
Integrovaný predmet Manažment geoturizmu (s dôrazom na banský turizmus) 

pre štátne záverečné skúšky v druhom stupni vzdelávania, študijný program Geoturizmus, 

akademický rok  2020/2021 

 

Okruhy otázok 

 

 

1. Banský turizmus - postavenie banského turizmu medzi ostatnými príbuznými formami 

turizmu. Banský turizmus - definícia, dôvody návštevníkov realizovať banský turizmus v 

historických banských objektoch. Ako sa banský turizmus môže stať ekonomickým 

„motorom“ predmetného teritória,  

 

2. Banské dedičstvo - koncepcia,  prečo uchovávať banské dedičstvo, zložky banského dedičstva 

– základné rozdelenie, zmiešané dedičstvo ako súčasť banského dedičstva. Kultúrne 

dedičstvo - socio-ekonomické aspekty - príklady, zápis historických banských regiónov na 

listinu kultúrneho dedičstva UNESCO, aká je väzba na ekonomický rozvoj regiónu a stav 

životného prostredia v ňom. Uveďte príklad. Kultúrne dedičstvo - rozvoj vedy a baníckeho 

školstva,  porovnanie dvoch najvýznamnejších historických odborných banských škôl na 

Slovensku, najvýznamnejší predstavitelia baníckych škôl v Banskej Štiavnici a Smolníku, 

Banícka akadémia v Banskej Štiavnici, najvýznamnejší profesori baníckej akadémie, vplyv 

aplikácie technických zariadení a stavebných diel a úprav na vtedajšiu ekonomiku a stav 

životného prostredia Banskej Štiavnice a okolia.  

 

3. Banský turizmus – návštevnosť  - najnavštevovanejšie bane a banské regióny.  Niektoré 

banské lokality zaradené na listinu svetového dedičstva UNESCO. Wieliczka, Hallstat - dôvody 

masových návštev práve týchto lokalít, pozitíva a negatíva realizácie takéhoto turizmu 

(zohľadnite ekonomický, sociálny, ekologický a bansko-turistický aspekt). 

 

4. Základné rozdelenie baní využívaných pre účely banského turizmu. Čo má obsahovať 

operačný plán pre návštevníkov v banských priestoroch (a návštevných jaskyniach), kto je 

zodpovedný za bezpečnosť návštevníkov v priestoroch bane. Ekonomické a ekologické 

dopady na bezprostredné okolie, región a banskú organizáciu realizujúcu banskú činnosť aj 

banský turizmus. 

 

5. Organizácia banského turizmu - ako organizovať banský turizmus aby sa zlepšil stav 

životného prostredia v návštevnej lokalite a okolí a zvýšila bezpečnosť návštevníkov - príklady  

 

6. Banský turizmus na území s rozptýlenými reliktami historického baníctva, uveďte typické 

regióny na Slovensku s rozptýlenými banskými reliktami. Čo je potrebné vykonať, aby sa 

takéto regióny stali atraktívne z pohľadu banského turizmu. Implementujte aj ekonomický, 

sociálny a environmentálny prístup. Ako manažovať takéto projekty. 

 

7. Projekt vytvorenia masovo navštevovaného regiónu s rozptýlenými objektmi banského 

dedičstva – obsah vzorového projektu -región Smolník (Zámer, marketing, realizácia projektu, 

manažment). 



8. Projekt vytvorenia masovo navštevovaného regiónu s rozptýlenými objektmi banského 

dedičstva – obsah vzorového projektu - región Dobšiná (Zámer, marketing, realizácia 

projektu, manažment). 

 

9. Projekt vytvorenia masovo navštevovaného regiónu s rozptýlenými objektmi banského 

dedičstva – obsah vzorového projektu - región Rožňava (Zámer, marketing, realizácia 

projektu, manažment). 

 

10. Príklad úspešnej realizácie banského turizmu  - Wieliczka – história, premena činnej bane na 

návštevnú (konkrétne technické a ekonomické kroky realizácie), realizácia banského turizmu 

v návštevnej bani, úloha manažmentu v rozvoji úspešného projektu. 

