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Vzdelávacie potreby v turizme 

Educational needs in tourism 

BRUTOVSKÁ, Gizela, Mgr., PhD.  

 

Abstrakt: Vzdelávacie potreby v turizme nie je ľahko identifikovať. Ide o špecifikáciu 

vedomostí, schopností a zručností vzhľadom k individuálnej a spoločenskej situácii človeka a 

aktuálnej situácii na trhu s cieľom uspokojiť dopyt a rozvoj turizmu. Poznanie vzdelávacích 

potrieb je základným predpokladom, aby stanovené ciele, obsah vzdelávacích programov, 

vybrané formy, metódy a prostriedky vzdelávania boli pre cieľové skupiny v oblasti turizmu 

príťažlivé a efektívne. 

 

Kľúčové slová: turizmus, vzdelávacie potreby, profesie, kompetencie 

 

Abstract: Educational needs in tourism are not easily to identified. It is specification of the 

knowledge, skills and abilities in relation to individual and social situation of person and 

situation on the market in order to meet a demand and development of tourism. Knowing the 

educational needs is essential for the set objectives, content of educational programs, selected 

forms, methods and means of education to be more attractive and effective for target groups 

in the field of tourism. 
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Úvod 

 

Turizmus je jedným z mála odvetví, kde je práve ľudský zdroj nenahraditeľný. Bez ľudí 

nemôže fungovať ani sa rozvíjať. Turizmus (poznávací, peší, cyklistický a vinní) vyžaduje, 

aby ľudia, ktorí v ňom participujú disponovali určitými špecifickými kompetenciami 

(sociálnymi, technickými, odbornými, ekonomickými, spoločenskými a jazykovými). Je tiež 

potrebné, aby ľudia pohybujúci sa v oblasti turizmu dokázali flexibilne reagovať na zmeny 

charakteristické a typické pre dnešnú postmodernú spoločnosť. Vďaka rastu priemernej dĺžky 

života ľudí spojenej so zvyšovaním  kvality života narastajú aj nároky na možnosti trávenia 

voľného času.  Zvyšujú sa nároky na pestrosť a kvalitu služieb. Rastie počet ľudí, ktorí 

preferujú „mať všetko pod jednou strechou.“ Turizmus ako taký sa individualizuje 

a globalizuje zároveň. Maximálne využiť vymedzený čas v segmente záujmu dovolenkára je v 

súčasnosti celosvetovým trendom turizmu. Výrazne preto rastie záujem turistov o 

individuálne niekoľkodňové pobyty vo vybranej destinácii s cieľom vidieť a zažiť neznáme a 

jedinečné, čo je v neprospech tradičnej hromadnej turistiky. Vyhľadávaní sú preto 

špecializovaní sprievodcovia, ktorí flexibilne dokážu požiadavky klienta splniť na vysokej 

úrovni. Výraznú a nezastupiteľnú úlohu pri propagácii územia zohrávajú informačno-

komunikačné technológie. Turizmus predstavuje rozličné formy uspokojovania duchovných 

potrieb ľudí (poznávanie, zábava, poučenie, vzdelávanie). V praxi má podobu návštev múzeí 

a galérií, kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk, spoločenských a náboženských 

podujatí. Špecifickou oblasťou je vidiecky turizmus, ktorý predstavuje súhrn činností, úzko 

spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí. Agroturistika ako súčasť 

vidieckeho cestovného ruchu ponúka množstvo aktivít, spojených s poznaním tradícií 

a remesiel, Nie je ľahké identifikovať všetky potreby v oblasti „turistického“ vzdelávania. 

V našom príspevku budeme analyzovať časť výsledkov terénneho prieskumu vzdelávacích 

potrieb obyvateľov žijúcich na území Karpatskej turistickej cesty, ktorý bol realizovaný 
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v rámci projektu „ENPI Cross-border Cooperation Programme“ Agentúrou na podporu 

regionálneho rozvoja so sídlom v Košiciach.  

 

 

1. Teoretické východiská 

 

Určité vzdelávacie potreby má v súčasnej spoločnosti každý jednotlivec, v každej fáze 

života bez ohľadu na sociálne, profesijné, či iné postavenie (Beneš, 2003). „Potreby 

vzdelávania a výchovy patria k sekundárnym (sociogenetickým) potrebám získaným 

a viazaným na psychiku a špecifické ľudské vlastnosti a danosti, ako aj potreby poznania, 

kvalifikácie a rekvalifikácie, rozvoja osobnosti a sebarealizácie“ (Hotár, Paška, Perhács et. 

al., 2000, s. 345). Potreby vzdelávania v oblasti turizmu možno označiť z časti za objektívne 

potreby, avšak odrážajú sa tiež v psychike človeka v podobe motívov a záujmov. Sú vysoko 

dynamické, menia svoju povahu podľa individuálnej (záujmy jednotlivca) a spoločenskej 

(potreby trhu práce) situácie človeka. Turizmus (v rámci  Karpatskej turistickej cesty
40

