štátu, najmä v oblasti propagácie Slovenska ako dovolenkovej destinácie.
Regionalizácia cestovného ruchu Slovenskej republiky
Je dokument, ktorý na území SR vymedzuje 21 regiónov cestovného ruchu a určuje ich kategórie.
Regióny sú vymedzené z hľadiska charakteru ich vnútorných väzieb, súdržnosti a homogénnosti.
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR
Národná stratégia formuluje ciele, priority a rozvojové aktivity, ktoré bude potrebné realizovať k
zabezpečeniu politiky udržateľného regionálneho rozvoja v SR založeného najmä na raste
ekonomickej výkonnosti a sociálnej súdržnosti.
Koncepcia cestovného ruchu mesta Lučenec a Marketingová stratégia je v súlade s uvedenými
dokumentmi.

B/ TRENDY VÝVOJA V PONUKE A DOPYTE PO CESTOVNOM RUCHU
Trendy v cestovnom ruchu sa menia rýchlo. Stimulácia rozvoja a tvorba správnych rozhodnutí je
založená na predpovedaní rozvojových procesov. Premenlivosť trhu cestovného ruchu a konkurenciu
na ňom nespôsobuje len stále pozorovanie, ale aj reakcia na zmeny a rýchla odozva na ne. Poznanie
rozvojových megatrendov je dôležité pri týchto výzvach.
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Trendy v oblasti cestovného ruchu do roku 2020:
Vízia cestovného ruchu do roku 2020 sa zameriava len na medzinárodný cestovný ruch, pritom
domáci cestovný ruch má naďalej z hľadiska aktivity a výdavkov oveľa väčší význam. Do Európy
bude naďalej smerovať najviac zahraničných ciest, pričom najväčší ročný nárast zaznamená stredná
a východná Európa.
Zmenené správanie zákazníkov kladie nové požiadavky na tvorbu produktov cestovného ruchu. Len
analýza zmien v hodnotovej orientácii zákazníkov a z toho vyplývajúce správanie sa vo voľnom čase,
umožní tvoriť produkty orientované na konkrétny dopyt a ponúkať ich na trhu. Z toho hľadiska je
nevyhnutné rešpektovať dopyt po zážitkovej ponuke. Tradičné postavenie v ponuke si zachová
príroda, zdravie, oddych, turistika, prechádzky, kultúra a gastronómia.
Počas posledných 30 rokov prevažovala na trhu ponuka cestovného ruchu. V budúcnosti môžeme
očakávať, že vzrastie vplyv faktorov dopytu. Množstvo aktivít cestovného ruchu sa stane v najbližších
rokoch jedným z najtypickejších znakov cestovného ruchu 21. storočia. Stieranie hraníc
v ekonomických aktivitách a koncentrácii kapitálu je viditeľné vo všetkých sférach svetovej
ekonomiky.
Cestovný ruch budúcnosti:
- individuálne cestovanie
- dva kratšie pobyty počas roka
- individuálne a spontánne plánovanie dovolenky
- aktivity a námaha
- očakávanie nových zážitkov a kvality
- rešpektovanie a vzájomné vzťahy s hostiteľmi
- poznatky o cieľovom mieste
- život podľa domáceho obyvateľstva
- darčeky, ticho, osobité suveníry
- štúdium miestnych jazykov
- rýchlosť prepravy je menej dôležitá
- vkus, takt
- komfort nie je podstatný
- dobré vzájomné vzťahy medzi návštevníkmi a pracovníkmi
Najdôležitejšie trendy v cestovnom ruchu Európskej únie v budúcnosti
Trendy v cestovaní:
- počet medzinárodných ciest do a z Európy sa bude zvyšovať rýchlejšie ako dopravná
premávka v rámci Európy
- počet ciest medzi krajinami Európy sa bude zvyšovať rýchlejšie ako domáci cestovný ruch
v rámci krajiny
- zvyšujúci sa dopyt po cestách do nových a exotických miest je vyvážený opakovanými
cestami do regiónov, kde turisti získavajú pozitívnu skúsenosť
- počet dovolenkových ciest počas ktorých turisti navštívia viacero krajín sa bude zvyšovať
- o malé krajiny bude väčší záujem spôsobený vyššou potrebou pre priamy kontakt s prírodným
prostredím
Ročné obdobia/sezóna v cestovnom ruchu:
- záujem o pobyt na slnku, kultúrny cestovný ruch a cestu k moru počas zimných dovoleniek sa
rozvíja rýchlejšie ako tradičná cesta spojená s účasťou na zimných športoch
- aktívne dovolenky sa stávajú populárnymi ako v zime, tak aj v lete
- dôchodcovia a starší ľudia cestujú často mimo hlavnej sezóny
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Motívy v cestovaní:
- je tu zvyšujúci dopyt po cestách spojených so vzdelávacími, kultúrnymi a historickými
prvkami, športové aktivity ako aj zdravotné benefity
- návštevy príbuzných a priateľov ako aj všetky formy špeciálnych ciest ukazujú najväčší
potenciál pre rozvoj
- mestský cestovný ruch sa bude rozvíjať, špeciálne v spojení s kultúrnymi alebo športovými
podujatiami, hlavne vo forme krátkych návštev.

C/ DOTERAJŠÍ VÝVOJ V CESTOVNOM RUCHU NA SLOVENSKU
A V LUČENCI
CESTOVNÝ RUCH NA SLOVENSKU
Štatistické údaje o cestovnom ruchu SR za rok 2010/2009
Ukazovateľ

2009

2010

Index 10/09

Devízové príjmy z AZCR
(v mil. EUR)
Devízové výdavky na
PZCR (v mil. EUR)
Saldo zahraničného CR
(v mil. EUR)
Podiel AZCR na HDP
(v %)
Podiel na exporte služieb
(v %)
Podiel na exporte tovarov
(v %)
Podiel na exporte tovarov
a služieb (v %)

1 674,5

1 684,4

100,6

1 504,1

1 470,7

97,8

170,4

214,0

125,6

2,6

2,5

96,2

37,0

38,3

103,5

4,2

3,4

81,0

3,7

3,2

86,5

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Počet ciest (pobytov), prenocovaní a celkové výdavky na cestovný ruchu v rokoch 2003-2010
Ukazovatele
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
v rámci
Slovenska
4 794 381
4 087 787 3 848 099
3 934 480 4 086 140
3 895 448 3 425 775
3 592 967
počet ciest
25
218
800
21
818
273
20
045
125
20
595
879
21
106
753
20
543
129
18
170
987
14
788 969
počet
prenocovaní
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
4,1
priemerný
počet
prenocovaní
565 871
567 271
525 568
587 812
604 721
640 739
621 839
507 221
celkové
výdavky
(v tis. EUR)
118
139
137
149
148
164
182
141
Priemerné
výdavky na
cestu
(v EUR)
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v rokoch 2003-2010
Ukazovatele
2003
2004
2005
v rámci
Slovenska
3 373 540
3 244 485 3 428 083
návštevníci
spolu
(osoby)
z
toho 1 986 749 1 843 296 1 913 103
domáci
návštevníci
z
toho 1 386 791 1 401 189 1 514 980
zahraniční
návštevníci
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

2006

2007

2008

2009

2010

3 583 879

3 777 754

4 082 645

3 381 354

3 392 361

1 972 071

2 093 228

2 316 116

2 083 279

2 065 722

1 611 808

1 684 526

1 766 529

1 298 075

1 326 639

Štruktúra zahraničných návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v SR v rokoch 2006-2010

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Najväčší počet návštevníkov ubytovacích zariadeniach predstavovali návštevníci z krajín V4, potom
nasledujú krajiny ako Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Rakúsko a ostatné štáty.

CESTOVNÝ RUCH V OKRESE LUČENEC
V roku 2011 bolo v okrese Lučenec 18 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 12 316
návštevníkov. Z nich 71 % tvorili domáci a 29 % zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali
prevažne z Českej republiky, Maďarska a Nemecka. Najviac návštevníkov sa ubytovalo v hoteloch,
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moteloch a penziónoch. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Lučenec 20,52 EUR,
v tom u domácich návštevníkov 19,72 EUR a u zahraničných návštevníkov 21,98 EUR.
Počet ubytovacích kapacít v okrese oproti roku 2010 stúpol o 1 zariadenie, ale celkový počet
návštevníkov, ktorí využili ubytovacie zariadenia sa znížil o 577. Pokles nastal u domácich
návštevníkov (o 844 osôb), zahraničných návštevníkov bolo viac o 267 osôb. Priemerná cena za
ubytovanie sa oproti roku 2010 zvýšila o 2,60 EUR.
CESTOVNÝ RUCH V MESTE LUČENEC

Regionalizácia CR
Mesto Lučenec podľa Regionalizácie CR patrí do Ipeľského regiónu, ktorý sa vyznačuje
nasledovnými charakteristikami:
Kategória /význam
Subregión, špecifiká
lokalita

Strednodobý horizont
Dlhodobý horizont
Strednodobý horizont
Dlhodobý horizont

Druh turizmu

Formy turizmu
Aktivity s najvyšším
dlhodobým potenciálom

Regionálny
Nadregionálny
Dudince, kúpele s národným
významom
Dolná Strehová, termálne
kúpalisko

Domáci turizmus
Príjazdový turizmus – v menšom rozsahu
Dlhodobý pobytový turizmus
Jednodenná návštevnosť
Kúpeľný s liečebnou a rekreačnou funkciou
Letný pobytový pri termálnej vode
Letný pobytový v prírode
Pobyt v kúpeľoch
Pobyt/rekreácia pri termálnej vode
Pobyt v lesnom/horskom prostredí
Pobyt na vidieku

Predpokladaný vývoj pozície na trhu a konkurencieschopnosť
Hoci potenciál ani súčasný stav turizmu neradia tento región medzi prioritné, aj na tomto území
možno uvažovať s rozvojom turizmu a jeho prínosmi pre miestnu a regionálnu ekonomiku. Súčasnosť
je pomerne malo priaznivá. Neveľké kapacity sú až na kúpele Dudince málo využívané. Táto lokalita
s menej ako 40 % podielom kapacít realizuje viac ako 80 % výkonov regiónu.
Rozvoj turizmu v regióne sa môže popri kúpeľoch a termálnych areáloch zakladať na vidieckom
turizme, ponuke tichých lokalít, miestnych tradíciách, zachovanom kolorite, vinárstve a gastronómii.
Perspektívny trh je najmä susedné Maďarsko na víkendové a krátkodobé pobyty.
Významné lokality
 Mestského typu: Krupina, Lučenec
 s kultúrnymi pamiatkami: pamiatková rezervácia Sebechleby, Šahy, hrady Modrý Kameň,
Fiľakovo, Čabraď, Divín
 Kúpeľné miesta: Dudince
 Rekreačné územia: Krupinská vrchovina, Javorie, Cerová vrchovina, Slovenské Rudohorie
 Útvary CR: termálne kúpaliská Dudince, Dolná Strehová, Vinica, Ružiná, Línia – Háj
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Potreba infraštruktúry
 Dopravná infraštruktúra
Vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2 (Zvolen) – Lučenec – (Rožňava)
Vybudovanie rýchlostnej komunikácie R3 (MR) – Šahy – Krupina (Zvolen)
Výhľadovo vybudovanie rýchlostnej komunikácie R7 (Nove Zámky) – Veľký Krtíš – Lučenec
Budovanie nových mostov cez Ipeľ
 Technická infraštruktúra (vodovod, kanalizácia)
Verejný vodovod: Levice, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš
Kanalizácia: Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš
Ekologické vplyvy
 Možné zvýšenie ochrany vodných zdrojov a vôd na území okresu Levice (zdroj liečivej vody),
Krupina (vodný tok), Poltár (chránená vodohospodárska oblasť + vodná nádrž)
 Predpokladané zvýšenie kvality životného prostredia – Veľký Krtíš

Štatistika cestovného ruchu v meste Lučenec
Pri zisťovaní štatistiky v meste Lučenec nás zaujímalo, aký typ návštevníkov prichádza do mesta
a v akom počte, ako sa dlho sa zdrží, koľko minie peňazí a za akým účelom prichádza.
Počet návštevníkov mesta Lučenec v období od 2008-2011
Rok/štruktúra
2008
2009
návštevníkov
Zahraniční
4 006
2 694
turisti
Domáci turisti
8 053
6 071
Spolu
12 059
8 765
Zdroj: Štatistický úrad v Banskej Bystrici

2010

2011

2 633

2 962

6 843
9 476

6 418
9 380

Čo sa týka štruktúry návštevníkov mesta Lučenec prevládajú v návštevnosti obyvatelia Slovenskej
republiky, zo zahraničných návštevníkov obyvatelia Maďarska, potom sú to obyvatelia Českej
republiky, Poľska, Nemecka, USA. Najväčšiu skupinu návštevníkov tvoria krátkodobí návštevníci, čo
nám aj prezentuje nasledujúca tabuľka. Motívom návštevnosti mesta je služobná alebo obchodná
cesta, návšteva príbuzných a známych, rekreácia v okolí, návšteva kultúrnych inštitúcií, návšteva
kultúrnych a športových podujatí a prehliadka mesta.
Využiteľnosť ubytovacích zariadení v meste Lučenec
Roky/Ukazovatele

% využitie
stálych lôžok

Priemerný počet
V tom
prenocovaní
Priemerný počet
Priemerný
spolu
prenocovaní
počet
domácimi
prenocovaní
návštevníkmi
zahraničnými
návštevníkmi

