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Obsah: 

Táto štúdia skúma, akú úlohu zohrávajú štrukturálne fondy pri podpore intervencií v oblasti 
cestovného ruchu v pobrežných oblastiach. Štrukturálne fondy všeobecne a konkrétne 
Európsky fond regionálneho rozvoja predstavujú významný zdroj európskych financií pre 
malé a stredné podniky pôsobiace v odvetví cestovného ruchu a činnosti súvisiace 
s cestovným ruchom. Hoci cestovný ruch nepredstavuje prioritnú oblasť a z kvantitatívneho 
hľadiska tvorí suma, ktorú naň štrukturálne fondy vydávajú, len malý podiel z celkových 
prostriedkov, jeho vplyv na kvalitu regionálneho rozvoja nie je zanedbateľný, a to najmä 
v tých pobrežných oblastiach, ktoré sú od odvetvia cestovného ruchu veľmi závislé. 
 
Zistenia štúdie ukazujú, že významný vplyv súvisí s aspektmi budovania inštitúcií, najmä 
v nových členských štátoch, napríklad rozšírením postupov účasti pri navrhovaní intervencií 
v odvetví cestovného ruchu. Ďalším dôležitým vplyvom je zvýšená informovanosť, pokiaľ 
ide o potrebu integrácie politík pre pobrežné oblasti. To má význam predovšetkým 
z hľadiska environmentálnej trvalej udržateľnosti projektov cestovného ruchu. Všetci 
politickí činitelia si uvedomujú, že hlavný problém z hľadiska budúcnosti predstavuje trvalá 
udržateľnosť rýchlo rastúceho odvetvia cestovného ruchu (konkrétne masovej turistiky) 
v pobrežných oblastiach.  
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Zhrnutie  
 
Východiská 
Pobrežná turistika je najvýznamnejšou súčasťou odvetvia cestovného ruchu z hľadiska toku 
turistov a tvorby zisku. Pobrežné oblasti patria k najobľúbenejším turistickým destináciám 
a oblasť Stredozemia predstavuje najčastejší turistický cieľ: podľa odhadov Svetovej 
organizácie cestovného ruchu tvorí jednu tretinu celkových príjmov z turistického ruchu. 
 
Väčšina hospodárstiev členských štátov s dostatočne dlhým pobrežím je výrazne závislá od 
príjmov, ktoré prinášajú činnosti súvisiace s morom – cestovný ruch, rybolov, doprava atď. 
Využitie mora na také rozmanité účely však vytvára stále väčší tlak, konkrétne: 

• konkurencia týkajúca sa priestoru vedie ku konfliktom medzi jednotlivými činnosťami 
(rybolov, služby, poľnohospodárstvo),  

• poškodzujú sa prírodné ekosystémy, ktoré podporujú pobrežné oblasti, a to najmä 
v dôsledku klimatických zmien,  

• jednotlivé sezónne obdobia sa výrazne líšia z hľadiska počtu obyvateľov 
a zamestnanosti. 

 
Zvýšený pobrežný cestovný ruch, a to predovšetkým vo forme masovej turistiky, vyvoláva 
obavy z prípadného záporného vplyvu na regionálny rozvoj z environmentálneho, 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska. Dôležitú úlohu pri podpore zásad trvalo udržateľného 
rozvoja a navrhovaní a uplatňovaní intervencií v oblasti pobrežného cestovného ruchu môžu 
zohrať štrukturálne fondy.   
 
Cieľ 
Cieľom tejto štúdie je poskytnúť súhrnnú kvalitatívnu analýzu vplyvu výdavkov zo 
štrukturálnych fondov na turistické projekty v pobrežných oblastiach a na jej základe predložiť 
odporúčania a príslušné politické rady pre politických činiteľov. Prístup tejto štúdie sa 
zameriava na päť hlavných aspektov, v ktorých môžu mať štrukturálne fondy zásadný význam 
pre uskutočňovanie úspešných regionálnych rozvojových intervencií. Patria k nim:  

• rozvoj partnerstiev, 
• poskytovanie finančného pákového účinku, 
• revitalizácia miestneho hospodárstva, 
• obmedzenie sezónnosti, 
• podpora trvalej udržateľnosti životného prostredia.  
 