) je 

forma turizmu spojená s pobytom a poznávaním vidieckeho prostredia (vrátane historických 

pamiatok), ide o činnosti spojené s prezentáciou a podporou vidieckych sídiel. Zvyčajne ide 

o činnosti spojené s ochutnávkou kvalitného značkového vína, ďalej činnosti spojené s 

návratom k prírode, s možnosťou ubytovania vo vínnych domoch a ubytovacích zariadeniach 

na vidieku, kde je súčasťou ponuky aj možnosť stravovania sa alebo vlastnej prípravy stravy 

a vykonávania rozličných aktivít spojených s pobytom na vidieku. Patrí sem tiež poznávanie 

kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na Ceste. Zmyslom rozvoja takého to turizmu  je, aby 

sa do poskytovanie služieb zapojilo miestne obyvateľstvo. Dôležitá preto je odborná 

pripravenosť na poskytovanie služieb, ochota podieľať sa na uspokojovaní potrieb 

návštevníkov, otvorenosť a pohostinnosť vidieckej rodiny a jazyková pripravenosť (Gučík M. 

et. al., 2006, s. 197). K rozvoju turizmu  prispieva nie len atraktívnosť ponuky vín, pestrosť  

krajiny, dobrodružstvo spojené s poznávaním prírody a kultúrneho dedičstva, ale aj domáce 

prostredie, tradičná gastronómia, tradície a remeselná výroba, snaha zotaviť sa, nájsť 

rovnováhu medzi prírodou a rodinou. Len vidiek nestačí, dôležitá je aj ponuka služieb v 

turizme, hlavne ponuka služieb voľného času musí zodpovedať očakávaniam návštevníkov – 

hostí v závislosti od prostredia, sezóny a.p.. „Turizmus je odvetvie prierezového charakteru 

a jeho úspešný rozvoj znamená koordináciu činností viacerých rezortov: hospodárskeho 

(inštitucionálne), životného prostredia (územné a environmentálne), výstavby a regionálneho 

rozvoja, pôdohospodárstva (rozvoj vidieka), vnútra (samospráva), zahraničia (medzinárodný 

CR), školstva (výučba odborníkov), kultúry (kultúrny CR) a pod.“ (Krnáčová et. al., 2005, s. 

7).  Pohodlie turistov je závislé na rozhodnutiach poskytovateľov služieb so záujmom zaručiť 

spokojnosť návštevníkov na základe odstránenia jazykových bariér, dodržania čistoty 

a hygieny v zariadeniach, od času, ktorý ubehne od príchodu na miesto príjazdu do destinácie 

až po samotné ubytovanie, od prístupu k atraktivitám ako sú turistické atrakcie alebo kultúrne 

zariadenia, a tiež od špecifických požiadaviek turistov ako napríklad použitie internetu, faxu 

a iných komunikačných zariadení, ošetrovateľstva, starostlivosti o starších, deti, postihnutých 

alebo ľudí so špeciálnymi diétami. Netreba zabúdať na zabezpečenie verejného servisu ako 

                                                 
40 Karpatská turistická cesta sa skladá z dvoch témetických ciest. Prvá cesta – to je cesta spojená s vínom, druhá 

cesta v sebe zahŕňa cykloturistiku a pešiu turistiku vrátane poznávania pamiatok. Vínna cesta prechádza obcami 

a mestami: Trebišov, Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Černochov, Bara, Slovenské Nové Mesto, Borša, Viničky, 

Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Malý Horeš, Pribeník, Kráľovský Chlmec, Leles, 

Orechová, Sobrance, Choňkovce, Vinné a Michalovce. Karpatská cyklo-turistická cesta prechádza obcami:  

Ubľa, Dúbrava, Šmigovec, Hrabová Roztoka, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Podhoroď, 

Choňkovce, Baškovce, Jasenov, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Michalovce, 

Podhoroď a Remetské Hámre.  
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bezpečnosť, doprava, pohotovostné služby, čistota ulíc a verejných priestranstiev (Kotler, 

Bowen, Makens, 2003). Cestovný ruch predstavuje v súčasnosti jedno z najprogresívnejších 

odvetví svetovej ekonomiky. Stáva sa výrazným faktorom ekonomického rastu a umožňuje 

preniesť kapitál, príjmy a pracovné príležitosti aj do hospodársky zaostalejších regiónov a tak 

je možné využiť silu rastového potenciálu cestovného ruchu k oživeniu regiónov, ktoré sa tak 

môžu stať atraktívnymi pre turistov (Stříbrná, 2005). Bez poznania reálneho stavu 

vzdelávacích potrieb ľudí žijúcich v regióne je rozvoj nepredstaviteľný.  

Analýza vzdelávacích potrieb má svoje silné a slabé miesta. Silné stránky (Koudelka, 

2000): 

 je možné vymedziť skupiny, ktorých sa týka, 

 pri dobre realizovanej analýze je možné do veľkých podrobností odhadnúť rozsah 

potrieb územia v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

 je možné navrhnúť obsah ďalšieho vzdelávania a pod., 

Slabé stránky: 

 chyby pri rozlíšení medzi želaním a potrebou, 

 nekritické prijímanie toho čo považuje za dôležité expert, 

 predpoklad, že všetko je možné riešiť vzdelávaním, 

 tendenciu hodnotiť viac predchádzajúce ako budúce potreby a pod.. 