2009
15,2
2010
14,3
2011
22,2
Zdroj: Štatistický úrad v Banskej Bystrici

1,9
1,8
2,7

1,6
1,6
2,4

2,5
2,1
3,2
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Tržby v ubytovacích zariadeniach v meste Lučenec v rokoch 2009-2011
Roky/Ukazovatele

Tržby za
V tom
Priemerná
ubytovanie
cena
Tržby za
Tržby za
spolu v
domácich zahraničných z ubytovanie
EUR
návštevníkov návštevníkov spolu v EUR

2009
394 553
202 034
2010
407 612
240 134
2011
617 777
368 649
Zdroj: Štatistický úrad v Banskej Bystrici

192 519
167 478
249 128

23,85
24,38
24,55

V tom
Priemerná
Priemerná
cena
cena za
za ubytovanie
ubytovanie
domácich
zahraničných
a zahraničných návštevníkov
návštevníkov

20,72
21,39
23,65

28,34
30,52
26,02

Daň za ubytovanie
Mesto Lučenec získava finančné prostriedky do rozpočtu mesta aj prostredníctvom dane za
ubytovanie, ktorá je stanovená na 1 prenocovanie v ubytovacom zariadení. Daň za ubytovanie
predstavuje významný zdroj financií na zabezpečenie aktivít potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj
cestovného ruchu. Daňový výnos z dane z ubytovanie je v plnej výške zdrojom financií miest a obcí,
ktoré majú kompetenciu určovať aj výšku zdanenia. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia,
ktorý poskytuje prechodné ubytovanie za úhradu v obci, na ktorej území sa zariadenie nachádza.
Uvádzame štatistické údaje o výške vyzbieranej dane za ubytovanie za predchádzajúce 3 roky.
Daň za ubytovanie v meste Lučenec
Roky
Údaje za
relevantný
rok

2009
2010
2011
Počet
Výška
Počet
Výška
Počet
Výška
prenocovaní vyzbieranej prenocovaní vyzbieranej prenocovaní vyzbieranej
dane za
dane za
dane za
ubytovanie
ubytovanie
ubytovanie
v EUR
24 253
8 488,55
24 844
8 695,40
42 162
14 756,70

Výška dane
0,350 EUR
0,350 EUR
za 1
prenocovanie
Zdroj: Mestský úrad v Lučenci, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta

0,350 EUR

Pri sledovaní štatistiky týkajúcej sa počtu prenocovaní môžeme skonštatovať, že medziročný nárast
počtu prenocovaní medzi rokmi 2009/2010 bol o 2,4 % a medzi rokmi 2010/2011 o 69,7 %, čo vidíme
ako pozitívum.

D/ Potenciál ponuky územia pre rozvoj cestovného ruchu
Lokalizácia
Mesto Lučenec sa rozprestiera v južnej časti Banskobystrického kraja. Mesto má významnú
geografickú polohu na križovatke ciest východ - západ a sever - juh a má aj postavenie prihraničného
mesta. Je prirodzeným geografickým centrom južnej časti stredného Slovenska. Leží v nadmorskej
výške 194 m. Jeho presné súradnice sú: Zemepisná šírka: N48o 19,719´,zemepisná dĺžka: E19o
40,148´. Rozloha mesta je 47,8 km2.
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Historické miľníky mesta Lučenec
Prvá zmienka o Lučenci, ako o „Luchunch“ pochádza z 3.augusta 1247. K rozvoju mesta prispeli
šľachtické rody Losonczyovcov, Guthiovcov, Torokovcov a Szilassyovcov. Dôležitou historickou
udalosťou bolo 17.storočie, keby bolo obsadené a vypálené vojskami A. Krásnohorského a G.
Bethlena a spustošené nájazdami Turkov. K historickým medzníkom mesta patrí aj známa bitka pri
Lučenci v roku 1451 a prvá polovica 19. storočia, kdeby bolo mesto takmer celé vypálené ruskými
vojskami. K mohutnej industralizácii mesta prichádza v 2. polovici 19. storočia, kedy sa zakladá
v meste hospodárske centrum Horného Novohradu. V tomto období sa zakladajú prvé manufaktúry.
Po garbiarni to boli smaltovne továrnikov Sternlichta a Juraja Rakottyayho, ktorých výrobky preslávili
mesto v celom svete. Tradícia veľkých lučenských jarmokov, rozvoja priemyslu a župného
peňažníctva dodávajú aj dnes mestu veľký význam pri jeho začleňovaní sa do zoznamu európskych
miest.

Klíma
Teploty dosahujú hodnoty v januári priemerne -2 až –5oC, v júli 17 až 21oC. Ide o suchú oblasť (550 700 mm zrážok ročne) s vysokými hodnotami slnečného svitu (2100 - 2150 hod. ročne).
Bezmrazové obdobie trvá 280 – 300 dní v roku s krátkym trvaním snehovej pokrývky (45 -60 dní),
ako aj s pomerne malou výškou snehovej pokrývky, čo predstavuje vysoký potenciál pre pestovanie
teplomilných plodín. Klíma je vhodná pre vyššiu koncentráciu obyvateľstva (nižšie náklady na
vykurovanie, nižšie náklady na zimnú údržbu komunikácií a i.), pre letný cestovný ruch, letné športy,
ako i pre vysoký počet letových dní, vhodných pre využívanie letiska.
Doprava
Mesto Lučenec leží na križovatke hlavných ciest a železničných trás spájajúcich Bratislavu s Košicami
a Budapešť s Varšavou. Katastrom mesta Lučenec vedie medzinárodný cestný ťah E 571 (Bratislava Košice). Súčasné parametre cesty E 571 v okrese nevyhovujú platným požiadavkám pre cesty tohto
významu. Rozvoj mesta si vyžaduje napojenie na Bratislavu a Košice diaľnicou alebo rýchlostnou
komunikáciou, čo prinesie zlepšenie dostupnosti a prílev investorov. Lokálne letisko Boľkovce je
vzdialené len 5 km od mesta, možný potenciál jeho využitia v budúcnosti by mohol byť podobne ako
aj Sliač.
V súčasnosti je mesto spojené s Maďarskou republikou železničným hraničným priechodom Šiatorská
Bukovinka – Somoskoujfalu a cestným hraničným priechodom Kalonda –Ipolytarnóc. Chýba
železničné prepojenie mesta Lučenec s ostatnými maďarskými mestami ako napr. Salgótarján,
Balašské Ďarmoty. V minulosti boli tieto spoje zrušené, obnova ich spojenia môže byť len
v spolupráci ŽSR. Podobne je na tom aj autobusová doprava, chýba prepojenie s Maďarskom, obnova
ich spojenia môže byť v spolupráci so SAD Lučenec.
Demografia a nezamestnanosť
Lučenec je 25. najväčšie mesto SR podľa počtu obyvateľov. Počet obyvateľov v Meste Lučenec
postupne klesá. Z pôvodného počtu 28 018 obyvateľov z roku 2006 klesol celkový počet na 27 233
obyvateľov v roku 2011. Hustota obyvateľstva na 1 km2 je 570.
Štatistika vývoja počtu obyvateľov mesta Lučenec
Mesto

2006

2007

2008

Lučenec
28 018
27 892
27 714
Zdroj: Mestský úrad, Oddelenie vnútornej správy

2009

2010

2011

27 469

27 314

27 233

Najpočetnejšou vekovou skupinou obyvateľstva sú obyvatelia v produktívnom veku, pričom vidíme,
že počet obyvateľov v poproduktívnom veku sa neustále zvyšuje. Obyvateľstvo mesta Lučenec
neustále starne a tento trend môže spôsobiť v budúcnosti problémy v sociálnom systéme. Môže
spôsobiť ďalšiu stagnáciu, úpadok mesta, zlyhanie dôchodkového zabezpečenia, spomalenie
hospodárskeho rastu. Na zastavenie tohto trendu je nevyhnutné zastavenie odlivu mladých vzdelaných
ľudí, zvýšenie pôrodnosti vytvorením podmienok pre mladé rodiny a pod.
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Vývoj vekového zloženie obyvateľov mesta Lučenec k 31.12.2010
Mesto
Počet
Ženy/ roky
Lučenec
obyvateľov
0-18
18-60
nad 60
spolu
2006
28 018
2 440
9 367
3 145
2007
27 892
2 359
9 341
3 204
2008
27 714
2 303
9 234
3 286
2009
27 469
2 224
9 107
3 345
2010
27 314
2 180
9 010
3 413
Zdroj: Mestský úrad, Oddelenie vnútornej správy

0-18

Muži / roky
18-60

nad 60

2 503
2 431
2 340
2 286
2 232

8 672
8 632
8 584
8 546
8 449

1 891
1 915
1 967
1 961
2 030

Z hľadiska národnostného zloženia je obyvateľstvo mesta Lučenec nehomogénne. Najpočetnejšou
skupinou s 83 % je slovenská národnosť, k maďarskej národnosti sa hlási 13 %, k rómskej 2 % a
k českej národnosti 1 % obyvateľov mesta. Zvyšok tvoria iné národnosti.

Zdroj: Mestský úrad, Oddelenie vnútornej správy
V okrese Lučenec je výška nezamestnanosti za február 2012 23,73 %, čo predstavuje 8 058
nezamestnaných. Okres Lučenec je na 9. mieste okresov s najvyššiou mierou nezamestnanosti na
Slovensku.