Použitá metodika zahŕňa dvojzložkový metodický prístup: 
• vypracovanie celkového prehľadu o situácii v odvetví pobrežného cestovného ruchu 

a možností financovania na základe zhromaždenia a spracovania dostupných 
sekundárnych údajov z rozsiahlej literatúry o cestovnom ruchu, pobrežných oblastiach 
a štrukturálnych fondoch, 

• analýza primárnych údajov zhromaždených na základe práce v teréne a prípadových 
štúdií; Bolo vybratých šesť cieľových pobrežných oblastí podľa nasledujúcich 
povinných kritérií:  
− reprezentatívnosť všetkých šiestich makrooblastí, 
− zahrnutie aspoň jedného ostrovného regiónu do vzorky, 
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− zahrnutie aspoň jedného cezhraničného regiónu do vzorky, 
− vyváženosť medzi tzv. konvergenčnými regiónmi a regiónmi z položky 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
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Dôkazy o vplyve štrukturálnych fondov na cestovný ruch v pobrežných 
oblastiach  
 
Pozoruhodný zdroj financovania 
Cestovný ruch patrí primárne do právomoci jednotlivých členských štátov, na európskej úrovni 
neexistujú žiadne politiky či finančné nástroje osobitne zamerané na cestovný ruch. Napriek 
tomu sú intervencie súvisiace s cestovným ruchom súčasťou širších európskych politík, ktoré by 
mohli toto odvetvie zásadne ovplyvniť. 
 
Najväčšia finančná podpora cestovného ruchu pochádza zo štrukturálnych a kohéznych fondov. 
Štrukturálne fondy za ostatné plánovacie obdobie podporili veľa intervencií do oblasti 
cestovného ruchu, pričom podpora mala rôzny charakter, pretože toto odvetvie sa prelína 
s inými oblasťami. Najvýznamnejšie pobrežné turistické destinácie v Európe dostali podporu 
prostredníctvom regionálnych operačných programov a odvetvových operačných programov 
jednotlivých štátov. Intervencie zahŕňali malú turistickú infraštruktúru, grantové systémy pre 
malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti cestovného ruchu, obnovenie pláží, regeneráciu 
miest a pomoc pre kultúrne a umelecké dedičstvo. 
 
Vplyv predovšetkým v podobe budovania inštitúcií  
Celkový vplyv štrukturálnych fondov na regionálny rozvoj je rôzny. Z kvalitatívneho hľadiska 
je kladný, najmä pokiaľ ide o budovanie inštitúcií a rozšírenie plánovacích kapacít. Týka sa to 
v prvom rade nových členských štátov, ktoré neboli pri verejnom plánovaní tak zvyknuté na 
prístup účasti a tzv. prístup zdola nahor. Pokiaľ ide o kvantitu, vplyv štrukturálnych fondov na 
cestovný ruch v pobrežných oblastiach sa nedá určiť tak zreteľne. Hlavné dôvody sú tieto: 

• cestovný ruch nepredstavuje pre intervencie štrukturálnych fondov prioritu, preto sa pre 
toto odvetvie vyčleňuje len malá časť financií,  

• politické priority plánov regionálneho rozvoja sa len výnimočne zameriavajú výlučne 
na pobrežný cestovný ruch, skôr sa obracajú na celkovú ponuku cestovného ruchu 
v príslušnej oblasti, 

• cestovný ruch je len zriedkavo samostatnou prioritou, pretože zvyčajne súvisí so širšími 
stratégiami podpory konkurencieschopnosti, diverzifikácie výrobných činností 
v zaostávajúcich oblastiach a pod. 