Možno stanoviť tri základné zásady zhromažďovania údajov pre analýzu vzdelávacích potrieb 

pre oblasť turizmu (Prusáková, 2011): 

 stanoviť konkrétny cieľ – prečo  a odkiaľ potrebujeme informácie a čo s nimi 

plánujeme robiť,  

 začiatok stanoviť tak vysoko v hierarchii profesijnej oblasti ako je to možné, 

 preveriť, či získavame informácie zo správneho zdroja a získavať informácie 

z viacerých zdrojov.  

Významnú úlohu v turizme zohráva kvalita ľudského kapitálu, jeho pripravenosť na 

výkon 

 profesie. Na jednej strane sú profesie vysoko kvalifikované (vyžadujúce 

vysokoškolské vzdelanie min. 1. stupňa), na strane druhej profesie síce s nízkou kvalifikáciou 

(hoci nižšie vzdelanie ale špecifická kvalifikácia – vysoká odbornosť). Vychádzajúc 

z definície turizmu,  profesie, ktoré priamo ovplyvňujú  rozvoj KTC je možné rozdeliť na: 

 odborné profesie – vyžadujúce vyššiu kvalifikáciu (ako sú napr. etnograf/ka, 

múzejný/ná pedagóg/ička, kurátor/ka a pod.), 

 profesie súvisiace so službami pre turistov  (ako sú napr. čašník/čka, sprievodca/kyňa 

pre historické a kultúrne pamiatky, historik/čka, chyžný/á a pod.), 

 remeselné profesie (ako sú napr. sklár/ka fľaše, poháre, umelecký rezbár/ka, 

výšivkár/ka, čipkár/ka, a pod.). 

 profesie spojené so šírením a tvorbou zábavy (ako sú napr. tanečník/čka, ľudový/á 

spevák/čka, ľudový/á rozprávač/ka a pod.). 

Kľúčové kompetencie – zahŕňajú celé spektrum kompetencií presahujúcich hranice 

jednotlivých odborností. Sú výrazom schopnosti človeka správať sa primerane situácii, 

v súlade sám so sebou, teda konať kompetentne. Rovina kompetencií sa vyznačuje mimo 

iného tým, že rôzne komplexné schopnosti pôsobia spoločne (Belz, Siegrist, 2001).  Medzi 

základné kompetencie pre oblasť cestovného ruchu patria kompetencie sociálne. To znamená 

všetky kompetencie, ktoré umožňujú kompetentný kontakt s návštevníkmi. Sú zvlášť dôležité 

na zvládanie problémov celej plejády väčšinou nepredvídateľných požiadaviek zo strany 

návštevníkov. Možno ich rozdeliť na: 
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a) komunikačné kompetencie - verbálna a neverbálna komunikácia, schopnosť 

 pracovať s informáciami, schopnosť učiť sa, multikulturálna komunikácia, asertivita 

a riešenie konfliktov, schopnosť spätnej väzby, 

b) kooperačné kompetencie - spolupráca s inými subjektmi v turizme, s vedením, so 

zákazníkom, pružnosť reagovať na potreby,  

c) emocionálne kompetencie -  sebauvedomenie (sebauvedomenie, reálne sebahodnotenie, 

sebadôvera), sebaovládanie (spoľahlivosť, svedomitosť, prispôsobivosť, schopnosť inovácie), 

motivácia (ctižiadostivosť, lojalita, iniciatíva, optimizmus), empatia (pochopenie, schopnosť 

stimulovať orientácia na ľudí).  

Ďalšie kompetencie, ktoré sú nevyhnutné na rozvoj ľudských zdrojov pre potreby KTC 

možno rozdeliť na: 

a)  technické – práca s počítačom (ako napr. tvorba www stránok, MS Office, Internet, 

databázové a informačné systémy, elektronický obchod a pod.), zásady správneho stolovania,  

b) ekonomické a legislatívne - účtovníctvo, daňovníctvo, financie, EU, podnikanie, 

legislatíva, manažment, poisťovníctvo, plánovanie, 

c) spoločenské na úrovni EU, štátu, regiónu, obce - politika, ekonomika, samospráva, 

história, geografia, príroda, doprava, financie, legislatíva, organizácie a inštitúcie 

d) odborné v súvislosti s turizmom – starostlivosť o kultúrne pamiatky, schopnosť 

propagácie svetských a sakrálnych pamiatok, znalosť kultúry prostredia, poznanie prírodného 

terénu (vrátane cyklotrás) a pod.  

e) jazykové – schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. 

 

 

2. Empirická časť prieskumu  

 

Hlavným cieľom prieskumu bolo zmapovanie vzdelávacích potrieb v oblasti turizmu u 

obyvateľov žijúcich na území KTC. Čiastkovými cieľmi bolo: 

 identifikovanie ne/dostatkových profesií (odborných, remeselníckych, animátorských 

a profesií spojených so službami v turizme) potrebných pre rozvoj turizmu na území KTC, 

 zistenie do akej miery, a či pracovné sily na území KTC disponujú technickými 

kompetenciami, 

 zistenie do akej miery, a či pracovné sily na území KTC disponujú ekonomickými a 

spoločenskými kompetenciami, 

 zistenie do akej miery, a či pracovné sily na území KTC disponujú odbornými a 

jazykovými kompetenciami. 