Prírodné zdroje
Vodné nádrže
Ľadovo na Tuhárskom potoku v správe Povodia Hrona má zátopovú plochu 26,2 ha, plochu 0,26 km2,
objem 640.000 m3, priemerný ročný prietok 0,36 m3/s, prevádzkovú hladinu 202,85 m n. m. Je to
viacúčelová nádrž - produkčný rybník, športové rybárstvo, rekreačné účely, zmiernenie prívodnej
vlny. Výška hrádze je 5,7 m, dĺžka čelnej hrádze 303 m, dĺžka bočnej hrádze 467 m. V súčasnosti je
jej 9 využívanie na kúpanie nevhodné z dôvodu znečistenia. Po výstavbe čističky na ústie Tuhárskeho
potoka je možné využitie na rekreačné účely. Nádrž je súčasťou projektu „Športovo – rekreačná oblasť
Lesopark – Ľadovo“ a „Cyklistický náučný chodník Lesopark – Ľadovo – Ipolytarnóc“. Projekty riešia
vytvorenie zóny pre cestovný ruch, šport a rekreáciu a zároveň využitie prírodného potenciálu mesta
(fauna, flóra).
Umelé jazero v parku bolo vybudované v čase výstavby parku.
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Minerálne pramene – artézske pramene
Výver z dvoch prameňov s názvom Rakottyay, na Komenského ulici z rokov 1910-1911 a Nejedlého
ulici. Oba pramene sú upravené betónovým múrikom s odkvapovým krytom a s odtokom do
kanalizácie. Hydrouhličitanovo-chloridová, sodná a fluórová minerálna voda vyteká zo zvodnených
vrstiev pieskov v hĺbke 350 m uprostred lučenského súvrstvia oligocénno-spodnomiocénnych
(egerských) vápnitých prachovcov. Teplota vody je okolo 22 °C, obsah CO2 je nižší (0,15 g/l), vyššia
je však celková mineralizácia (4,0 g/l), z aniónov vysoko prevláda HCO3- 2,33 g/l, Cl- 0,45 g/l,
z katiónov Na+ 1,11 g/l. Oba zdroje sú upravené a využívané na miestne pitné účely.
Flóra mesta Lučenec
Lučenec patrí fytogeograficky do oblasti panonskej a do podoblasti matranskej. V meste Lučenec je
celkom 8 parkov a parčíkov na ploche 27,0 ha, v ktorých sa nachádza 148 cudzokrajných drevín. Ich
priemerná nadmorská výška je 200 m a klimatická oblasť patrí do kategórie A.
Chránený prírodný výtvor Ginko dvojlaločné /je to jediný podruh rastúci na Slovensku/. Tento vzácny
posvätný strom pochádzajúci z Japonska či Číny rastie vo dvore na Rázusovej 35 v Lučenci.
Súčasťou Szilassyho kaštieľa je park so vzácnou flórou, v ktorom sa zachovala skupina chránených
stromov, platanov javorolistých – 2 ks v areáli kaštiela a 2 ks v areáli bývalej materskej škôlky.
Rieka Ipeľ je tretím najväčším prítokom Dunaja na území Slovenska aj Maďarska a zároveň
posledným z priamych prítokov Dunaja na území Slovenska. Dĺžka toku je 232,5 km, z toho na 143
km tvorí hraničný tok medzi Slovenskom a Maďarskom. Tento úsek Ipľa reprezentujú zachovalé časti
meandrujúceho toku Ipľa s pôvodným prirodzeným zložením brehového porastu, rôzne typy
močiarnych biotopov, lužné lesy, nivné lúky a pasienky. Práve tieto ekosystémy sú najdôležitejším
dokladom prírodovedných a krajinárskych hodnôt tohto regiónu, kde sa koncentruje väčšina
ohrozených druhov rastlín a živočíchov. V katastri mesta Lučenec máme mokrade na ploche 73 750
m2.
Fauna mesta Lučenec
Lučenec zoogeograficky patrí k stepnej zóne zasahujúcej od Mátry. V Lučenci a okolí sa zistilo 898
rodov s 1723 druhmi živočíchov. Z početných živočíchov, ktoré treba spomenúť napr. vtákov: holub
hrivnák, hrdlička záhradná, ďateľ malý, brhlík obyčajný, diviačia, srnčia a jelenia zver atď. Z cicavcov
spomenieme: králik divý, veverička obyčajná, z ďalších sú to vodné ulitníky, kapor, zubáč, sumec,
drobné kôrovce a pod.
V blízkosti mesta Lučenec v kastrálnom území obcí Rapovce a Mikučovce je na ploche 2,23 ha
Volavčia kolónia. Za chránený areál bola vyhlásená roku 1992. Účelom chráneného areálu je ochrana
hniezdnej kolónie volavky popolavej pri Rapovciach, jedinej v povodí Ipľa, v ktorom boli úpravami
toku narušené jej prirodzené možnosti hniezdenia. Svojím rozsahom a počtom aktívnych hniezd cca
10-12 je jedinečná na strednom Slovensku.
Kultúrno-historické pamiatky mesta
História mesta je zhmotnená vo viacerých pamiatkových objektoch, sakrálnych i svetských, ktoré
v súčasnosti tvoria historické jadro Lučenca /Kubínyiho námestie/ a sú vyhlásené za pamiatkovú zónu.
Mestu dominujú sakrálne objekty, barokovo-klasicistický katolícky kostol z roku 1783 slúžiaci na
bohoslužby a neogotický kalvínsky kostol z roku 1853 so 64 m vežou, na vrchole ktorej je
umiestnený otáčavý kohút, ktorý je charakteristický pre panorámu mesta. Tento kostol bol postavený
na mieste pôvodneho stredovekého kostola. Najvýznamnejšie pamiatky z historického hľadiska sú
objekty rímsko-katolíckej fary, objekt lekárne a objekt Novohradského múzea a Novohradskej galérie,
ktorá sa rozložitosťou vymyká z mierky ostatných domov. Pozoruhodná je aj reprezentačná budova
Radnice z roku 1894. Z južnej strany je námestie uzavreté monumentálnym objektom Reduty z r.
1856. Do r. 1964 tu boli usporadúvané divadelné predstavenia a ďalšie spoločenské podujatia. V
šúčasnosti objekt slúži na spoločenské podujatia, na obchodné účely - kongresové centrum. Historický
objekt pamiatkovej zóny je židovská synagóga z r. 1923-25 postavená v secesnom slohu. Je najväčšia
svojho druhu na Slovensku a patrí medzi raritné aj v stredoeurópskom merítku. V súčasnoti nie je
sprístupnená verejnosti. Medzi ďalšie pamiatky patrí Szilassyho kaštiel postavený v barokovo-
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klasickistickom šýle, ktorý sa v súčasnosti tiež nevyužíva. Pri prechádzke po Masarykovej ulici sa
majestátne týčia secesné domy a pýšia sa svojou históriou.
Milovníci histórie a umenia by nemali obísť Novohradské múzeum a galériu, kde je uchované
v cenných zbierkových predmetoch kultúrne dedičstvo novohradského regiónu. K historicky cenným
skvostom mesta patrí lučenský poklad so zlatými šperkami a ozdobami pohrebných rúch zo 16.-17.
storočia, ktorý bol nájdený v roku 1851 v podzemí kalvínskeho kostola. Dnes je uložený
v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti.
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum v Haliči.
V rokoch 1967 - 1985 pôsobilo vo Fiľakove ako Novohradské múzeum. Od r.1985 sídli v Lučenci v
pamiatkovej budove bývalého župného súdu v historickom jadre mesta. Inštitúcia, ktorej
zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, spravuje viac ako 30 000 archeologických,
etnologických, historických a galérijných zbierkových predmetov. Z nich sú obzvlášť cenné zbierky
ľudovej keramiky, smaltu a historického skla dokumentujúce dominantné výrobné odvetvia
Novohradu. Galerijná zbierka mapuje tvorbu umelcov pôsobiacich v Lučenci a jeho okolí. Pravidelne
organizuje medzinárodnú súťaž Trienále akvarelu /od r.1983/, Medzinárodné keramické sympózium
/od r.1989/. Múzeum má v bohatú kolekciu súčasnej keramiky, ktorú prezentuje aj stála expozícia.
Mestský park
Nachádza sa na juhozápade mesta a patrí k obľúbeným oddychovým miestam v meste. Mestský park
/bývalý Alžbetin park/ vznikol v roku 1884. Leží v nadmorskej výške 200 ma a zaberá plochu 17
ha.Vo svojom netradične vybudovanom francúzskom, anglickom a krajinskom záhradnom slohu
s množstvom vzácnych cudzokrajných drevín /65 druhov/ patrí k najhodnotejším a najkrajším na
Slovensku. Jeho súčasťou je umelo vybudované jazierko, ktoré v minulosti slúžilo aj ako vojenská
plaváreň, člnkáreň a v zime na korčuľovanie. Gaštanová alej je riešená v anglickom slohu s ústredným
trávnikom v strede a lavičkami naokolo. V parku sú postavené aj 2 pamätníky – padlým v bojoch
v roku 1919 a padlým príslušníkom Sovietskej armády. V jednej časti sa nachádza aj altánok, ktorý je
v letných mesiacoch využívaný na koncerty. Nachádza sa tu množstvo ďalších oddychových
aktraktivít – rozárium, detské ihrisko, mini ZOO, fontána, miesto pre vyvenčenie psa. Pre
návštevníkov parku je pripravená aj reštaurácia Biela labuť, ktorá ponúka posedenie v príjemnom
prostredí.

Cyklotrasy
Na uzemí katastra mesta Lučenec sa nachádzajú a katastrom prechádzajú nasledovné cyklotrasy:
1. Cyklistický náučný chodník Lučenec – Ipolytarnóc /Maďarsko/
Trasa: Mestský park v Lučenci : Rybník, rozárium , altánok – Lesopark–Ľadovo – Jelšovec – Veľká
nad Ipľom – Velické jazerá – Rapovce – Kalonda – Ipolytarnóc.
Dĺžka cyklotrasy: 25,5 km
Farba trasy: zelená
Zameranie a typ chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické, samoobslužný, líniový s odbočkami,
cyklistický, letný, príp. aj zimný
Náročnosť terénu: nenáročný
Na cyklistickej trase sú vybudované oddychové miesta a informačné tabule.
2. Cyklistický náučný chodník Lučenec – Málinec
Trasa: Mestský park v Lučenci – Halič – Tomášovce – Veľká Ves – Kalinovo – Breznička – Poltár –
Rovňany – Uhorské – Málinec.
Dĺžka cyklotrasy: 36 km
Farba trasy: červená
Zameranie a typ chodníka: prírodovedné, kultúrno-historické, samoobslužný, lineárny, obojsmerný,
cyklistický, letný, zimný
Náročnosť terénu: nenáročný až stredne náročný
Na cyklistickej trase sú vybudované informačné tabule.
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3. Cyklotrasy v Lesoparku Lučenec – Ľadovo
V Lesoparku Lučenec sú pre návštevníkov sprístupnené 2 oddychové zóny a 2 cyklotrasy v dĺžke
10,15 km. V rámci jednej cyklotrasy je vybudovaný Náučný chodník v dĺžke 360 m, na ktorom sú 3
stanovištia a informačné tabule a je určený aj pre výchovné účely pre materské školy či prvý stupeň
základných škôl.

Podnikateľský sektor
Veľké textilné a strojárske závody, ktoré boli v minulosti najvýznamnejším zamestnávateľom v meste
Lučenec a okolí, takmer zanikli. Bohaté geologické zásoby stavebných hmôt sú predpokladom tradície
jedného z najstarších priemyselných odvetví – priemyslu stavebných hmôt spolu s ďalším využitím
tzv. moderných nerastov. Kapacita pre rozvoj priemyslu nie je ani zďaleka využitá. V meste sú
predpoklady pre rozvoj priemyselných odvetví využívajúcich vlastné zdroje - pracovnú silu napr.
potravinársky a textilný priemysel, využívajúce vlastné prírodné zdroje regiónu a polohu regiónu
(drevo, nerudné suroviny), subdodávky pre automobilový priemysel – vzhľadom na polohu a súčasnú
orientáciu hospodárstva SR.
Priemysel v meste je diverzifikovaný, ale chýbajú nosné profilové závody. V rokoch 2007 až 2009
Mesto Lučenec s prispením štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu vybudovalo 2 etapy
Priemyselného parku juh V rámci týchto etáp sa postavili podniky Johnson Controls (subdodávky pre
automobilový priemysel), Drevovýroba Jackuliak (drevospracujúci), vo výstavbe je závod Milenium
trading (spracovanie plastov) a Bovitex Europa (energetika). Hospodárska produkcia mesta sa posúva
na malé a stredné podniky živnostníkov, ktorí sú v meste dôležitým článkom hospodárskej štruktúry.
Rozdelenie prevádzok na území mesta Lučenec za rok 2011 :
Osvedčenie o zápise do evidencie SHR
FO – osvedčenie (živnost.list), lekári, právnici
Právnické osoby / a.s., s r.o.,/

78
1238
711

Obchodná činnosť - 598
/napr: textil-113, priemys.tovar –39, potraviny – 41, mäso –23, obuv – 28, športové – 15, očná optika
–10, kvety – 16, nábytok – 18, plast a doplnky- 19, pekárenské – 17, papier – 10, zdrav.potreby-4,
farby,laky – 12, vozidlá 25, stavebný materiál – 7, noviny 17, chovateľské potreby – 11, záložňa - 10,
a ostatné /
Kancelárske priestory - 118
/sprostredkovat.obchodná činnosť- 56, realitné a advokátske kancel. – 26, cestovné kancel.- 10
a ostatné /
Služby - 409
/napr: reštaurácie, predaj občerstvenia s alkoholom, bez alkoholu- 172, krajčírstvo-11,
účtovníctvo,ekon pradenstvo-12, kozmetika-41, kaderníctvo a holičstvo-43, zariad. na regeneráciu
a rekondíciu –20, a ostatné/
Neštátne zdravotnícke zariadenia – ambulancie
Lekárne

80
15

Výrobná činnosť - 190
/strojárenská výroba, textilná výroba, stavebná činnosť a ostatné/
Veľké podniky- 24
/napr:Lunaco, Construct, PS-Novops, Costruo, Svoma, Plast-mont, Mäsokombinát Hrádok, CBA,
Reg.správa ciest, Ekostavba, SPOOL, Ipeľské tehelne,SBD,KLC,MEPOS, Všeobecná nemocnica
s poliklinikou, Poľnonákup,SAD, Nicholtrakt, Kamwood, PRP, Ernst-profil, Johnson Controls,
a ostatné/.
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Ubytovacie zariadenia
Ponuka ubytovacích zariadení je v meste vyhovujúca a zodpovedá požiadavkám trhu. Ubytovacie
zariadenia sú kvalitatívne na dobrej úrovni.
Štruktúra ubytovacích zariadení k 31.12.2011
Štruktúra ubytovacích zariadení
Hotely
Penzióny
Turistické ubytovne
Iné
Zdroj: Prieskum mesta Lučenec – Mestské informačné centrum

Počet
5
2
3
1

V meste Lučenec sa nachádza 5 hotelov***, 1 penzión*** a 1 penzión*, 1 turistická ubytovňa s 2**,
1** a bez hviezdičky. Do kategórie iný typ ubytovacieho zariadenia zahrňujeme služby
apartmánového domu.
Štatistika ubytovacích kapacít v meste Lučenec za roky 2002-2011
Rok
2002
2003
2004
Počet izieb
123
125
177
Počet lôžok
176
186
294
Zdroj: Prieskum mesta Lučenec – Mestské informačné centrum

2009
180
386

2011
228
520

Počet izieb v meste vzrástol z počtu 123 v roku 2002 na 228 v roku 2011, čo je nárast o 105 izieb.
Počet lôžok za to isté obdobie vzrástol zo 176 na 520.
Stravovacie zariadenia
Štruktúra stavovacích zariadení v meste Lučenec k 31.12.2011
Štruktúra stravovacích
Počet
zariadení
Reštaurácie
7
Pizzérie
10
Kaviarne, bary
6
Vinárne
2
Zariadenia s ponukou
2
zahraničnej gastronómie
Predaj rýchleho občerstvenia,
5
bagetéria
Zdroj: Prieskum mesta Lučenec – Mestské informačné centrum
Stravovacie zariadenia sú v meste dostatočne zastúpené čo sa týka kvality, kvantity. Dostatočné je aj
zastúpenie cenových skupín. V niektorých prípadoch sú nedostatky v označení jedál (viacjazyčnosť
jedálnych lístkov) ako aj v kvalifikovanosti personálu. V Lučenci funguje združená stredná škola
služieb, ktorá pre trh práce produkuje dostatok kvalifikovaných čašníkov, kuchárov a hoteliérov.
Napriek tomu sú v mnohých prípadoch tieto posty obsadzované nekvalifikovaným personálom bez
dostatočných jazykových znalostí. Kvalifikovaný personál s dostatočnými jazykovými znalosťami
odchádza za lepšími mzdami do zahraničia. Zamestnávateľské subjekty naopak často hľadajú lacné
pracovné sily bez kvalifikácie, čo ide na úkor kvality poskytovaných služieb.
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Hlavné problémy v oblasti stravovacích zariadení v meste vo vzťahu k cestovnému ruchu vidíme
v nasledovných oblastiach:
- sortiment ponúkaných jedál. V klasických stravovacích zariadeniach je sortiment ponúkaných
jedál veľmi podobný. Rovnakým jedlám sa dávajú len iné názvy (a ceny). Chýba klasická
reštaurácia s typickými slovenskými jedlami a aj sortiment klasických slovenských jedál
v jednotlivých zariadeniach
- nerovnomerne rozmiestnenie stravovacích zariadení a ich prevádzková doba. Návštevník mesta
má spravidla problém nájsť stravovacie zariadenie v ranných alebo neskorých večerných hodinách
a počas víkendov, pretože je väčšina stravovacích zariadení zatvorená
- čistota a hygiena zariadení, starostlivosť o technický stav zariadení. Návštevníci sú popri kvalite
jedál stále náročnejší na čistotu a hygienu zariadení cestovného ruchu. Týka sa to ako výrobných
priestorov, odbytových priestorov, ale najmä hygienických zariadení pre návštevníkov. Tiež je
potrebné venovať pozornosť čistote inventáru, pracovnému oblečeniu pracovníkov, ap.;
- správanie sa pracovníkov stravovacích zariadení k návštevníkom. Na Slovensku všeobecne je
problém správania sa pracovníkov k zákazníkom. Je to často nevšímavosť, pomalosť pri práci,
zamračený výraz, neznalosť ponúkaného sortimentu, nedostatočná jazyková pripravenosť
pracovníkov ap. Na túto skutočnosť poukazujú najmä zahraniční návštevníci.
Doplnkové služby
V meste Lučenec absentuje podnikanie väčšieho charakteru v oblasti cestovného ruchu. V tabuľke
uvádzame počet poskytovateľov doplnkových služieb potrebných pri rozvoji cestovnéhor ruchu
v meste Lučenec.
Zoznam doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu
Mesto