 
Pokiaľ ide o druhy intervencií, stále prevládajú hmotné a infraštruktúrne investície zamerané na 
širšie poskytovanie ubytovania a zlepšenie dostupnosti príslušných oblastí na úkor nehmotných 
intervencií týkajúcich sa poskytovania služieb, územného marketingu alebo diverzifikácie 
celkovej ponuky cestovného ruchu. Podľa dôkazov sa však zdá, že v novom plánovacom období 
sa regionálne politiky v oblasti cestovného ruchu celkovo posúvajú smerom ku 
kvalitatívnejšiemu a integrovanejšiemu prístupu zameranému na zníženie tlaku na pobrežné 
oblasti a ponuke prepracovanejších súborov činností a zábavy.  
 
K rozvoju cestovného ruchu môžu nepriamo (ale významne) prispieť politiky určené na 
dostupnosť a ochranu životného prostredia, aj keď nie sú osobitne zamerané na turistiku.  
 
Podpora partnerstva v rámci viacúrovňového systému riadenia 
Rámec riadenia v odvetví cestovného ruchu sa vyznačuje viacúrovňovým a viacodvetvovým 
rozmerom. Ak sa nezaujme integrovaný prístup k navrhovaniu a plánovaniu, hrozí riziko 
presadzovania navzájom si protirečiacich opatrení. To je viditeľné predovšetkým v oblasti 
životného prostredia: prírodné aktíva regiónu sa niekedy nechápu ako hodnota, ktorú je 
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potrebné zachovať, pretože ide o hlavné bohatstvo zaisťujúce príťažlivosť konkrétneho miesta, 
ale ako prekážka politiky komerčného využitia danej oblasti. 
 
Dôkazy z prípadových štúdií poukazujú na skutočnosť, že vplyv štrukturálnych fondov na širšie 
uplatňovanie zásady partnerstva pri navrhovaní politík regionálneho rozvoja je výrazne kladný 
a veľmi dôležitý, aj keď v nových členských štátoch sa tzv. prístup zdola nahor a zásada 
partnerstva využívajú zriedkavejšie ako v starých členských štátoch.  
 
Miera zapojenia zúčastnených strán je viditeľnejšia v začiatočných fázach navrhovania 
a plánovania, menej v mechanizmoch uplatnenia a realizácie. To zvyčajne zvyšuje krátkodobú 
perspektívu plánovania a nepomáha pri dialógu a jasnom zdieľaní politických vízií. Úspech sa 
dostaví vtedy, keď zúčastnené strany vystupujú aktívnejšie a zásadnejšie vo všetkých 
politických fázach.  
 
Pokiaľ ide o typológiu zúčastnených strán, najaktívnejšiu úlohu v partnerstve cestovného ruchu 
v pobrežných oblastiach zvyčajne zohrávajú miestne verejné orgány. Zvyčajne sa na partnerstve 
podieľajú regionálne a miestne verejné orgány, súkromný sektor a environmentálne združenia. 
Inovatívnejší prístup k cestovnému ruchu v pobrežných oblastiach by vyžadoval zapojenie 
environmentálnych orgánov, zástupcov výrobných odvetví spojených s morom, odborníkov 
a zúčastnených strán z oblastí kultúry a vedeckej obce so záujmom o činnosti súvisiace 
s morom. 
 
Stále nízky pákový účinok, pokiaľ ide o súkromné finančné prostriedky 
Najväčšiu časť celkových nákladov na projekty v regiónoch v rámci cieľa 2 zvyčajne tvoria 
príspevky členských štátov. Na druhej strane v regiónoch cieľa 1 poskytujú rozsiahle financie 
na spolufinancovanie projektov z oblasti cestovného ruchu fondy EÚ. Spolufinancovanie EÚ 
tvorí najväčší podiel len v prípade infraštruktúrnych projektov, ktoré zvyčajne patria 
k dopravným a environmentálnym intervenciám alebo k opatreniam určeným na obnovu 
a zhodnotenie umeleckého a kultúrneho dedičstva.  
 