 

2.1. Výskumná metóda realizácie prieskumu 

 

Výskumnou metódou prieskumu bol štrukturovaný rozhovor, ktorý bol spracovaný zvlášť 

pre oblasť vzdelávacích potrieb vínneho turizmu a zvlášť pre oblasť poznávacieho, pešieho 

a cyklistického turizmu. Rozhovor bol rozdelený na 3 časti. Prvú časť tvorili otázky týkajúce 

sa profesií  obyvateľov. Druhú časť tvorili otázky zisťujúce kompetencie obyvateľov územia 

KTC. Tretiu  tvorili otázky sociálno – demografického charakteru (vek, vzdelanie, kategória, 

pohlavie a miesto trvalého bydliska). 

 Štrukturované rozhovory realizovali vyškolení anketári (študenti a študentky 

vysokoškolského odboru andragogika – t.j. začínajúci odborníci a odborníčky pre oblasť 

výchovy a vzdelávania dospelých). Prieskum bol realizovaný v priebehu júna 2011. 

Zozbierané údaje boli zakódované a  spracované štatisticko-matematickými postupmi za 

pomoci programu SPSS. Bolo realizované prvostupňové triedenie (t.j. rozloženie súboru na 
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základe jedného znaku) a u vybraných otázok aj druhostupňové triedenie (cieľová skupina 

verzus ostatné položky).  

 

2.2. Popis výskumnej vzorky 

 

     Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 79 respondentov z 24 obcí a miest územia Karpatskej 

turistickej cesty. V dôsledku nedostatočne vyplneného formulára  bolo 7 rozhovorov 

nezaradených do spracovania. Celkovo tak bolo spracovaných 72 štrukturovaných 

rozhovorov. 14 obcí územia KTC nebolo prieskumom pokrytých. Konkrétne to sú obce: 

Baškovce, Beňatina, Hrabová Roztoka, Jasenov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kráľovský 

Chlmec, Kusín, Leles, Malý Horeš, Poruba pod Vinohradom, Pribeník, Remetské Hámre. Ide 

poväčšine o obce, ktoré sú v susedstve obcí, ktoré prieskumom pokryté resp. v obciach žije 

málo obyvateľov.  

     Do prieskumu boli obce vyberané na základe nasledujúcich  kritérií:  

 veľkosti obce (počet žijúcich obyvateľov), 

 stupňa rozvinutia turizmu (čím viac subjektov v obci pracuje, tým viac respondentov 

z tejto obce zahrnutých do prieskumu). 

Respondenti boli do prieskumu vyberaní dvoma spôsobmi. Experti a odborníci
41

 boli 

vytypovaní, telefonicky oslovení a následne s nimi boli osobne realizované štrukturované 

rozhovory. V tomto prípade išlo o zámerný (účelový) výber. Laici boli oslovení náhodne 

počas návštevy konkrétnej obce.   

Z hľadiska pohlavia sa prieskumu zúčastnilo 33 (46 %) mužov a 39 (54 %) žien. 

V skupine expertov a odborníkov je zastúpenie rovnaké t.j. 50 na 50, len v skupine laikov 

prevládajú ženy (65 %). Väčšinu respondentov tvorili experti a odborníci (spolu 72 %). 

Zastúpenie laikov bolo 28 %. Rozloženie súboru zodpovedá cieľom, ktoré si prieskum 

stanovil. Veľkosť prieskumnej vzorky však nepostačuje na jednoznačné konštatovania 

(štatisticky významné) ohľadom komparácie medzi jednotlivými kategóriami. Z hľadiska 

vzdelania absentujú ľudia so základným vzdelaním. Jednak je to odraz problémov 

s akoukoľvek kompetenciou (podnikať v oblasti turizmu)  tejto skupiny obyvateľov, jednak 

s ochotou zapájať sa do akýchkoľvek aktivít nielen turistických (ochotou odpovedať na 

otázky v rozhovore). Medzi respondentmi s učňovským vzdelaním prevládajú odborníci     

(70 %), len 2 sú experti a 2 laici. Pravdepodobne je to dôsledok obavy obyvateľov 

s učňovským vzdelaním živiť sa turizmom v hlavnom pracovnom pomere. Obavy môžu byť 

výsledkom nedostatku „vzdelania“, ale tiež nemožnosťou reálne sa uživiť sa turizmom (zle 

nastavenie systému podnikania a nedostatok turistov). U vysokoškolsky vzdelaných 

respondentov prevládajúcou skupinou sú experti a odborníci. Platí teda, že čím vyššie 

vzdelanie tým viac sa obyvatelia sú ochotní zapájať do turizmu (či už na hlavný alebo 

vedľajší pracovný pomer). Priemerný vek respondentov je 44,53 rokov. Priemerný vek 

expertov je 42,11 rokov (min. 30 rokov a max. 54 rokov), priemerný vek odborníkov je 50,26 