Zmenáreň

Zmenáreň –
Tenisové
súčasť banky kurty, squash

/osobitne/

Zariadenia
slúžiace na
regneárciu a
rekondíciu

Kozmetika

Holičstvo,
kaderníctvo

Kolkáreň

Preprava
osôb/Taxi

10

2

9

3

20

41

43

2

Krajčírstvo

Oprava obuvi

Sklenárstvo

Auto-

Lekáreň

Cestovné
kancelárie

Jazda na
koni

15

10

2

Lučenec
Mesto

požičovne

11

3

3

7

Lučenec
Zdroj: Mestský úrad, Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie, Referát podnikateľskej
činnosti, údaje Mestského informačného centra, 2012
Z hľadiska infraštruktúry cestovného ruchu mesto disponuje 10 cestovnými kanceláriami, ktoré sú
prevažne zamerané na pasívny cestovný ruch a 2 turistické informačné kancelárie, z ktorých jedna
Mestské informačné centrum je financované z rozpočtu mesta a jednu prevádzkujem firma Karpaty
s.r.o.
Kultúra a šport
Mesto je pravidelným usporiadateľom tradičných kultúrnych podujatí ako „Timravina studnička“,
„Medzinárodný folklórny festival“, „Lučenský jarmok“, „Vianočný jarmok“, „Veľkonočný jarmok“,
„Novohradská legenda“ a iné. Mesto Lučenec má bohaté divadelné tradície. Prvé ochotnícke súbory
vznikli v prvej polovici 18. Storočia. V súčasnosti tu pracujú divadelné súbory B.S.Timravy a J.
Kármana a detské divadelné súbory pôsobiace pri základných školách. Folklórne tradície udržiava
folklórny súbor Ipeľ a detské folklórne súbory.
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Ku kultúrnemu vyžitiu obyvateľov mesta slúžia Divadlo B.S.Timravy a Novohradská knižnica.
Knižnica sídli v historickej budove na ulici Kármana a vo svojom knižnom fonde eviduje do 150 000
kníh. Históriu mesta dokumentuje Štátny archív, kde je uložených 206 fondov a zbierok. Novohradské
múzeum a galériu prezentuje zbierkový fond, ktorý predstavuje bronzové ozdoby a šperky zo strednej
doby bronzovej a výrobky niekdajších výrobných odvetví Novohradu - smaltovníctvo, sklárstvo a
keramika. V meste pôsobí aj Novohradské osvetové stredisko s regionálnou pôsobnosťou zastrešujúce
amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych
a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, zachovávať
kultúrne symboly regiónu a poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a
vekových kategórií. Kino Apollo od roku 2011 poskytuje ako druhé kino v Banskobystrickom kraji
digitálnu projekciu špičkovej kvality s možnosťou premietania 2D a 3D filmov so zážitkovým
digitálnym zvukom.
V letných mesiacoch je k dispozícii Letné kino v Mestskom parku pre premietanie filmov
a organizovanie kultúrnych podujatí.
V meste pôsobia ešte ďalšie kultúrne inštitúcie ako Dom Matice Slovenskej, Novohradský oblastný
výbor Csemadoku, Maďarské kultúrne centrum.

Múzeum a galéria

Knižnica

Kino

Archív

Futbalový štadión

Krytá plaváreň, kúpalisko

Zimný štadión

Ihriská

Telocvična

Letné kino

Športové haly

Priehrada

In-line dráha

Skateboardingové ihrisko

Cyklotrasy

Lučenec

Osvetové stredisko

Mesto

Divadlo

Infraštruktúra – podpora kultúry a športu v meste Lučenec

1

1

1

1

1

1

1

2

1

6

10

1

3

1

1

1

4

Zdroj: Mestské informačné centrum
Mesto Lučenec má svoje športové tradície – atletika, judo, tenis, zápasenie a podobne, v ktorých boli a
sú dosahované výkony na republikovej úrovni. V súčasnosti sú v Lučenci populárne tieto športy:
Basketbal, Futsal, Boccia, Futbal, Hokej, Nohejbal, Atletika, Tenis, Šípky a pod. Jednotlivé športy sú
zastrešené športovými klubmi a koordinované v spolupráci s Mestským úradom Lučenec a príslušnou
komisiou pri Mestskom zastupiteľstve.
Mladí ľudia venujúci sa jazde na skateboarde a in – line korčuliach majú možnosť sa svojmu
obľúbenému športu venovať pod nadjazdom, kde bolo za týmto účelom vybudované nové ihrisko. Inline dráha je pre záujemcov v Mestskom parku. Správu mestských športovísk zabezpečuje od roku
2009 spoločnosť SPOOL.
Tráviť voľný čas môžu obyvatelia mesta aj v krytej plavárni AQUASPOOL v prímestskej časti
Vidiná, v lete na mestskom kúpalisku a na priehrade Ľadovo. Od 5. 7. 2012 sa otvorilo Termálneho
kúpaliska Novolandia v Rapovciach pre širokú verejnosť. Novovybudovaný termálny park Novolandia
ponúka kúpanie v milióny rokov starej reliktnej morskej vode. Termálne kúpalisko je otvorené počas
letnej a zimnej sezóne.

E/ Podporné nástroje rozvoja cestovného ruchu
V rámci podpory rozvoja cestovného ruchu z predvstupových fondov EÚ boli pripravené a
realizované tri grantové schémy rozvoja cestovného ruchu (TDGS), a to z finančného memoranda
PHARE 1998, PHARE 2002 a PHARE 2003. Schémy boli realizované v rokoch 2001 – 2005 a boli
zamerané tak do investičnej, ako aj neinvestičnej oblasti.
Najvýznamnejšiu formu pomoci predstavujú štrukturálne fondy EÚ. Podpora rozvoja cestovného
ruchu bola jednou z dvoch priorít Sektorového operačného programu Priemysel a služby v skrátenom
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programovacom období 2004 - 2006, pričom táto sa uskutočňovala tromi opatreniami. V ďalšom
programovom období 2007-2013 je cestovný ruch podporovaný v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – Prioritná os 3 – Cestovný ruchu a v rámci Regionálneho
operačného program – Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu a Prioritná os 4: Regenerácia sídiel.
Aj mesto Lučenec zabezpečovalo rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom realizácie projektov
z národných grantov, dotácií a štrukturálnych fondov EÚ. V nasledujúcej tabuľke uvádzame štatistiku
predložených projektov v oblasti cestovného ruchu.
Projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu podané mestom Lučenec
Rok /ukazovateľ

Z toho úspešných
projektov

2004

Počet
predložených
projektov
v danom roku
15

4

VÝŠKA
SCHVÁLENEJ
DOTÁCIE
v EUR
24 131,98

2005

6

3

15 601,14

2006

7

3

22 571,86

2007

14

5

123 714,26

2008

11

5

45 475,67

2009

17

6

1 377 105

Zameranie
projektov

Organizovanie
kultúrnych
podujatí –
Novohradský
folklórny festival,
Timravina
studnička, tvorba
cyklistickej trasy
Lučenec –
Ipolytarnóc
Organizovanie
kultúrneho podujatia
– Novohradský
folklórny festival,
príprava cyklotrasy
Organizácia
kultúrneho podujatia
– Novohradský
folklórny festival,
príprava cyklotrasy,
propagácia regiónu,
tvorba propagačných
materiálov
Zimný štadión –
dostavba,
organizovanie
kultúrnych podujatí
– Novohradský
folklórny festival,
tvorba propagačných
materiálov,
propagácia regiónu
Príprava cyklotrás,
organizovanie
kultúrnych podujatí
– Novohradský
folklórny festival,
30. majstrovstvá v
parašutizme
Propagácia regiónu,
tvorba cyklotrasy,
organizovanie
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2010

13

5

116 496

2011

15

1

500

podujatí –
Novohradský
folklórny festival,
úprava Mestského
parku, Renerácia
Námestia republiky
Organizovanie
kultúrnych podujatí,
propagácia regiónu,
digitalizácia Kina
Apollo
Timravina studnička
2011

Zdroj: Mestský úrad, Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie, Referát regionálneho
rozvoja, január 2012

F/ SWOT analýza územia

SILNÉ STRÁNKY
















blízkosť
hraničných
priechodov
s Maďarskom a cezhraničná spolupráca
blizkosť hlavného cestného ťahu
Bratislava – Košice
výhodná poloha a dostupnosť pre
významné slovenské mestá
existencia nových hraničných prechodov
po mostoch do Maďarska
priaznivé klimatické podmienky
výskyt
termálnych
a minerálnych
prameňov,
množstvo
chránených
prírodných
rezervácií
a areálov
s ojedinelým výskytom flóry a fauny
rekreačný a turistický potenciál územia
historický a kultúrny potenciál pre rozvoj
cestovného ruchu, rybárstvo
vhodné
podmienky
pre
rozvoj
cykloturistiky a pešej turistiky
bohaté tradície, remeslá, festivaly, folklór,
divadelníctvo
existencia škôl zameraných na vzdelanie
odborníkov v oblasti cestovného ruchu
existencia
technickej
a sociálnej
infraštruktúry
relatívne
nízka
cenová
úroveň
poskytovaných služieb
dostatok voľných pracovných síl

SLABÉ STRÁNKY














PRÍLEŽITOSTI



perspektíva
pre
sféru
obchodu
a poskytovanie služieb
možnosť využitia štrukturálnych fondov

chýba napojenie mesta na diaľnicu alebo
rýchlostnú komunikáciu
zlý technický stav existujúcich atrakcií,
historických
budov
a kultúrnych
pamiatok, znečistenie prírodných atrakcií
nerozvinutý turistický informačný systém
a propagácia regiónu v zahraničí
nedostatočná koordinácia aktivít v oblasti
cestovného ruchu
nedostatočne vybudovaná infraštruktúra
cestovného ruchu
nízka kvalita poskytovaných služieb
počet
jednodňových
výletníkov
a tranzitných cestujúcich v meste je
značne vyšší ako počet pobytovaých
turistov
chýbajúci rezervačný systém ubytovania
slabá podpora začínajúcich a existujúcich
podnikateľov v cestovnom ruchu
málo pracovných príležitostí a vysoká
miera nezamestnanosti
nedostatočná
odborná
kvalifikácia
pracovníkov
nedostatok
jazykovo
zdatných
pracovníkov v cestovnom ruchu

OHROZENIA


zhoršujúca sa veková
skladba
obyvateľov,
demografický vývoj

a ekonomická
nepriaznivý
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a národných
grantov
pre
rozvoj
cestovného ruchu v meste
organizácia destinačného manažmetu
„Turistický Novohrad a Podpoľanie“
a účasť mesta Lučenec ako strategického
člena
budovanie
partnerstiev
v okolitých
mestách a obciach
napojenie
sa
na
celoslovenské
a medzinárodné siete
možnosť
obnovy
autobusovej
a železničnej dopravy s Maďarskom
rozvoj ekologického cestovného ruchu
využitie alternatívnych zdrojov energie
vysoká ponuka lacnej pracovnej sily
príchodom investícii a investorov, možný
zvýšený záujem o kultúru a šport
rast počtu dovolenkujúceho obyvateľstva
– možnosť získať nových zákazníkov,
prípadne nové segmenty trhu
tvorba balíkov produktov cestovného
ruchu
dobrovoľné aktivity mládeže pri skrášlení
mesta a podpore rozvoja mesta












nízka kúpyschopnosť obyvateľov
nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy
demotivujúce podnikateľské prostredie
rast cien vstupov do výroby a produkcie
služieb, čo vyvoláva tlak na rast cien
služieb poskytovaných návštevníkom
nízka kvalifikovanosť pracovnej sily,
ktorá zostala v regióne
strata pracovných návykov
konkurencia z iných porovnateľných
miest a regiónov
neriešenie súčasných ekologických záťaží,
ľahostajnosť k životnému prostrediu
existujúce choroby drevín
zmena klímy
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2. KONCEPCIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU
Vízia do roku 2020:
Lučenec ako centrum rozvoja cestovného ruchu v Novohrade s medzinárodným významom
s dostatočne vybudovanou infraštruktúrou, koordinovaným rozvojom cestovného ruchu, s kvalitnými
balíkmi produktov cestovného ruchu, kvalitnými službami, s rozvinutou kultúrou a typickou
gastronómiou.
Strategický cieľ: Lučenec ako zážitok. Zvýšenie konkurencieschopnosti mesta Lučenec na trhu
cestovného ruchu poskytovaním kvalitných komplexných služieb, zvýšením a predĺžením návštevnosti
mesta dosiahnuť lepšie ekonomické zhodnocovanie potenciálu mesta s cieľom rozvoja cestovného
ruchu v meste.