 

11. Príklad úspešnej realizácie banského turizmu  - prehistorické baníctvo a banský turizmus - 

Krzemionki Opatowskie, Grimes Graves, Lovas, Rudná Glava, Špania Dolina, lokalita Piesky. 

Existujú špecifiká pre realizáciu banského turizmu v porovnaní s mladšími lokalitami?  

 

12. Banská Štiavnica a banský turizmus - čo ponúka Banská Štiavnica z pohľadu banského 

turizmu. Vplyv banského turizmu na ekonomiku a stav životného prostredia v Banskej 

Štiavnici a okolí. Ako sa realizuje banský turizmus v Banskej Štiavnici – manažment. 

 

13. Projekt Hornouhorská banská cesta. Popíšte a uveďte vplyv realizácie projektu na 

ekonomický rozvoj dotknutých oblastí. Ako optimálne manažovať banský turizmus v takomto 

type projektu.  

 

14. Porovnanie realizácie banského turizmu v Banskej Štiavnici a okolí  s ponukami banského 

turizmu v Hornouhorských banských mestách. Príčiny úspešnej a menej úspešnej realizácie – 

postavte proti sebe silné a slabé stránky banského turizmu v Banskej Štiavnici a jednom 

z Hornouhorských banských miest – Rožňava, Gelnica, Smolník, Spišská Nová Ves, (zvoľte si 

sami v ktorom). 

 

15. Výroba medi cementáciou v Smolníku a Španej Doline. Analyzujte prečo cementácia 

v Smolníku nie je, a prečo, a ako by mohla byť svetovou turistickou atrakciou banského 

turizmu. Sústreďte sa na marketing a manažment projektu. 

 

16. Významné historické banské inštitúcie a osobnosti v baníctve v Smolníku. 

 

17. Analyzujte príčiny, ktoré bránia skutočnému rozvoju banského turizmu v Smolníku a okolí.  

Navrhnite základné črty úspešného projektu v doposiaľ málo využívanej lokalite s historicky 

významnou banskou činnosťou - uveďte základné ciele takéhoto projektu, komu je určený, 

ako ho chcete realizovať, spôsob riadenia a financovania projektu, ochrana životného 

prostredia. 

 

18. Analyzujte príčiny, ktoré bránia skutočnému rozvoju banského turizmu v Rožňave a okolí.  

Navrhnite základné črty úspešného projektu v doposiaľ málo využívanej lokalite s historicky 

významnou banskou činnosťou - uveďte základné ciele takéhoto projektu, komu je určený, 



ako ho chcete realizovať, spôsob riadenia a financovania projektu, ochrana životného 

prostredia. 

 

19. Analyzujte príčiny, ktoré bránia skutočnému rozvoju banského turizmu v Dobšinej a okolí.  

Navrhnite základné črty úspešného projektu v doposiaľ málo využívanej lokalite s historicky 

významnou banskou činnosťou - uveďte základné ciele takéhoto projektu, komu je určený, 

ako ho chcete realizovať, spôsob riadenia a financovania projektu, ochrana životného 

prostredia. 

 

20. Informačné technológie pre banský turizmus (okrem GIS). Uveďte možnosti a príklady ich 

využitia, ich možný vplyv na ekonomiku a stav životného prostredia v študovanej oblasti. 

 

21. Geografické informačné technológie (GIS) a ich využitie pre prezentáciu nedostupných 

historických banských diel. Uveďte konkrétny príklad ich využitia pre rozvoj banského 

turizmu v regióne.  

 

22. Popíšte vzájomné vzťahy medzi ekologickými, ekonomickými, sociálnymi a bansko-

turistickými (rekreácia, šport, poznanie, masovosť, individuálnosť, ...) charakteristikami 

v rámci banského turizmu. 