(min. 27 rokov a max. 64 rokov) a priemerný vek laikov predstavuje 41,15 (min. 19 rokov 

a max. 73 rokov). U odborníkov je vidieť, že hlavne starší ľudia sa orientujú na oblasť 

turizmu ako oblasť druhého „zamestnania“ resp. koníčka. Experti sú pomerne rovnomerne 

                                                 
41

 Cieľové skupiny možno rozdeliť z hľadiska ich miery participácie v oblasti turizmu na: 

- EXPERTOV - práca v oblasti turizmu (služby, vinárstvo, remeslá) je hlavným pracovným pomerom, 

- ODBORNÍKOV - hlavným pracovným pomerom je iná oblasť teda nie turizmus (alebo nezamestnanosť), ale 

oblasť turizmu je druhým „zamestnaním“ resp. „koníčkom“, 

- LAIKOV - hlavný pracovný pomer je mimo oblasť turizmu (alebo nezamestnanosť) a o turizmus nejaví 

záujem. Žije však na území a je potencionálnym „informátorom“ pre turistu. 
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rozložený medzi 30 a 54 rokom života. Oblasť turizmu ako možný zdroj zamestnania 

nezaujíma skôr mladých ľudí.  

 

2.3. Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 

 

     Analýza a interpetácia výsledkov prieskumu je realizovaná vzhľadom k stanoveným 

čiastkovým cieľom. 

 

2.3.1. Identifikácia ne/dostatkových  profesií (odborných – vinárskych, turistických, 

remeselníckych, spojených so službami v turizme, animátorských) pre rozvoj turizmu na území 

Karpatskej turistickej cesty 

 

     Ako prvé boli sledované profesie odborné bez, ktorých nie je možné realizovať vôbec 

jednotlivé špecifické druhy turizmu (tvoria základ pre jeho fungovanie). Keďže rozhovory 

boli uskutočňované zvlášť pre oblasť vínneho turizmu a zvlášť pre oblasti pešieho, 

cyklistického a poznávacieho turizmu celkový počet odpovedí respondentov pre každú 

profesiu je 36.  

 Na základe analýzy výsledkov prieskumu možno konštatovať, že na území KTC: 

 chýbajú ľudia s profesiami: etnograf/ka, sprievodca/kyňa cyklotrasami, 

sprievodca/kyňa turistickými chodníkmi, 

 jednoznačne nedostatkovými profesiami sú múzejný/á pedagóg/ička (tvorí programy), 

kurátor/ka (správca/kyňa) pamiatkových objektov, sprievodca/kyňa  (historické, kultúrne 

pamiatky),  

 v dostatočnej miere sú zastúpené profesie: vinár/ka, vinohradník/čka, strihač/ka 

hrozna, predajca/kyňa vína, 

 profesie someliér/ka je rozporuplnou profesiou vzhľadom k odpovediam 

respondentov. 

     Ako vyplýva z prvotnej analýzy výsledkov chýbajú základné profesie pre rozvoj 

poznávacieho turizmu. Z časti by bolo možné niektoré odborné poznatky, ktoré sú obsahom 

niektorých profesií zahrnúť do oblasti vzdelávania aj pre neprofesionálov. „Učiť“ sa 

kompetenciám potrebným k sprevádzanie po cyklotrasách a turistických chodníkoch sa môže 

stať jedným z obsahov vzdelávania pre laikov. Sprevádzanie po kultúrnych a historických 

pamiatkach nachádzajúcich sa na KTC môže byť obsahom vzdelávania predovšetkým 

expertov a odborníkov, ktorí práve túto profesiu vnímajú ako výrazne nedostatkovú.  

     Profesie súvisiace s vínom sú na území KTC relatívne početne zastúpené. 

Problematickou sa javí profesia someliéra, kde ako z výsledkov prieskumu vyplýva, sa ľudia 

s touto profesiou nachádzajú len na jednej časti územia KTC. Je preto potrebné časť expertov 

vinárov zaškoliť na profesiu someliéra.  

     Oblasť služieb v turizme je oblasťou, ktorá napomáha výrazne zefektívnovať rozvoj 

turizmu. Ako vyplýva z výsledkov prieskumu  profesie, ktoré ju zastupujú, je možné hodnotiť 

pozitívnejšie ako odborné. Ako chýbajúce nie sú identifikované žiadne profesie. 

Nedostatkovo sú hodnotené  profesie: manažér/ka v turizme, prírodovedec/kyňa, historik/čka, 

pracovník/čka cestovnej kancelárie/agentúry/informačného centra,  manikér/ka a pedikér/ka. 

Naopak ako dostatkové boli vybrané profesie: čašník/čka, /barman/ka, kuchár/ka, 

kaderník/čka. Rozporuplne je vnímaná profesia prevádzkar/ka, ktorá sa na časti územia 

nachádza a na časti je nedostatkovou profesiou chýbajúcou na trhu práce.  

     Keďže výraznú časť nedostatkových profesií tvoria vysokokvalifikované profesie – 

vzdelávanie v tejto oblasti je možné len v procese formálneho graduálneho vzdelávania. 