ŠPECIFICKÉ CIELE:
Cieľ č. 1: Vytvorenie nových produktov cestovného ruchu s orientáciou na cieľové trhy
Opatrenia:
- Vytvorenie zážitkovej trasy
- Účelné využívanie prírodných daností a historických hodnôt v prospech rozvoja
cestovného ruchu
- Organizovanie rôznych kultúrnych podujatí pre cieľové skupiny s cieľom
prezentácie histórie, miestnych tradícií a remesiel
- Organizovanie rôznych športových podujatí na regionálnej, národnej
a medzinárodnej úrovni s naprepojením sa na letisko v Boľkovciach
- Rekonštrukcia a úprava kultúrno-historických pamiatok
- Rekonštrukcia Divadla B.S.Timravy a jeho slávnostné uvedenie do prevádzky
- Prepojenie pamiatkovej zóny s modernou časťou Námestia republiky
- Dobudovanie Mestského parku ako centra oddychu a relaxu s napojením sa na
blízke športovo-relaxačné zariadenia
- Dobudovanie Ľadova ako rekreačnej zóny
- Vytvorenie prechádzkových okruhov, balíkov produktov pre domácich
a zahraničných návštevníkov
- Prezentácia osobností, rodákov a udalostí mesta Lučenec s napojením sa na
vytvorené produkty
- Nadviazanie na tradície jarmokov, výstav a veľtrhov
- Zachovanie kultúrneho a historického dedičstva regiónu pre budúce generácie
- Rozvoj ekologického cestovného ruchu – greenways a pod.
- Pri tvorbe produktov odstrániť sezónnosť v cestovnom ruchu mesta Lučenec
- Systematická inovatívnosť v ponuke produktov cestovného ruchu
- Využiť e-marketing pri predaji produktov cestovného ruchu
Cieľ č. 2: Zlepšenie vybavenia mesta potrebnou infraštruktúrou, zlepšenie dostupnosti
a komplexnosť kvalitných služieb v meste
Opatrenia:
- Dobudovanie supraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu na úroveň kvality
v rámci krajín EÚ
- Dobudovanie a výstavba športovo-relaxačných zariadení
- Vybudovanie cyklistických trás a napojenie sa na nadregionálne a národné
cyklistické trasy, dobudovanie nových turistických trás
- Dobudovanie peších zón, oddychových zón a parkovísk
- Podpora inovácií v ponuke pre domácich a zahraničných návštevníkov v súlade
s trendmi vývoja trhu cestovného ruchu v Európe
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-

Vybudovanie hodnotiacieho systému pre poskytovateľov ubytovania a stravovania
v rámci mesta Lučenec
Vzdelávanie obyvateľov a zamestnancov pre potreby cestovného ruchu
Zvyšovanie jazykových znalostí zamestnancov v cestovnom ruchu

Cieľ č. 3: Vytvorenie efektívneho informačného systému v meste
Opatrenia:
-

Vytvoriť efektívny informačný a rezervačný systém
Zlepšiť orientačný systém v meste Lučenec
Vybudovanie informačných kioskov pre potreby obyvateľov a návštevníkov
Vybudovanie virtuálnej prezentácie mesta na webovej stránke

Cieľ č. 4: Zefektívnenie spolupráce verejného sektora, podnikateľského sektora
a neziskového sektora pri rozvoji cestovného ruchu v meste
Opatrenia:
-

-

Spolupráca subjektov v oblasti tvorbe spoločného produktu, propagácie, výmeny
informácií, pri tvorbe efektívneho rezervačného a informačného systému, pri
organizovaní podujatí
Zabezpečenie čistoty a poriadku, skrášlenie mesta
Mesto Lučenec ako člen novovzniknutej DMO „Turistický Novohrad
a Podpoľanie“

Cieľ č. 5: Prehĺbenie cezhraničných vzťahov
Opatrenia:
-

Organizovanie spoločných a kultúrnych podujatí v spolupráci s partnerskými
mestami
Spoločná propagácia partnerských miest na webových stránkach partnerov
navzájom
Zlepšenie podmienok cezhraničnej dopravy s Maďarskom prostredníctvom
autobusovej a železničnej dopravy, ekologizácia cezhraničnej dopravy
Vybudovanie spoločných cyklotrás a produktov cestovného ruchu

Cieľ č. 6: Zefektívnenie marketingu mesta Lučenec ako vyhľadávaného cieľového
miesta cestovného ruchu
Opatrenia:
-

Mestské informačné centrum ako koordinátor rozvoja cestovného ruchu v meste
v spolupráci s ostatnými oddeleniami Mestského úradu v Lučenci
Zlepšenie propagácie mesta smerom navonok
Dotvorenie imidžu mesta a vytvorenie značky kvality
Kreatívna účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku
a v zahraničí
Spolupráca s inštitúciami SACR, ministerstvá, BBSK, touroperátori pri propagácii
mesta, združenia v oblasti cestovného ruchu
Zefektívnenie webovej stránky mesta, prístup na sociálne siete, prezentácia mesta
na internete /rezervačné systémy a databázy – napr. www.travelguide.sk/
Prezentácia mesta v národných a medzinárodných médiách
Spolupráca subjektov pri podpore propagácie mesta

Akčné programy realizácie koncepcie cestovného ruchu
Akčné programy rozpracúvajú strategickú časť do detailných akčných plánov postupne na obdobie do
roku 2020 tak, aby plnenie stanovených aktivít, opatrení a cieľov bolo merateľné a kontrolovateľné.
Sú to podrobné plány, ktoré sú spracované na základe zvolených stratégií.
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Zameriavajú sa na definovanie konkrétnych krokov (aktivít), ktoré je potrebné realizovať so
zameraním na stanovené priority, výber najvhodnejšieho miesta realizácie, stanovenie termínu
realizácie jednotlivých aktivít v reálnom čase a na základe dôležitosti, na stanovenie predpokladaných
nákladov a zdrojov financovania na realizáciu jednotlivých aktivít a definovanie indikátorov výstupu
jednotlivých aktivít.
Cieľ č. 1: Vytvorenie nových produktov cestovného ruchu s orientáciou na cieľové trhy
Aktivita

Rekonštrukcia
Szilassyho kaštieľa

Rekonštrukcia
YMCY

Rekonštrukcia
Radnice

Rekonštrukcia
Kubínyiho námestia
+ Begova ulica

Rekoštrukcia
Židovskej synagógy

Rekonštrukcia fasád
secesných domov na
Masarykovej ulici
Rekonštrukcia
Divadla
B.S.Timravy,
modernizácie jeho
priestorov
Rekonštrukcia
Divadla
B.S.Timravy ako
kreatívneho
coworkingového
centra

Miesto realizácie

Fiľakovská cesta,
Lučenec

Novohradská ulica,
Lučenec

Ul Dr. Herza,
Lučenec

Kubínyiho
námestie, Begova
ulica, Lučenec

Investor/zdroj
financovania

Majiteľ,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

Lučenec

Majiteľ,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

Lučenec

Majitelia,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

Námestie republiky,
Lučenec

Námestie republiky,
Lučenec

Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

Časový
plán

Finančný
plán

20132020

Na základe
štúdie

20132020

Na základe
štúdie

20132020

1 328 000 €

20132020

646 000 €

Indikátory
Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Zrekonštruovaný
kaštiel – kultúrna
pamiatka
Sprístupnenie
doteraz
neprístupných
objektov
Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Zrekonštruovaná
budova ako súčasť
Námestia republiky
Zrekonštruovaná
budova
Zrekonštruované
priestory pre ďalšie
použitie
Sprístupnenie
doteraz
neprístupných
objektov
Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Rekonštruovaná
pamiatka
Sprístupnenie
doteraz
neprístupných
objektov

20132020

Na základe
štúdie

20132020

Na základe
jednotlivých
štúdií

Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Rekonštruované
budovy

20132020

Na základe
štúdie

Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Uvedenie divadla do
prevádzky

20132020

Na základe
štúdie

Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Uvedenie centra do
prevádzky
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Rekonštrukcia
Kármanovej ulice
/širší prechod
námestia/
Tvorba náučného
chodníka
a greenways –
prepojenie Lučenca
s Volavčou kolóniou
v Rapovciach

Dobudovanie
Ľadova ako
rekreačnej zóny
Revitalizácia
centrálneho
priestoru na
Rúbanisku II.

Organizácia
kultúrnych
a športových
podujatí

Organizovanie
jarmokov, výstav
a veľtrhov v meste
Lučenec
Rozvíjanie a
sprístupnenie
expozícií – Chyža
starej mamy a Škola
našich predkov –
pre širokú verejnosť

Kármanova ulica,
Lučenec

Lučenec a okolie

Lučenec

Rúbanisko II,
Lučenec

Mesto Lučenec,
súkromné zdroje,
národné zdroje,
fondy EÚ
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje,
súkromné zdroje
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

Na základe
štúdie

Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Štúdia
uskutočniteľnosti
Stavebný projekt
Trasovanie
Vybavenie
chodníkov
informačnými
tabuľami a drobnou
infraštruktúrou
Stavebný
projekt,
Štúdia
uskutočniteľnosti,
Stavebné povolenie,
ohlásenie
drobnej
stavby

20132020

60 000 EUR

20132020

Podľa štúdie

20132017

Na základe
štúdie

Revitalizácia
centrálneho priestoru
– Rúbanisko II.

Lučenec

Mesto Lučenec,
neziskové
organizácie,
kultúrne
inštitúcie,
národné granty,
štrukturálne
fondy EÚ,
dotácie, BBSK

20132020

50 000 EUR
/ročne

Počet
organizovaných
podujatí
Počet zúčastnených
slovenských
a zahraničných
návštevníkov

Lučenec

Mesto Lučenec,
národné granty,
dotácie

20132020

40 000 EUR
/ročne

Počet
organizovaných
jarmokov,
výstav,
veľtrhov

Lučenec

Mesto Lučenec,
súkromná zbierka
majiteľa, národné
granty, dotácie,
BBSK

20132020

3 000
EUR/ročne

Počet návštevníkov,
rozšírenie expozície

55 000 EUR

Počet atraktivít
Zrekonšruované
jednotlivé
časti
mestského parku
Spokojnosť
obyvateľov
mesta
a návštevníkov

Podľa štúdie

Štúdia
uskutočniteľnosti
Stavebný projekt
Realizácia investície

1 500 EUR
/zahrňujú
mzdové

Vytvorenie
prechádzkových
okruhov v rôznych

Dobudovanie
Mestského parku
ako centra oddychu

Mestský park,
Lučene

Mesto Lučenec,
dobrovoľníci,
národné granty,
dotácie, BBSK

Prepojenie
pamiatkovej zóny
s modernou časťou
Námestia republiky

Kubínyiho
námestie,
Masarykova ulica,
Novohradská ulica,
Námestie republiky

Mesto Lučenec,
majitelia
nehnuteľností,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné granty,
dotácie

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec

Vytvorenie
prechádzkových
okruhov, balíkov

20132020

20132017

20132020

20132015
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služieb pre
domácich
a zahraničných
návštevníkov

Zážitková cesta
mestom Lučenec

náklady,
prevádzkové
náklady/

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec,
YOUNG FOLKS
Lučenec /národné
granty,
štrukturálne
fondy EÚ, BBSK

20132015
Podľa štúdie

jazykových
mutáciách
Ponuka atraktivít pre
slovenských
a zahraničných
návštevníkov
Vytvorenie
prechádzkového
okruhu,
ponuka
atraktivít mesta

Cieľ č. 2: Zlepšenie vybavenia mesta potrebnou infraštruktúrou, zlepšenie dostupnosti
a komplexnosť kvalitných služieb v meste
Aktivita
Dobudovanie
a modernizácia
ubytovacích,
stravovacích
a doplnkových
zariadení
Dobudovanie
a výstavba športovorelaxačných
zariadení

Dobudovanie peších
zón, oddychových
zón a parkovísk

Dostavba letného
kúpaliska

Dobudovanie
termálneho
kúpaliska
NOVOLANDIA

Výstavba chodníka
pre cyklistov
Lučenec – Vidiná

Miesto realizácie

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec

Investor/zdroj
financovania
Majitelia
jednotlivých
zariadení, vlastné
zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ
Majitelia
zariadení, Mesto
Lučenec,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy, dotácie,
národné zdroje

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
dotácie,
štrukturálne
fondy EÚ

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ, BBSK,
národné granty,
dotácie

Obec Rapovce
/okres Lučenec

Súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

Mesto Lučenec,
obec Vidiná

Mesto Lučenec,
obec Vidiná,
verejné zdroje,
národné granty,
dotácie,
štrukturálne
fondy EÚ

Časový
plán
20132020

Finančný
plán

Indikátory

Podľa štúdií

Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Modernizované
zariadenia a ich
priestory