Zapojenie súkromného sektora doteraz nie je veľmi významné: mnohým lokalitám sa príliš 
nedarí pritiahnuť financie zo súkromného sektora na projekty v oblasti cestovného ruchu. 
  
Najbežnejší postoj súkromného sektora k verejnému financovaniu je vyhľadávanie grantov na 
uspokojenie súkromných investičných potrieb. Pokiaľ ide o ostatné zúčastnené strany, jediným 
príspevkom zohľadneným pri tvorbe intervencií je propagácia konkrétneho cieľa, hoci spoločné 
úsilie o zvýšenie príťažlivosti regiónu by mohlo pomôcť zmenšiť roztrieštenosť rámca 
intervencií. 
 
Dôkazy z prípadových štúdií ukázali, že v prípade priamej podpory pre firmy sa výber 
spolufinancovaných investičných projektov odchýlil smerom k výrobe, niekedy na úkor sektora 
služieb. Navyše v nových členských štátoch sa prejavilo pomerne slabé zapojenie súkromných 
firiem, čiastočne z dôvodu nízkej úrovne združovania podnikov cestovného ruchu. 
 
V záujme strategickejšieho prístupu by bolo potrebné vynaložiť úsilie na povzbudenie 
podnikateľov a súkromného sektora, aby sa stali skôr investormi ako príjemcami verejných 
dotácií. Hlavným problémom verejno-súkromného partnerstva je nájdenie trvalo udržateľných 
a efektívnych spôsobov poskytovania podnetov pre súkromných investorov. 
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Revitalizácia miestneho hospodárstva 
Ešte je príliš skoro na diskusiu o vplyve štrukturálnych fondov na regionálny rast v pobrežných 
oblastiach v rokoch 2000 – 2006. Vplyv na rast vo všeobecnosti závisí od skúmaných vlastností 
príslušného regiónu. Tam, kde sa zhoduje pobrežný a regionálny cestovný ruch, hospodársky 
vplyv štrukturálnych fondov je veľmi efektívny. Ako sa dá dobre vidieť, hlavnou príčinou 
dopytu po podpore cestovného ruchu v pobrežných oblastiach je zvýšenie disponibilného 
príjmu; z tohto dôvodu by kladný vplyv štrukturálnych fondov mohol mať nepriamy kladný 
vplyv na pobrežný cestovný ruch prostredníctvom skôr žiadajúcej než poskytujúcej strany. 
Vplyv štrukturálnych fondov na rast takisto ovplyvňuje dobré plánovanie a riadenie: čím lepšie 
je mechanizmus štrukturálnych fondov začlenený do administratívnej kapacity príslušného 
regiónu, tým vyšší je jeho vplyv na regionálny rast.  
 
Dôkazy z prípadových štúdií takisto poukazujú na to, že intervencie v oblasti pobrežného 
cestovného ruchu kladne ovplyvňujú dynamiku zamestnanosti z hľadiska vzniku pracovných 
miest v danom odvetví. V prípade regiónov, ktoré prežívajú úpadok vidieka a priemyslu vo 
vnútrozemí, môže cestovný ruch v pobrežných oblastiach priťahovať zamestnancov 
z upadajúcich sektorov. Dôležitou otázkou, ktorej je potrebné venovať pozornosť, je však 
charakter nových pracovných miest vytvorených turistickým ruchom v pobrežných oblastiach. 
Rozvoj cestovného ruchu charakterizuje vysoký podiel sezónnych pracovných miest na 
čiastočný úväzok a celkovo pružné pracovné podmienky. Pracovné príležitosti v cestovnom 
ruchu sú najvýhodnejšie pre mladých ľudí a ľudí s nižšou kvalifikáciou (pracujú ako čašníci, 
kuchári, barmani, tvorcovia zábavných programov, sprostredkovatelia, športoví inštruktori). 
V týchto súvislostiach sa štrukturálne fondy takisto využívajú na zlepšenie kvality 
zamestnanosti v odvetví cestovného ruchu, pretože miestni politickí činitelia sa veľmi zaujímajú 
o problematiku kvality pracovných miest.  
 