V oblasti ďalšieho vzdelávania je možné uvažovať len o vzdelávaní v oblasti rozvoja 

manažérskych kompetencií v turizme pre expertov a odborníkov a kompetencií na rozvoj 
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profesie manikérka a pedikérka pre laikov. Profesia kuchár bola expertmi hodnotená ako 

nedostatková (hoci v celkovom súčte práve naopak), je pravdepodobne ani nie tak s počtom 

kuchárov na trhu práce ako ich schopnosťami v oblasti kulinárstva a samostatnej prípravy 

špecialít územia. 

     Remeselné profesie, ktoré tvoria akúsi nadstavbu pre rozmach a rozvoj turizmu na 

území KTC, sú oblasťou, ktorá absentuje v samej podstate. Ako chýbajúce profesie boli 

respondentmi a respondentkami identifikované profesie ako sú: brašnár/ka, tabakár/ka 

(ručný/ná), sudár/ka,  keramikár/ka a puškár/ka. Ako nedostatkové boli vybrané profesie: 

sklár/ka, rezbár/ka, košikár/ka, kamenár/ka. Jediná remeselnícka profesia, ktorá je dostatočne 

zastúpená na území, je profesia stolár. Je však otázne, nakoľko ide o tradičného stolára/rku. 

Vyšivkár/ka sa nachádza len v jednej časti územia, v ostatných nie je zastúpená.  

Remeslám na území KTC je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Práve oblasť 

vzdelávania v chýbajúcich, či už tradičných alebo nových remeslách, vzhľadom 

k vzdelanostnej štruktúre obyvateľstva, by mala byť prioritnou. V dôsledku nedostatku 

sudárov/sudáriekmôže v blízkej budúcnosti kolabovať celá oblasť vínneho turizmu. 

Vymieranie tradičných remesiel, ako sú keramikár/ka, sklár/ka, vyšivkár/ka, pripraví územie 

o jeho špecifickosť, čím bude nie zdrojom, ale brzdou rozvoja turizmu.  

      V „zabávačských“ profesiách povzbudzujúco pôsobí skutočnosť, že na území KTC 

profesia spevák/čka prevažne ľudový/á nevymiera. Je to pravdepodobne v dôsledku 

fungovania viacerých speváckych a folklórnych súborov. Nedostatkovou sa ukazuje profesia 

ľudový rozprávač/ka. Ďalšie vzdelávanie v tejto oblastí sa na teraz javí ako bezpredmetné. 

Skôr pôjde o ďalšiu podporu tradičného folklóru cez dlhodobé pôsobenie súborov.  

     Respondenti a respondentky vytypovali profesie, ktoré podľa nich sú súčasťou turizmu. 

Vyjadrili sa, že práve tieto profesie sú dostatočne zastúpené na území KTC a mohli by teda 

napomáhať v rozvoji turizmu. Patria sem profesie: vozmajstri, drevorubači, ochrankári, 

pomocní pracovníci vo vinárstve, hudobníci, poľovníci a rybári. Bolo by vhodné uvažovať 

o zapojení ľudí s týmito profesiami do rozvoja turizmu.   

     Analýza dát získaných prieskumom v prípade absencie, resp. nadbytočnosti vybraných 

profesií na území KTC pomohla identifikovať prvé oblasti vzdelávania. Hlbšia špecifikácia 

t.j. konkrétnektoré kompetencie bude potrebné rozvíjať u ľudí, sú súčasťou nasledujúcej 

analýzy výsledkov prieskumu. 
 

2.3.2. Identifikácia  kompetencií pre rozvoj turizmu obyvateľov žijúcich na území KTC 
 

     Analýza výsledkov prieskumu v oblasti identifikácie kompetencií potrebných pre 

oblasť rozvoja turizmu obyvateľov žijúcich na území KTC bude prezentovaná v dvoch 

častiach. Najprv budú  kompetencie analyzované na úrovni faktorov (sociálne – spätná väzba, 

komunikácia, asertivita a konflikty, spolupráca, sebauvedomanie a sebaovládanie, 

samostatnosť, empatia, motivácia,  technické, ekonomické, spoločenské, odborné a jazykové) 

a následne budú analyzované položky v rámci jednotlivých faktorov. 
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                   Tabuľka č. 1: Kompetencie obyvateľov žijúcich na území KTC 
 

Kompetencie obyvateľov Priemer

ná hodnota 

Smerodajná 

odchýlka 

spätnej väzby 3,5 0,8 

komunikácia 3,6 0,8 

asertivita a konflikty 3,4 0,9 

spolupráca 3,5 1,0 

sebauvedomenie a sebaovládanie 3,1 0,8 

samostatnosť 3,4 0,8 

empatia 3,7 0,7 

motivácia 3,4 0,8 

technické 3,1 0,9 

ekonomické 2,4 0,7 

spoločenské 3,4 0,9 

odborné 3,4 1,1 

jazykové kompetencie 2,9 1,2 
           Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z hľadiska kompetencií obyvateľov možno konštatovať: 

 najproblémovejšími kompetenciami sa ukázala oblasť ekonomická (zvlášť ako 

podnikať, oblasť legislatívy a účtovníctva). Záujem o vzdelávanie v týchto oblastiach sa aj 

následne prejavil  pri odpovediach; 

 ako nadštandardné sú hodnotené jazykové kompetencie, ale len v slovenskom, 

maďarskom a českom jazyku. Naopak, ako výrazne poddimenzované sú hodnotené jazykové 

kompetencie nemčine, angličtine a ruštine. Ukázala sa aj ochota v týchto jazykoch ďalej sa 

vzdelávať (napr. pri prezentácii územia, vína, turizmu); 

 ako mierne nadštandardne sú hodnotené sociálne kompetencie obyvateľov územia. 