Podľa
jednotlivých
štúdií

Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Počet športovorelaxačných
zariadení

20132020

20132020
Podľa štúdií

20132020
Podľa štúdie

20132020
Podľa
stavebného
projektu

20132020
378 402 €

Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Výstavba peších
zón, oddychových
zón
Počet nových
parkovacích miest
Stavebný projekt
Stavebné povolenie
Dostavba letného
kúpaliska
Počet návštevníkov
Zvýšenie počtu
návštevníkov o 30 %
Dobudovanie
infraštruktúry,
dobudovanie
bazénov,
stravovacích a
ubytovacích
zariadení
Počet km
vybudovaného
chodníka
Zvýšenie
bezpečnosti
premávky pre
cyklistov
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Vybudovanie
cyklistickej trasy
Lučenec – Halič

Vybudovanie
cyklistickej trasy
Lučenec – Rapovce
Dobudovanie
cyklistických trás
v intraviláne obce
s napojením sa na
existujúce
cyklotrasy v
extraviláne
Revitalizácia Parku
B.S.Timravy
Vybudovanie
jednotného
mobiliáru mesta
Lučenec
Dobudovanie
bezbarierovosti
v meste Lučenec
Vzdelávanie
obyvateľov
a zamestnancov

Zvyšovanie
jazykových znalostí

Vybudovanie
hodnotiaceho
systému pre
poskytovateľov
služieb

20132020

Mesto Lučenec,
obec Halič

Mesto Lučenec,
obec Halič,
verejné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

20132020

Mesto Lučenec,
obec Rapovce

BBSK, Mesto
Lučenec, obec
Rapovce, verejné
zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

20132020

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné granty,
dotácie
Mesto Lučenec,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

20132018

Mesto Lučenec,
národné zdroje,
fondy EÚ,
súkromné zdroje
Mesto Lučenec,
národné
a štruktrurálne
fondy EÚ,
súkromné zdroje

20132020

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec

Majitelia
zariadení,
súkromné zdroje,
národné granty

Mesto Lučenec

Vzdelávacie
inštitúcie,
majitelia
zariadení,
súkromné zdroje,
národné granty,
štrukturálne
fondy EÚ

Mesto Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje

Podľa štúdie

Podľa štúdie

Podľa štúdie

Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Majetkovovysporiadané
pozemky
Realizácia investície
Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Majetkovovysporiadané
pozemky
Realizácia investície
Stavebné projekty
Stavebné povolenia
Majetkovovysporiadané
pozemky
Značenie
Realizácia investície

Podľa štúdie

Revitalizovaný park

Podľa štúdie

Jednotný mobiliár
mesta

Podľa štúdie

Bezbariérové
vchody do inštitúcií,
chodníky, priechody

35 000 EUR

Počet kurzov
v oblasti cestovného
ruchu
Počet účastníkov
kurzov

40 000 EUR

Počet jazykových
kurzov
Počet účastníkov
kurzov

2 000 EUR

Hodnotiaci systém
poskytovateľov
služieb

20132020

20132020

20132020

20132020

Cieľ č. 3: Vytvorenie efektívneho informačného systému v meste
Aktivita
Vytvorenie
informačného
a rezervačného

Miesto realizácie

Investor/zdroj
financovania

Časový
plán

Finančný
plán

Indikátory

Lučenec

Mesto Lučenec,
súkromné
a verejné zdroje,

20132020

50 000 EUR

Informačný
a rezervačný systém
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systému
Modernizácia
orientačného
systému mesta
Vytvorenie
informačných bodov
s označením
/Tourist Info
Lučenec/
Interaktívne
informačné kiosky
Webová stránka
prepojená na
informačnokomunikačné
technológie
Virtuálna
prezentácia mesta na
webovej stránke

štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje
Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje
Mesto Lučenec,
národné granty,
dotácie,
štrukturálne
fondy EÚ
Mesto Lučenec,
súkromné zdroje,
verejné zdroje,
národné zdroje
Mesto Lučenec,
národné granty,
dotácie,
štrukturálne
fondy EÚ
Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
národné zdroje

20132020

20 000 EUR

Orientačný systém

20132016

10 000 EUR

Počet informačných
bodov
Zlepšenie
informovanosti

20132020

25 000 EUR

Počet informačných
kioskov

20132017

25 000 EUR

20132020

7 000 EUR

Počet použitých
informačných
a komunikačných
technológií
Virtuálna
prezentácia mesta

Cieľ č. 4: Zefektívnenie spolupráce verejného sektora, podnikateľského sektora a neziskového
sektora pri rozvoji cestovného ruchu v meste
Aktivita
Spolupráca
subjektov pri rozvoji
cestovného ruchu
Zabezpečenia
čistoty, poriadku,
skrášlenia mesta
Členstvo v DMO
„Turistický
Novohrad
a Podpoľanie“
Vytvorenie fóra
kreatívnych odvetví
a kreatívnych
jednotlivcov

Miesto realizácie

Investor/zdroj
financovania

Časový
plán

Finančný
plán

Indikátory
Počet stretnutí
subjektov
Spolupráca
subjektov

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,

20132020

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
dobrovoľníctvo,
národné granty

20132020

15 000 EUR/ Udržiavaná čistota
ročne
a poriadok v meste

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje

20132020

5 500 EUR/
ročne

Členstvo
v organizácii
Výška členského

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
národné granty

20132016

600
EUR/ročne

Vytvorené fórum

Časový
plán

Finančný
plán

Indikátory

500 EUR/
ročne

Cieľ č. 5: Prehĺbenie cezhraničných vzťahov
Aktivita

Organizovanie
spoločných
a kultúrnych
podujatí

Miesto realizácie

Investor/zdroj
financovania

Lučenec,
partnerské mestá

Mesto Lučenec
a partnerské
mestá, verejné
zdroje, súkromné
zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

20132020

Počet
organizovaných
podujatí na
60 000 EUR/ Slovensku
ročne
Počet
organizovaných
podujatí
v partnerských
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mestách
Počet účastníkov
Spoločná
propagácia
partnerských miest
Podpora
cezhraničnej
autobusovej
a železničnej
dopravy,
ekologizácia
cezhraničnej
dopravy

Dobudovanie
spoločných
cyklotrás

Lučenec,
partnerské mestá

20132020

Lučenec,
Salgótarján,
maďarské obce
v prihraničnom
regióne

Mesto Lučenec,
prihraničné obce,
SAD, ŽSR,
verejné zdroje,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ

Lučenec, maďarské
obce
v prihraničnom
regióne

Mesto Lučenec,
prihraničné obce,
verejné zdroje,
súkromné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ,
národné zdroje

20132020

20132020

2 000 EUR/
ročne

Propagácia na
webovej stránke

Počet vytvorených
Podľa štúdie a
liniek
kalkulácie
Počet cestujúcich

Podľa štúdie

Stavebný projekt
Stavebné povolenie,
ohlásenie drobnej
stavby,
Realizácie investícií
Vybudovanie
drobnej
infraštruktúry

Cieľ č. 6: Zefektívnenie marketingu mesta Lučenec ako vyhľadávaného cieľového miesta
cestovného ruchu
Časový Finančný
plán
plán

Miesto realizácie

Investor/zdroj
financovania

Propagácia mesta

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
národné granty,
dotácie, BBSK,
štrukturálne
fondy EÚ

20132020

Zjednotenie identity
mesta Lučenec

Lučenec

Mesto Lučenec

20132020

20 000
EUR/ročne

Spoločná identita
mesta Lučenec
smerom navonok

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
dotácie, národné
granty

20132020

10 000 EUR

Vytvorenie imidžu,
značky mesta
Lučenec

Lučenec,
Slovensko,
zahraničie

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
štrukturálne
fondy EÚ,

20132020

6 000 EUR/
ročne

Lučenec

Mesto Lučenec

20132020

-------

Lučenec

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
granty, dotácie

20132020

3 000 EUR

Slovensko,
zahraničie

Mesto Lučenec,
verejné zdroje,
národné granty

20132020

5 000 EUR /
ročne

Aktivita

Tvorba imidžu
Kreatívna účasť na
výstavách
a veľtrhoch na
Slovensku
a v zahraničí
Spolupráca so
SACR, BBSK,
ministerstvami,
touroperátomi,
združeniami CR
Zefektívnenie
webovej stránky,
prístup na sociálne
siete
Prezentácia mesta
na národných
a medzinárodných
médiách

Indikátory

Počet propagačných
25 000 EUR/ materiálov
ročne
Počet článkov
o meste Lučenec

Počet výstav
a veľtrhov v roku, na
ktorých sa mesto
Lučenec zúčastňuje

Počet zmlúv o
spolupráci
Obnovená webová
stránka
Mesto Lučenec na
sociálnych sieťach
Počet médií
prezentujúcich
mesto Lučenec
Prezentácia mesta v
zahraničí
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Finančný plán realizácie koncepcie, zdroje financovania
Realizácia naplánovaných aktivít a jednotlivých krokov v akčných programoch Koncepcie cestovného
ruchu vyžaduje aj finančné krytie, aby sa zabezpečila ich realizácia. Budú sa využívať rôzne zdroje
financovania.
Finančné toky môžu byť z nasledujúcich zdrojov:
- verejné zdroje samosprávy
- súkromné zdroje
- dotácie, príspevky
- národné granty
- štrukturálne fondy EÚ
- úvery

Hodnotiaci systém plnenia
V hodnotiacom systéme realizácie jednotlivých aktivít budú definované spôsoby, ako bude vykonaná
kontrola plnenia cieľov a monitorovanie plnenia jednotlivých činností. Ukazovatele merania musia
byť presne a termínovo vymedzené. Postupy na sledovanie úspešnosti plnenia plánu, monitoring
a kontrola musia byť zaznamenané ako súčasť časových harmonogramov v plánoch činnosti.
V akčných programoch sa stanovili jednotlivé indikátory, ktoré určujú úspešnú realizáciu jednotlivých
aktivít. Úlohou indikátorov merania je zabezpečiť jednoznačné posúdenie, či bol alebo nebol daný cieľ
dosiahnutý. Jednotlivé indikátory sú definované v horeuvedených tabuľkách.
Hodnotenie a meranie úspešnosti realizácie koncepcie bude nasledovné:
a. Vyhodnotenia splnenia cieľov 1. roku – pre indikátory, ktoré sa sledujú ročne
b. Vyhodnotenie splnenia cieľov priebežne – pre indikátory stanovené do roku 2020
c. Zbieranie ďalších objektívnych a subjektívych dát (štatistiky, pomer návštevníkov
podľa cieľových skupín, pozorovanie atď).
d. Porovnanie cieľov a pomerov medzi jednotlivými rokmi, hodnotenie a prehodnotenie
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3. MARKETINGOVÁ STRATÉGIA MESTA LUČENEC
A/ Marketingová situácia v meste Lučenec
Mesto Lučenec nemá vypracovanú konkrétnu stratégiu propagácie mesta smerom navonok. Mesto je
vyhľadávanou destináciou hlavne pre slovenských návštevníkov a pre návštevníkov z krajín V4.
Hlavná turistická sezóna je najmä v mesiacoch jún – september. Cestovný ruch sa orientuje hlavne na
využívania kultúrno-historického potenciálu mesta. Nie sú však definované jednotlivé produkty
cestovného ruchu pre vybrané cieľové skupiny. Mesto disponuje potrebnou supraštruktúrou
a infraštruktúrou cestovného ruchu, no nie na dostatočnej kvalitatívnej úrovni. Dôležitým faktorom je
aj blízkosť hranice s Maďarskom a vhodná poloha mesta, čo je dôležitým predpokladom pre rozvoj
cestovného ruchu.
Mesto Lučenec sa každoročne zúčastňuje výstav a veľtrhov cestovného ruchu na Slovensku
a v zahraničí. V rámci partnerskej spolupráce s mestom Louny /Česká republika/ sa každý rok
zúčastňuje podujatia „Letné Lounské vábenie“ prostredníctvom svojho stánku a prezentuje atraktivity
pre českú klientelu. Každoročne je mesto prispievateľom aj do cestovateľských lexikónov
prostredníctvom ktorých sa prezentuje na Slovensku alebo v zahraničí.
Vydávajú sa propagačné materiály a DVD propagujúce mesto Lučenec. Rozvíja sa spolupráca
s inštitúciami ako BBSK, ministerstvá, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, AICES, Región
Neogradiensis a iné.
Počas roka sa v meste organizujú rôzne kultúrne a športové podujatia s regionálnym a medzinárodným
významom, ktoré sa propagujú prostredníctvom článkov v Mestských novinách, MY –
Novohradských novinách, v mesačníku Kam do mesta a plagátov na výlepných miestach.
Mesto Lučenec sa prezentuje na internetovej stránke www.lucenec.sk. Okrem tejto webovej stránky
existuje aj iná webová stránka lucenec.virtuálne.sk a na sociálnej sieti FACEBOOK. Na webovej
stránke sa nachádzajú okrem informácií ohľadne samosprávy, aj informácie o cestovnom ruchu, napr.
historické pamiatky, organizované kultúrne podujatia, možnosti ubytovania, dopravné spojenia, úrady,
inštitúcie a pod. Anglická a maďarská verzia webovej stránky sa priebežne doplňuje.