Diverzifikácia v záujme zníženia sezónnosti 
Hlavným problémom pobrežných politík je propagácia alternatívnych foriem cestovného ruchu 
a diverzifikácia ponuky pre turistov. Diverzifikácia môže prispieť k zvýšeniu príťažlivosti 
pobrežných lokalít a rozšíreniu tradičného modelu slnko – more – piesok. Alternatívne formy 
cestovného ruchu môžu predĺžiť sezónu a priniesť ďalšie výhody, okrem iného: 

• nové zdroje príjmu pre vyšší rast a zamestnanosť, 
• obmedzenie environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho vplyvu a tlaku 

spôsobeného sústredením cestovného ruchu do niekoľkých mesiacov v roku, 
• vznik nových činností podporujúcich zachovanie a rozvoj dedičstva príslušných oblastí. 

 
Zo skúseností štrukturálnych fondov vyplýva niekoľko zaujímavých riešení: 

• inovatívna stratégia by mala usilovať o podporu integrovanej turistickej ponuky 
schopnej spojiť pobrežie s vnútrozemím a rôznymi oblasťami, 

• historické dedičstvo a kultúrny cestovný ruch predstavujú spôsob ako diferencovať 
ponuku cestovného ruchu v pobrežných mestách, ktoré historicky plnili priemyselnú 
funkciu, a zmeniť identitu a jedinečnosť oblasti tak, aby sa pobrežné oblasti stali 
prímorskými letoviskami s kultúrnymi pamiatkami, 

• podporujú sa alternatívne formy cestovného ruchu (napr. tzv. obchodný cestovný ruch 
s veľtrhmi a konferenciami zameranými na rôznych zákazníkov),  

• v regiónoch, v ktorých jadro podnikateľskej činnosti tradične zahŕňalo model slnko – 
more – piesok, sa prejavujú snahy o rozšírenie ponuky cestovného ruchu vrátane 
rôznych aktivít pre voľný čas s pridanou hodnotou, ako je šport, starostlivosť o zdravie 
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a kúpele, golf, plavba na lodi, cestovný ruch pre seniorov, tematické parky, stretnutia, 
konferencie a pod.  

Kľúčovou politickou prioritou je trvalo udržateľný rozvoj 
Štrukturálne fondy pozitívne prispeli k zvýšeniu informovanosti o životnom prostredí 
a rozptýleniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v regionálnych plánoch, pričom stanovili 
trvalo udržateľný rozvoj za všeobecnú prioritu pre všetky politiky. 
 
Ostrovy a pobrežné oblasti sú destináciami založenými na prírode, preto sú najväčšmi vystavené 
zmenám životného prostredia spôsobeným klímou, ktoré by mohli preorientovať voľby 
a činnosti v rámci cestovného ruchu.  
 
Svetová organizácia cestovného ruchu navrhuje vyriešiť tento problém vyváženým prístupom 
vychádzajúcim zo zásad zmiernenia (t. j. opatrení na oslabenie faktorov prispievajúcich ku 
klimatickým zmenám a zmiernenie ich účinkov) a prispôsobenia (t. j. vykonaním krokov 
potrebných na vyrovnanie sa s následkami klimatických zmien). 
 