Zvlášť sú to oblasti empatie a komunikácie. 

Nie všetky položky v rámci jednotlivých faktorov, ktoré sa navonok javia ako 

bezproblémové, sú v dostatočnej miere napĺňané. Položková analýza v rámci jednotlivých 

kompetencií poukazuje na silné a slabé stránky obyvateľov žijúcich na území KTC. 

     V rámci komunikácie ako výrazne pozitívna je hodnotená schopnosť byť milý (schopnosť 

usmievať sa) a schopnosť primerane reagovať na „inakosť“ návštevníka. Položka sú schopní 

počúvať návštevníka je najsilnejšou v rámci všetkých sociálnych kompetencií. Schopnosť 

spolupracovať ďalej dotvára obraz ľudí žijúcich na území KTC. Sú to ľudia, ktorí dokážu byť 

empatickí t.j. sú priateľskí a dokážu prejaviť svoje pocity. Jedinou ich slabinou je nižšia 

schopnosť kreativity a hľadania nových možností. Potreba vzdelávania v sociálnych 

kompetenciách, na základe analýzy výsledkov prieskumu, je teda jednoznačná. Obsahom  

kurzov by malo byť učenie sa tvorivosti (tvorivé dielne) a učenie si novým postupom.  

     Hoci faktor technické kompetencie sa javil ako bezproblémový, analýza na základe 

jednotlivých položiek ukazuje výrazné problémy obyvateľov pri práci s informačno-

komunikačnými technológiami. Zvlášť absentujúcou oblasťou sa ukazuje vyššie schopnosti 

pri práci s počítačom (ako práca v tabuľkovom programe, práca s databázami a pod.). 

Výrazne nato nadväzuje záujem vzdelávať sa práve v tejto oblasti. Naopak, technické 

kompetencie súvisiace s obsluhou turistu (stolovanie) obyvatelia ovládajú. 

 Ekonomické kompetencie to je oblasť, ktorú obyvatelia žijúci na KTC najmenej ovládajú. 

V rámci všetkých troch položiek - vedia čo všetko potrebujú k vytvoreniu živnosti, vedia sa 

orientovať v zákonoch, vyhláškach a normách, poznajú základy účtovníctva – je ich 

kompetencia nedostatočná. Pravdepodobne tu je potrebné hľadať bariéru rozvoja turizmu. 
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Vzdelávacie potreby sú teda jednoznačne zadefinované: schopnosť pracovať s finančnými 

prostriedkami – účtovať, následne – schopnosť zakladať živnosť a pri tom získať vedomosti 

v základných právnych normách.  
 

 Tabuľka č. 2: Ekonomické kompetencie obyvateľov žijúcich na území KTC 
 

Kompetencie obyvateľov Početnosť Priemerná 

hodnota 

Smerodajná 

odchýlka 

E
k
o
n
o
m

ic

k
é 

vedia čo všetko potrebujú k 

vytvoreniu živnosti 72 2,7 0,7 

vedia sa orientovať v 

zákonoch, vyhláškach a normách  72 2,4 0,7 

poznajú základy účtovníctva 72 2,2 0,7 
 Zdroj: vlastné spracovanie 
 

V rámci spoločenských kompetencií ako podpriemerná bola hodnotená položka vedia 

odkiaľ môžu žiadať finančné prostriedky. Súvisí viac s ekonomickou ako spoločenskou 

kompetenciou, a tak len výrazne posilňuje potrebu vzdelávania obyvateľov v oblasti 

získavania poznatkov o možnosti čerpania finančných zdrojov. Položky – poznajú prírodné 

a kultúrne atraktivity vykazujú pozitívne hodnotenie. Tieto kompetencie by bolo potrebné 

ďalej rozšíriť vzdelávaním o územie mimo obce resp. o územie celej KTC.  
 

Tabuľka č. 3: Spoločenské kompetencie obyvateľov žijúcich na území KTC 
 

Kompetencie obyvateľov Početnosť Priem. hodnota Smer. odchýlka 

S
p
o
lo

če
n
sk

é 

 Poznajú prírodné atraktivity obce 72 3,8 0,7 

  Poznajú kultúrne atraktivity obce 72 3,9 0,7 

 Poznajú históriu a významné 

osobnosti obce 72 3,3 0,8 

   vedia čo je úlohou vedenia obce 72 3,4 0,8 

vedia odkiaľ môžu žiadať 

finančné prostriedky  72 2,7 0,9 

   vedia organizovať podujatia 

(športové a kultúrne) 72 3,2 0,9 
  Zdroj: vlastné spracovanie  

 

 Ako nadštandardné hodnotia respondenti svoje odborné kompetencie pri práci vo 

vinohrade (na druhej strane sa chcú v tejto oblasti ďalej vzdelávať – ukazuje sa teda potreba 

nadštandardného vzdelávania – ekologické spracovanie viniča a pod.). Respondenti uvádzajú, 

že poznajú miestnu kultúru, zvyky a tradície, čo je vnímané ako štatisticky významné. Ide 

však len o územie vlastnej obce, pravdepodobne územie širšieho okolia už tak poznané nie je, 

čo vytvára možnosť prepojenie poznania a informácií o obciach a mestách na území KTC 

v rámci vzdelávania.  