 

23. Úloha rôznych typov organizácií pri realizácii banského turizmu v regióne. Akú úlohu majú 

samosprávy pri definovaní a realizovaní projektov banského turizmu. Uveďte príklady 

vzťahované na etapy vývoja projektu banského turizmu, na konkrétnu lokalitu (zvoľte si). Aký 

je vzájomný vzťah lokálnej samosprávy, organizáciami regionálnej a štátnej správy, 

neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami a súkromnými spoločnosťami 

realizujúcimi banský turizmus v oblasti. 

  

24. Masový, resp. individuálny turizmus v historických banských lokalitách – klady a zápory 

z pohľadu manažmentu, ochrany životného prostredia a sociálno-ekonomického rozvoja 

predmetnej lokality. 

 

25. Historické banské technológie - povrchové ryžovanie zlata. Vývoj technológie, vplyv 

technológie na životné prostredie (sú viditeľné relikty tohto vplyvu v súčasnosti? - uveďte kde 

a aké). Ako to prezentovať v rámci banského turizmu? 

 

26. Vývoj banských technológií - akcelerácia banskej výroby drahých a farebných kovov  na 

Slovensku príchodom nemeckých kolonistov, vstupom Turzovcov do medeného baníctva na 

Slovensku, a kapitálu Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti. Popíšte aj vplyv na súdobý 

ekonomický rozvoj banských regiónov a stav súdobého životného prostredia v týchto 

regiónoch. Ako to prezentovať v banskom turizme. 

 

27. Rozvoj stredovekých miest a hradov v spojitosti s ťažbou stavebného kameňa na ich 

výstavbu. Uveďte konkrétne príklady na Slovensku. Poukážte na vplyv na ekonomický rozvoj 

regiónu a krajiny. 

 



28. Vývoj používaných energetických zdrojov v baníctve. Ich vplyv na súdobú ekonomiku 

baníctva, regiónu a štátu. Vplyv jednotlivých používaných energetických zdrojov na životné 

prostredie. 

 

29. Stredoveké baníctvo na území Slovenska a Čiech. Baníctvo striebra, zlata a medi v 14. 

storočí. (Najvýznamnejšie lokality, používané banské technológie, a vplyv baníctva kovov na 

stav hospodárstva kráľovstiev). 

 

30. Stredoveké baníctvo na území Slovenska a Čiech. Baníctvo striebra, zlata a medi v 15. 

storočí. (Najvýznamnejšie lokality, používané banské technológie, definovanie a vymáhanie 

vlastníckych práv kráľa v oblasti ťažby zlata, striebra a medi,  vplyv baníctva kovov na stav 

hospodárstva kráľovstiev). 

 

31. Historické  baníctvo na území Slovenska a Čiech. Baníctvo striebra, zlata a medi v 16. 

storočí. (Najvýznamnejšie lokality, používané banské technológie, definovanie a vymáhanie 

vlastníckych práv kráľa v oblasti ťažby zlata, striebra a medi,  vplyv baníctva kovov na stav 

hospodárstva kráľovstiev). 

 

32. Historické  baníctvo na území Slovenska a Čiech. Baníctvo striebra, zlata a medi v 17. 

storočí. (Najvýznamnejšie lokality, používané banské technológie, definovanie a vymáhanie 

vlastníckych práv kráľa v oblasti ťažby zlata, striebra a medi,  vplyv baníctva kovov na stav 

hospodárstva kráľovstiev). 

 

33. Historické  baníctvo železa na území Slovenska. Baníctvo a metalurgia od Veľkej Moravy po 

koniec 17. storočia. (Najvýznamnejšie lokality, používané banské technológie, a vplyv 

baníctva kovov na stav hospodárstva kráľovstiev). 

 

34.  Definujte pojem geopark, jeho význam pre región, charakterizujte základné kritériá na 

založenie geoparku  - geosites, vhodnosť/nevhodnosť územia, socio – ekonomické kritéria , 

zohľadnenie primárnej a sekundárnej ponuky, vplyv na životné prostredie. Pokúste sa ich 

aplikovať na Vami vybranej lokalite na území SR. 