Vplyv cestovného ruchu na pobrežné oblasti: aspekty regionálneho rozvoja 

PE 397.260 ix

Závery 
 
Dôkazy z prehľadu literatúry a analýz prípadových štúdií ukázali, že: 

• intervencie v oblasti pobrežného cestovného ruchu získali v ostatnom plánovacom 
období významnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
regionálnych operačných programov, 

• budúcimi problémami cestovného ruchu v pobrežných oblastiach je oslabenie 
sezónneho efektu, trvalo udržateľný rozvoj a diverzifikácia produktov,  

• vplyv štrukturálnych fondov na cestovný ruch v pobrežnej oblasti sa najzreteľnejšie 
prejavuje budovaním kapacít a inštitúcií, 

• sa zdá, že v starých členských štátoch je zásada partnerstva neoddeliteľnou súčasťou 
prípravy programov i projektov, zatiaľ čo v nových členských štátoch sa široké 
zapojenie zúčastnených strán doteraz nestalo normou,    

• intervencie v rámci kohéznej politiky vyvolávajú potrebu uplatňovania 
integrovaného prístupu k pobrežnému riadeniu a plánovaniu, najmä z hľadiska 
ochrany životného prostredia (pobrežná erózia a biodiverzita), 

• na spolufinancovaní intervencií štrukturálnych fondov sa podieľajú štátne 
a regionálne verejné prostriedky, keďže vo väčšine regiónov sa ťažko získavajú 
súkromní investori (najmä vo vidieckych oblastiach),  

• najväčší vplyv štrukturálnych fondov na revitalizáciu miestneho hospodárstva sa 
prejavuje na malých ostrovoch a v najodľahlejších regiónoch, 

• hlavnou stratégiou na obmedzenie sezónnosti cestovného ruchu je diferenciácia 
ponúkaných služieb, 

• prírodné aktíva oblasti sa už nepokladajú za prekážku, ale za pridanú hodnotu 
ponuky pre turistov. 
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Odporúčania 
 
Európska komisia 
Politiky EÚ by sa v novom plánovacom období mali zamerať na: 

• integrované intervencie v oblasti pobrežného cestovného ruchu spolufinancované 
štrukturálnymi fondmi v širších rámcoch, konkrétne námornej politiky, stratégie 
integrovaného riadenia pobrežných zón, transeurópskej dopravnej siete 
a environmentálnej politiky Natura 2000, 

• rozvoj integrovaného prístupu pre súhrnné riadenie intervencií patriacich do 
jednotlivých politických oblastí, ale so zameraním na pobrežné oblasti, 

• podporu hodnotenia a sledovania s cieľom kontrolovať uplatňovanie zásad trvalo 
udržateľného rozvoja v intervenciách v oblasti pobrežného cestovného ruchu.  

 
Členské štáty a pobrežné oblasti 
Politickí činitelia na úrovni členských štátov a regiónov by mali: 

• podporovať posun od hmotných infraštruktúrnych investícií do činností na úpravu miest 
smerom k diverzifikácií produktov a služieb prostredníctvom opatrení na formovanie 
miest; to je možné dosiahnuť: 
- doplnením tradičného produktu slnko – more – piesok aktivitami na trávenie 

voľného času súvisiace s morom (napr. rybolov či potápanie), 
- budovaním tematických trás zameraných na objavovanie regionálneho dedičstva 

vnútrozemia (napr. gastronómia), 
- zmenou miest a sídel, ktoré historicky plnili priemyselnú funkciu, na destinácie 

cestovného ruchu prostredníctvom podpory ich architektonickej a kultúrnej 
odlišnosti,  

- zvážením príležitostí na špecializáciu služieb a ubytovania s cieľom pritiahnuť 
obchodných cestujúcich; 

• investovať do propagácie projektov, ich profilu a výsledkov s cieľom zmeniť postoj 
súkromného sektora z príjemcu dotácií z verejných prostriedkov na dlhodobého 
investora (verejno-súkromné partnerstvo);  

• prijať globálne perspektívy vzhľadom na trh cestovného ruchu s cieľom čeliť rastúcej 
konkurencii nízkonákladových mimoeurópskych destinácií;  

• začleniť opatrenia na ochranu životného prostredia do budovania turistickej 
infraštruktúry a zariadení; 

• pripraviť školiace programy s cieľom vytvoriť skupinu kvalifikovaných zamestnancov 
schopných vyrovnať sa s rastúcou zložitosťou a rozmanitosťou odvetvia cestovného 
ruchu. 
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