B/ Definovanie marketingových cieľov:
Na základe analýzy marketingovej situácie môžeme formulovať nasledovné marketingové ciele mesta
Lučenec do roku 2020:
1. Zlepšiť positioning a imidž mesta Lučenec ako vyhľadávanej destinácie cestovného ruchu na
Slovensku a v zahraničí;
2. Podpora aktívnejšej propagácie mesta Lučenec s cieľom prezentácie produktov cestovného
ruchu v meste Lučenec;
3. Využívanie nových trendov v marketingu;
4. Zabezpečenie koordinovaného rozvoja cestovného ruchu za spolupráci všetkých
zainteresovaných subjektov.

Opatrenia na splnenie uvedených marketingových cieľov:
Vytvorenie imidž a desing manuálu prezentácie mesta Lučenec smerom navonok
Vytvorenie loga a sloganu mesta
Podpora propagácie mesta Lučenec na Slovensku a v zahraničí vo všetkých formách
Podpora e-marketingu pri propagácii mesta
Systematické skúmanie trendov v ponuke cestovného ruchu, inovatívnosť v produktoch
a ponuke služieb
6. Vytváranie nových produktov cestovného ruchu, ktoré budú odzrkadľovať históriu a tradície
mesta
7. Ponuka takých produktov cestovného ruchu, ktoré umožnia predĺžiť pobyt návštevníka
v meste o 3 dni
1.
2.
3.
4.
5.
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8. Zlepšiť a podporiť public relation aj prostredníctvom organizovania poznávacieho zájazdu pre
slovenských a zahraničných novinárov a touroperátorov
9. Nadviazanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými touroperátormi pri prezentácii mesta
Lučenec
10. Lepšie využívanie komunikačných nástrojov – brožúry, mapy, newsletter, direct mail pre
potreby domácich a zahraničných návštevníkov
11. Zabezpečiť systematickú koordináciu rozvoja cestovného ruchu v meste
12. Spolupráca subjektov z verejného, súkromného a neziskového sektora s cieľom rozvoja
cestovného ruchu v meste

C/ Akčné programy realizácie marketingovej stratégie
Vytvorenie značky mesta ako cieľového miesta
Vytvorenie značky mesta Lučenec ako cieľového miesta dáva možnosť sa odlíšiť od ostatných miest,
respektívne regiónov na Slovensku. Značka vedie k posilneniu jeho konkurenčnej schopnosti a vytvára
konkurenčný a cenový tlak. Vyžaduje si to však koncentráciu kvalitnej ponuky a finančných zdrojov
pod silnou značkou. Očakáva sa aj ochota spolupracovať všetkých subjektov pri tvorbe produktov
a spolufinancovaní propagácie cestovného ruchu. Pre mesto je to nielen vytvorenie vlastnej značky,
ale aj príležitosť v podobe silnej značky novovzniknutej Organizácie destinačného manažmentu
Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Cieľové trhy
Pri výbere vhodných cieľových skupín treba prihliadať na konkurenciu a na to, či sa podarí získať istú
cieľovú skupinu alebo jej časť. Cieľový trh musí predstavovať príležitosti, ktoré územie môže využiť.
Pri určovaní cieľových skupín sme vychádzali z definovania balíkov produktov, z analýzy a trendov
v oblasti cestovného ruchu.
Našimi cieľovými trhmi budú:
- návštevníci, ktorí má záujem o alternatívny spôsob transportu cez hranice,
- návštevníci, ktorí majú záujem o ekologický cestovný ruch
- návštevníci, ktorí majú záujem o spoznávanie histórie a kultúry
- účastníci kultúrnych a športových podujatí
- účastníci kongresov a obchodných ciest
- dôchodcovia, ktorí majú záujem o turistiku
- rodiny s deťmi, ktoré majú záujem o trávenie voľného času v prírode
- mladá a stredná generácia, ktorá má voľný čas počas hlavnej letnej sezóny a vyhľadáva zážitky
Naše cieľové skupiny budú prevažne zo Slovenska a krajín V4, ktoré sú geograficky najbližšie,
historicky a spoločensky prepojené s našou krajinou. Našou snahou bude prilákať návštevníkov aj
z ostatných krajín EÚ a iných krajín sveta /napr. USA, Kanada, Čína a pod./ prostredníctvom
poskytovania kvalitných služieb.

Produktové balíky
Cestovný ruch sa stal súčasťou dnešnej modernej spoločnosti. Hlavným motívom cestovania je
predovšetkým zmena prostredia, kedy človek môže uspokojiť svoje špecifické potreby, napr. potrebu
odpočinku, rekreácie, poznania, kultúrnych a športových zážitkov a sebarealizácie.
Pri tvorbe jednotlivých produktov sme vychádzali z analýzy potenciálu ponuky mesta Lučenec
a trendov v oblasti cestovného ruchu v Európe a vo svete.
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Produkt č. 1 Ekoturizmus
Odôvodnenie:
Ekoturizmus patrí k mladým formám cestovného ruch a predstavuje veľmi čistú formu cestovného
ruchu z pohľadu vplyvu na životné prostredie a pôvodné obyvateľstvo daného regiónu. Jeho
základnou črtou je trvalá udržateľnosť a primeranosť daným podmienkam prostredia s ohľadom na
stabilitu existujúcich ekosystémov a využívania dostupných prírodných zdrojov v meste Lučenec.
Cieľ: Cieľom produktu je prezentácia ekosystémov pre obyvateľov a návštevníkov, minimalizovať
dopad rozvoja cestovného ruchu na životné prostredie, zvýšiť ekologické povedomie obyvateľov a
návštevníkov a rešpekt k životnému prostrediu.
Popis aktivít:
- aktivity smerujúce do chránených prírodných lokalít, orientácia na pozorovanie flóry a fauny /napr.
pozorovanie vtáctva/ prostredníctvom ďalekohľadu – Volavčia kolónia
- vybudovanie náučno-ekologického chodníka s drobnou infraštruktúrou
- využívanie ekologických dopravných prostriedkov /cykloturistika/ - dostupnosť len peši alebo
bicyklom
- organizovanie environmentálnych exkurzií základných škôl
Očakávané vplyvy:
 budovať environmentálne a kultúrne povedomie a rešpekt
 zabezpečiť pozitívne skúsenosti pre obe strany - návštevníkov a domáce obyvateľstv
 poskytovať priamu podporu ochrany prírody cez financovanie z výnosov z ekoturizmu
 zabezpečiť finančné výhody a podporu lokálnemu obyvateľstvu
 zvýšiť citlivosť návštevníkov k vnímaniu politického, sociálneho a environmentálneho
prostredia hostiteľskej krajiny
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- neziskové organizácie
- dobrovoľníci

Produkt č. 2 Cykloturistika, pešia turistika
Odôvodnenie:
Značkované turistické cyklotrasy a ich sprievodná vybavenosť sa za posledné desaťročie, hlavne
vďaka iniciatívam cykloturistických aktivistov, rozšírili na stovky kilometrov po celom Slovensku.
Existuje už množstvo „cyklisticky“ vyspelých krajín a miest, kde bicykel tvorí nedielnu súčasť
verejných priestorov a vo výraznej miere sa podieľa na dennej preprave obyvateľstva. Katastrom
mesta Lučenec prechádzajú 4 cyklistické trasy, ktorej jednej súčasťou je aj náučný chodník. Mesto má
vhodné predpoklady pre rozvoj cyklistickej a pešej turistiky.
Cieľ: Cieľom produktu v prvom rade je vytvorenie vhodných podmienok pre cyklistiku, jeho
vybavenie a zabezpečenie bezpečnosti premávky.
Popis aktivít:
- dobudovanie existujúcich cyklotrás
- vybudovanie nových cyklotrás a ich prepojenie na regionálne a cezhraničné cyklotrasy
- zabezpečenie označenia, tvorba smeroviek a informačných panelov
- vybavenie cyklotrás a turistických chodníkov drobnou infraštruktúrou
- vytvorenie propagačných materiálov
- požičovne a servis bicyklov
- priestory na uskladnenie bicyklov
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Očakávané vplyvy:
- zvýšenie úrovne cyklistických trás
- nárast počtu návštevníkov
- zníženie sezónnosti
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- neziskové organizácie
- podnikatelia v cestovnom ruchu

Produkt č. 3 Kultúrno-poznávací cestovný ruch
Odôvodnenie:
Kultúrno-poznávací cestovný ruch sa orientuje na prezentáciu vzácnych alebo jedinečných kultúrnych,
umeleckých a historických pamiatok za účelom prehlbovania a spoznávania minulých, ale aj
súčasných výtvorov prírody alebo človeka. Súčasťou kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu nie sú
výlučne objekty hmotného charakteru, ale zaraďujeme sem aj množstvo prvkov nehmotného
charakteru ako zvyky, tradície, nárečia, folklór a pod. Mesto Lučenec disponuje veľkým počtom
kultúrno-historických pamiatok, ale aj bohatými tradíciami, foklórom, remeslami, ktoré môžu byť
zaujímavé pre domáceho a zahraničného návštevníka.
Cieľ: Produkt bude ako nástroj na prehlbovania národného povedomia a bude pôsobiť pri výchove
k úcte k histórií, tradíciám a základným etickým a morálnym hodnotám.
Popis aktivít:
- rekonštrukcia historického centra Kubínyiho námestia
- rekonštrukcia ostatných historických pamiatok
- organizovanie kultúrnych podujatí s regionálnym a medzinárodným významom
- prezentácia folkóru, tradícií, remesiel
- prezentácia miestnej gastronómie
- kultúrno-poznávací okruh
Očakávané vplyvy:
- prehĺbenie vzťahov medzi kultúrou a cestovným ruchom
- zlepšenie stavu kultúrnych pamiatok v meste
- kompletná ponuka produktov, vytvorenie vychádzkových trás
- poskytovanie kvalitných služieb, zvýšenie návštevnosti města
- zlepšenie imidžu mesta
- nárast počtu prenocovaní a predĺženie pobytu návštevníkov
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- kultúrne inštitúcie pôsobiace v meste
- neziskové organizácie
- folklórne súbory

Produkt č. 4 Rekreačný cestovný ruch
Odôvodnenie:
Je to najmasívnejšia forma cestovného ruchu a účastní sa jej najväčší počet ľudí. Realizácia sa
uskutočňuje v prevažnej miere vo vhodnom prírodnom prostredí /vodné plochy/, kde prostredníctvom
oddychu, pohybu a zábavy dochádza k regenerácii fyzických a duševných síl. Súčasťou rekreačného
cestovného ruchu je tiež prímestská rekreácia, ktorá predstavuje krátkodobý (1 až 2 dni) pobyt v
rekreačných priestoroch v blízkosti miest. Mesto Lučenec disponuje vhodnými predpokladmi pre
36

rozvoj rekreačného cestovného ruchu, pretože v prímestskej časti Vidiná sa nachádza krytá plaváreň
AQUASPOOL s celoročným využitím, v letnom období je to Mestské kúpalisko a vodná nádrž
Ľadovo.
Od 5. 7. 2012 sa otvorilo Termálneho kúpaliska Novolandia v Rapovciach pre širokú verejnosť.
Novovybudovaný termálny park Novolandia ponúka kúpanie v milióny rokov starej reliktnej morskej
vode. Termálne kúpalisko je otvorené počas letnej a zimnej sezóne.
Cieľ: Produkt je zameraný na znovu nadobudnutie fyzických a duševných síl človeka, nájdenie
vnútornej stability a zmenu prostredia, ktoré funguje ako katalyzátor spomínaných procesov.
Popis aktivít:
- dostavba mestského kúpaliska
- dobudovanie rekreačnej zóny – vodná nádrž Ľadovo
- dobudovanie krytej plavárne
- dobudovanie termálneho kúpaliska Novolandia
Očakávané vplyvy:
- rozvoj infraštruktúry a rozšírenie ponuky služieb
- miesto pre aktívny oddych pre všetky cieľové skupiny v meste Lučenec
- rozvoj podnikateľských aktivít
- rozvoj projektov na rozšírenie sezóny a tým odstránenie mimosezóny
- tvorba nových pracovných miest
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- podnikatelia v cestovnom ruchu

Produkt č. 5 Hipoturistika
Odôvodnenie:
Poskytuje nám možnosti nádherného druhu rekreácie, náročnej skúšky našej vlastnej kondície, ale i
terapie a stáva sa čím ďalej tým viac populárnym. Trasy pre takéto prechádzky sa nazývajú hipotrasy a
spravidla sú vedené malebným prírodným prostredím, ktoré lahodí oku každého jazdca. Keďže
v katastri mesta Lučenec existujú 2 jazdecké družstvá, ktoré dosahujú významné celoslovenské a
medzinárodné ocenenia, môžu svoje služby využiť aj na hipoturistiku.
Cieľ: Cieľom tohoto produktu je zachovanie spätosti s prírodou a tradičnými hodnotami vidieka a tiež
zdravotný aspekt.
Popis aktivít:
- výuka jazdy na koni pre začiatočníkov a pokročilých
- organizovanie výletov v sedle
Očakávané vplyvy:
- vplyv na zdravie
- pestovanie športu
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- podnikatelia