 Výrazne problémovými sa ukazujú odborné kompetencie súvisiace s peším turizmom, 

sprievodcovskými službami a degustáciou vína. To sú ďalšie oblasti možného vzdelávania. 
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Tabuľka č. 4: Odborné kompetencie obyvateľov žijúcich na území KTC 

 

Kompetencie obyvateľov Početnosť Priemerná 

hodnota 

Smerodajná 

odchýlka 
O

d
b
o
rn

é 

vedia samostatne 

pripravovať a udržiavať 

vinohrad 36 3,5 1,0 

vedia pestovať 

rastlinný materiál na 

rozmnožovanie révy 36 4,1 0,6 

vedia pripravovať, 

spracovávať a upravovať 

víno 36 3,6 0,9 

vedia degustovať  vína 

a posudzovať ich kvality 36 3,3 0,9 

vedia servírovať vína 36 3,4 1,1 

vedia degustovať víno 

a rozprávať o tom 36 2,2 0,6 

vedia sa starať o 

kultúrne pamiatky 36 2,5 1,3 

vedia sa strať o 

turistické chodníky, 

udržiavať ich 36 2,5 0,9 

vedia podať pútavý 

výklad o expozíciách, 

pamiatkach 36 2,3 1,2 

vedia sa starať o 

cyklistické chodníky, 

udržiavať ich 36 4,0 0,7 

poznajú miestnu 

kultúru, zvyky, tradície 36 4,1 0,7 

vedia sa orientovať v 

teréne 36 2,1 0,7 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Jazykové kompetencie sú po ekonomických druhými najväčšími nedostatočne 

ovládanými. Ako výrazný nedostatok sa ukazuje schopnosť dohovoriť sa v angličtine 

a nemčine. Naopak ruština, maďarčina a slovenčina sa javia ako bezproblémové.  
 

Tabuľka č. 5: Jazykové kompetencie obyvateľov žijúcich na území KTC 

 

Kompetencie obyvateľov Početnosť Priemerná 

hodnota 

Smerodajná 

odchýlka 

ja
zy

k
o

v
é 

k
o
m

p
et

en
ci

e 

vedia sa dohovoriť v angličtine 72 2,2 0,6 

vedia sa dohovoriť v ruštine 72 2,7 0,8 

vedia sa dohovoriť v maďarčine 72 3,4 1,5 

vedia sa dohovoriť v nemčine 72 2,2 0,7 

vedia sa dohovoriť v slovenčine 72 4,2 0,7 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Záver 

 

Cieľom predloženého príspevku bolo na základe realizovaného terénneho prieskumu 

identifikovať potreby obyvateľov žijúcich na území Karpatskej turistickej cesty v oblasti 

vzdelávania v turizme. Po teoretickom vymedzení základných pojmov nasledovala empirická 

časť.  

Z  výsledkov je zrejmé, že na území absentujú základné profesie potrebné pre 

„existenčné“ fungovanie turizmu, akými sú sprievodca/kyňa  (historické, kultúrne pamiatky), 

sprievodca/kyňa cyklotrasami, sprievodca/kyňa turistickými chodníkmi a pod. 

Nedostatkovými sú profesie, ktoré napomáhajú rozvoju turizmu, predovšetkým remeselnícke 

profesie. Nedostatočne sú zastúpené profesie v oblasti služieb turistom.  

Potreba vzdelávania sa výrazne ukázala v ekonomických kompetenciách, akými sú 

účtovníctvo, založenie živnosti, získavanie finančných zdrojov a pod. Absentujú kompetencie 

jazykové a technické. Treba poznamenať, že turizmus bez propagácie cez IKT v súčasnej 

spoločnosti nemá šancu na prežitie. Potešujúcim zistením je kompetentnosť sociálna 

u obyvateľov územia. Je takmer isté, že nejde o kompetentnosť „navzdelávanú“ ,skôr je to 

ešte pozostatok minulosti ako kolektívneho a individualizovaného konania.  

Záujem o ďalšie vzdelávanie je veľký. Vo väčšine prípadov už nejde o vzdelávanie 

základné v danej oblasti, ale o akúsi nadstavbu. Ako príklad môže slúžiť vzdelávanie v IKT, 

ale nie základnej práci s počítačom. ale už vyšším stupňom. Kuchárov je dosť, ale špecifické 

„kulinárske“ kompetencie to je oblasť,  o ktorú je záujem.  

Každá časť analýzy okrem interpretácie zistených obsahuje v sebe aj náčrt možných 

opatrení pre oblasť ďalšieho vzdelávania. Analýza teda slúži ako východisko pre možné 

spracovanie a následnú realizáciu cieleného vzdelávania obyvateľov v oblasti turizmu na 

Karpatskej turistickej ceste. 
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