37

Produkt č. 6 Kongresový cestovný ruch
Odôvodnenie:
Kongresovým cestovným ruchom najčastejšie označujeme organizovanie kongresov, konferencií,
sympózií, seminárov, výstav a veľtrhov. Ide o druh cestovného ruchu, ktorý zahŕňa činnosti spojené s
cestovaním a pobytom v kongresovom mieste a zamerané na výmenu odborných poznatkov a
skúseností.
Podľa analýzy návštevníkov mesta a ich dôvodu návštevy sme zistili, že väčšiu časť tvoria obchodný
cestujúci a účastníci kongresového cestovného ruchu. Mesto Lučenec má na túto formu cestovného
ruchu vhodné podmienky.
Cieľ: Cieľom tohto produktu je výmena informáci, odborných poznatkov a skúseností. Zmena miesta
teda nie je cieľom, ale len prostriedkom na stretávanie sa. Potreba oddychu sa však dá kombinovať aj s
potrebou výmeny poznatkov, názorov, vzdelávania.
Popis aktivít:
- organizovanie kongresov, konferencií, seminárov
- dobudovanie zariadení pre organizovanie kongresov, konferencií, výstav a veľtrhov
Očakávané vplyvy:
- nárast počtu návštevníkov
- zvýšenie príjmov zariadení
- zníženie sezónnosti v cestovnom ruchu
- multiplikátor, aktivizuje činnosť iných odvetví,
- tvorba nových pracovných miest
Subjekty zodpovedné za realizáciu produktu:
- Mesto Lučenec
- podnikatelia
- neziskové organizácie

Cena
Cenová politika znamená vedomé stanovenie cien za výkony, a síce tak, aby aj cena prispela
k dosiahnutiu cieľov marketingu. Ak chceme byť v cenovej politike úspešní musíme najprv poznať
vlastné náklady, potom zistiť či hosť môže alebo je ochotný túto cenu zaplatiť a napokon zistiť, čo
žiada konkurencia za rovnaký alebo podobný produkt.
Cena v marketingu územia obvykle zahŕňa ceny pozemkov, budov a nehnuteľností, nájmov, cenu
pracovnej sily, niektorých služieb a pod. Cena môže mať tiež charakter miestnej dane, poplatku,
odvodu alebo účelovej podpory a dotácie z rozpočtu obce.
V prípade mesta Lučenec by sme navrhovali prijať takú cenovú politiku, ktorá by podporovala rozvoj
podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.
Ceny služieb by mohli byť diferencované podľa sezónnosti, ceny služieb v jednotlivých zariadeniach
by mohli byť nižšie ako ceny počas hlavnej sezóny. Diferenciácia by mala byť aj podľa veku
návštevníka /do 6 rokov zdarma, ŽTP a dôchodcovia za 50 % cenu služby/, podľa dĺžky pobytu /čím
dlhší pobyt, tým lacnejšie ubytovanie a pod./, podľa počtu návštevníkov /napr. množstevné zľavy/,
podľa príležitosti /napr. pri príležitosti MDD pre všetky deti vstup do jednotlivých zariadení zdarma/,
zľavy pre stálych zákazníkov a pod.
Ako nástroj cenovej politiky by mohlo byť vydanie Karty mesta Lučenec, ktorú dostane každý
obyvateľ mesta, ktorý by si splnil všetky svoje daňové povinnosti a držiteľ karty by mal nejakú zľavu
napr. 10 % zľavy na kultúrne podujatia organizované mestom, na vstupy do kultúrnych inštitúcií
a pod., respektívne nejaké rodinné karty, kde by rodina mala určenú zľavu.
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Propagácia, práca s verejnosťou
Nestačí len ponúknuť vynikajúce služby za zaujímavú cenu. Pokiaľ tieto služby nikto nepozná, nič o
nich nevie, dopyt ani zisk neprídu. Reklama zahrňuje všetky prostriedky, ktoré na diaľku a bez
osobných kontaktov pôsobia na potencionálnych zákazníkov, objasňuje ponúknuté služby a snaží sa
zákazníkov presvedčiť o prednostiach ponúkaných služieb.
Pri dotazníkovom prieskume dostatočnosti propagácie mesta Lučenec na Slovensku a v zahraničí,
ktoré vypracovala študentka strednej školy v spolupráci s MIC sme zistili, že väčšina opýtaných
respondentov /obyvateľov mesta Lučenec, ľudí prichádzajúcich za prácou do mesta/ nevedela
o propagácii mesta, len malé percento respondentov vedelo o propagácii mesta Lučenec na Slovensku
a v zahraničí.
Mesto Lučenec by malo spojiť zdroje v spolupráci s ubytovacími a stravovacími zariadeniami,
správcami rôznych atraktivít a doplnkových služieb, neziskovými organizáciami pri tvorbe tzv. balíku
turistických informácií. Takýto balík by obsahoval konkrétne tieto nástroje:
- sprievodca po atraktivitách mesta, vychádzkové trasy v 3 jazykových mutáciách
- sprievodca históriou mesta
- tvorba ponukových listov produktov cestovného ruchu, brožúr a letákov
- prezentácia mesta v cestovných lexikónoch
- cestná mapka mesta, mapa mesta
- kalendár podujatí
- spoločné označenie TOURIST INFO LUČENEC v ubytovacích a stravovacích zariadeniach pre
lepšiu orientáciu mesta – poskytovanie informácií
- vybudovanie informačných kioskov, ktoré by slúžili na prezentáciu mesta v rôznych jazykových
mutáciách a pre informovanosť o dianí v meste Lučenec pre domácich a zahraničných
návštevníkov
- skvalitnenie webovej stránky mesta, doplniť jazykové mutácie webovej stránky /anglický
a maďarský jazyk/, doplniť virtuálnu prehliadku mesta
- prezentácia mesta Lučenec aj na sociálnych sieťach
- väčšia propagácia v magazínoch a časopisoch zaoberajúcich sa prezentáciou miest a regiónov
/Cestovateľ, Panoráma a pod./ prostredníctvom príspevkov
- prezentácia mesta v televízii, v rozhlase
- pravidelné zasielanie prehľadu podujatí na najbližšie obdobie do vybraných médií
- umiestniť ponuku služieb mesta na česko-slovenských serveroch, serveroch zameriavajúcich sa na
ubytovanie, trávenie voľného času a dovoleniek na Slovensku, prezentácia podujatí – napr.
www.slovakia.travel
- účasť na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí
- tvorba DVD, CD o meste.
V propagácií by nemalo chýbať aj miestne obyvateľstvo, pretože inak sa to môže považovať za
popretie existencie a dôležitosti v imidži cieľového miesta.

Distribúcia
Distribúcia predstavuje spôsob, akým sa produkt dostáva k cieľovej skupine. Mesto Lučenec musí
ponúkať svoje služby priamo návštevníkom alebo nepriamo prostredníctvom sprostredkovateľov.
Priamy predaj vykonáva poskytovateľ služby /zariadenia poskytujúce služby/ priamo pre svojich
klientov.
Nepriamy predaj je zabezpečovaný prostredníctvom sprostredkovateľov, ktoré by mali byť cestovné
kancelárie, asociácie, ministerstvá, VÚC.
Pre mesto by sme navrhli nasledovné nástroje distribúcie produktu:
- spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch /SACR/ a jej jednotlivými zastúpeniami
v zahraničí
- spolupráca s BBSK pri spoločnej prezentácií regiónu
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-

spolupráca s ministerstvami /napr. Ministerstvom zahraničných vecí SR/ pri prezentácii mesta v
zahraničí
členstvo v profesijných asociáciách /napr. AICES, Zväz cestovného ruchu Slovenska a pod./
a z toho vyplývajúce výhody, ktoré sa týkajú spoločnej propagácie
spolupráca s partnerskými mestami pri propagácii mesta, účasť na ich podujatiach
spolupráca so slovenskými a zahraničnými cestovnými kanceláriami pri propagácii balíkov
produktov mesta
organizovanie študijných ciest pre majiteľov touroperátorov a zahraničných novinárov s cieľom
prezentácie mesta a jeho okolia

- spoločný rezervačný systém, ktorý by sa prepojil s ubytovacími zariadeniami a ostatnými
poskytovateľmi služieb

Výskum a vývoj
Pri tvorbe marketingovej stratégie je nutné neustále skúmanie trendov v cestovnom ruchu, správania
návštevníkov a pružne reagovať na zmeny. Mesto by malo mať aj systém na zistenie spätnej väzby
návštevníkov napr. formou dotazníkového prieskumu v ubytovacích zariadeniach, anketou na
webových stránkach a pod.. Len týmto spôsobom môže získať obraz o rozvoji cestovného ruchu
v meste.
V rámci výskumu rozvoja cestovného ruchu by sa definovali nasledovné aktivity:
- získavanie informácií a názorov občanov
- analyzovať ich a reagovať na ne, resp. ich využiť pri riešení aktuálnych alebo perspektívnych
problémov
- zvyšovať záujem mesta o občanov a naopak, cieľavedome posilňovať pocit identity

Organizačné a inštitucionálne zabezpečenie
Jedným z hlavných problémov rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je nedostatočná spolupráca
subjektov podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruchu a to na miestnej, regionálnej a celoštátnej
úrovni. Na každej z nich existuje množstvo subjektov, ktoré sa môžu stať partnermi. K jednotlivým
skupinám patria účastníci cestovného ruchu, domáce obyvateľstvo, štátna správa a samospráva,
ubytovanie a stravovacie zariadenia, cestovné kancelárie, obchod, doprava, remeselníci,
poľnohospodári, ktorí sú priamo alebo nepriamo zapojení do poskytovania služieb účastníkom
cestovného ruchu.
Bez aktívnej spolupráce všetkých subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu nemožno
dosiahnuť požadované ciele.
V meste Lučenec neexistoval koordinovaný systém rozvoja cestovného ruchu, ktorý by zahŕňal aj
podnikateľský sektor a neziskový sektor. Neexistovalo tu združenie pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré
by malo za cieľ len rozvoj cestovného ruchu a propagácie mesta. Mesto Lučenec sa v rámci svojich
oddelení sa venuje len sčasti rozvoju cestovného ruchu. Podnikateľský sektor a neziskový sektor majú
svoje stanovené ciele.
Navrhujeme aj v súlade s novelou zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu organizačne
a inštitucionálne zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu nasledovne:
1.

Miestna úroveň- Mestské informačné centrum ako koordinátor rozvoja
cestovného ruchu v meste v spolupráci s ostatnými oddeleniami Mestského úradu
v Lučenci a zainteresovanými inštitúciami /podnikateľský sektor, neziskový
sektor/. Spolupráca v záujme poskytovania kvalitných služieb, väčšej spokojnosti
návštevníkov a miestneho obyvateľstva.
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2. Regionálna a celoštátna úroveň – Organizácia destinačného manažmentu „
Turistický Novohrad a Podpoľanie“ – ktorá vytvára predpoklady pre koordináciu
záujmov zainteresovaných subjektov a rozvoj podnikateľských aktivít v regióne,
spoluprácu v záujme spoločnej prezentácie regiónu smerom navonok.

Finančný plán realizácie stratégie
Pri realizácii marketingovej stratégie sa budú využívať rôzne zdroje financovania. Finančné toky môžu
byť z nasledujúcich zdrojov:
- verejné zdroje samosprávy
- súkromné zdroje
- dotácie, príspevky
- národné granty
- štrukturálne fondy EÚ
- úvery

Hodnotiaci systém plnenia
Marketingová stratégia by mala definovať, akými spôsobmi bude vykonaná kontrola plnenia cieľov
a monitorovanie plnenia jednotlivých činností určených v pláne. Preto je nevyhnutné definovať tzv.
„kritické miesta“, v ktorých je potrebné kontrolovať úspešnosť postupu realizácie jednotlivých etáp
marketingového plánu územia. Treba jasne stanoviť ako bude meraná úspešnosť plnenia plánu.
Pre jednotlivé časti marketingovej stratégie sa definovali plánované aktivity a očakávané vplyvy
jednotlivých aktivít. Tieto údaje sa budú monitorovať ročne, niektoré priebežne alebo prostredníctvom
zberu štatistických dát, dotazníkov a prieskumov. Tieto údaje sa budú porovnávať a vyhodnocovať.

ZÁVER
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu naznačuje strategické smerovanie rozvoja cestovného ruchu
v meste Lučenec. Na ňu budú nadväzovať ročné akčné plány opierajúce sa o rozpočet Mesta Lučenec
a ďalšie aktuálne prístupné finančné zdroje uvedené v tabuľkách pri jednotlivých aktivitách. Ročné
akčné plány budú vypracované Mestským informačným centrom ako koordinátorom rozvoja
cestovného ruchu v meste v spolupráci s ostatnými oddeleniami Mestského úradu v Lučenci
a Komisiou pre regionálny rozvoj, medzinárodných vzťahov, cezhraničnej spolupráce, cestovného
ruchu, podnikania, obchodu a informačných a komunikačných technológií pri MsZ v Lučenci.
Koncepcia a jej realizácia sa stáva pre Mesto Lučenec po schválení Mestským zastupiteľstvom v
Lučenci záväznou.

41

POUŽITÁ LITERATÚRA








Ekonomická revue cestovného ruchu 1/2007, autor Wieslaw Alejziak – Megatrendy a výzvy
rozvoja politiky národného a medzinárodného cestovného ruchu
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Lučenec 2009-2013
Regionalizácia cestovného ruchu Slovenskej republiky
Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2012
Drenko, J.:Fauna Lučenca a okolia, 2007, Obvodný úrad životného prostredia Lučenec
Drenko, J.: Flóra Lučenca, 2004, Obvodný úrad životného prostredia Lučenec
Saturovaný Lučenec – pracovná verzia, 2012. (Péterová, A., Kostrubová, L., Duchovná, L.,
Čabanová, S., Siláči, I.)

Internetové stránky:
www.ec.europa.eu
www.circa.europa.eu
www.telecom.gov.sk
www.culture.gov.sk

42