 

35.  Hodnotenie geositeov a význam hodnotenia geositeov pre účel geoparkov, čo znamenajú 

pridružené hodnoty + aktivity pre geopark, a aplikujte teoretické vedomosti na Vami vybranej 

lokalite na území SR. 

  

36. Manažment geoparku na základe destinačného manažmentu, vytvorte sieť partnerov z 

rôznych oblastí na Vami vybranej lokalite na území SR, ktorí by boli súčasťou geoparku, alebo 

jeho priamou podporou. 

  

37. Geopark - ako na inštitúcia/organizácia a navrhnite možnosti financovania cez všetky fázy 

realizácie geoparku. Ktorí partneri by sa mali, v ktorej fáze geoparku zapojiť, a charakterizujte 

socio-ekonomické benefity geoparku pre región. Pokúste sa ich aplikovať na Vami vybranej 

lokalite na území SR. 



38. Finančná analýza podniku, zásady vykonania finančnej podniku. Vymenujte a charakterizujte 

ukazovatele rentability, likvidity celkového kapitálu v podniku služieb, zaoberajúcom sa 

turizmom, ukazovatele zadlženosti a aktivity.  

 

39. Zdroje pre zabezpečenie činnosti podniku realizujúceho banský turizmus (geoturizmus) – 

vymenujte a popíšte zdroje potrebné k  fungovaniu takémuto podniku.  

 

 

40. Financovanie v malých a stredných podnikoch pôsobiacich v turizme- interné, externé a 

osobitné formy financovania. 

 

41. Finančná analýza podniku služieb pôsobiaceho v turizme.  

 

42. Analýza nulového bodu podniku,  fixné a variabilné náklady podniku (rozdelenie, príklady). 

 

43. Destinačný manažment, jeho význam a úlohy v rozvoji banského turizmu (geoturizmu) na 

území s vyšším výskytom objektov a atraktivít tvoriacich primárnu ponuku banského turizmu 

(geoturizmu). Možnosti a význam práce s verejnosťou v rámci ich prípravy na rozvoj 

banského turizmu (geoturizmu) v príslušnej lokalite. 

 

44. Organizačná štruktúru turistického informačného centra na území novozriadeného 

geoparku – návrh, prípadne uveďte organizačnú štruktúru existujúceho geoparku na 

Slovensku. Aké kvalifikačné predpoklady by mali spĺňať zamestnanci? Formulujte  úlohy 

a náplň práce turistického informačného centra a jeho zamestnancov a taktiež možné 

spôsoby jeho financovania. 

 

45. Návrh produktu cestovného ruchu zameraného na banský turizmus (geoturizmus) - fázy jeho 

životného cyklu a možnosti udržania jeho konkurencieschopnosti. Navrhnite ďalšie 

marketingové nástroje s cieľom zabezpečenia čo najväčšieho úspechu novovytvoreného 

produktu. 

 

46. Navrhnite ako a prečo by ste uplatnili kooperatívny manažment v destinácii cestovného 

ruchu zameranej na banský turizmus (geoturizmus), určte možné zainteresované skupiny  a 

nevyhnutné predpoklady úspešnej spolupráce. 

 

47. Organizovanie podujatí banského turizmu zameraného na udržanie baníckych tradícií na 

Slovensku: personálne zabezpečenie, finančné zabezpečenie a organizačné zabezpečenie. 

Úlohy počas jednotlivých fáz projektu organizovaného podujatia zo strany organizátorov. 

 

48. Na príklade niektorého z hornouhorských banských miest ležiacich na území Slovenskej 

republiky formulujte jeho silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia z pohľadu rozvoja 

lokálneho banského turizmu. Aký význam má zhodnotenie týchto faktorov v manažérskom 

rozhodovaní, kedy je vhodné použiť SWOT analýzu a aké sú jej výhody a nevýhody ? 

 



49. Manažérske úlohy úspešného manažéra destinačnej manažérskej organizácie pôsobiacej na 

území geoparku, jeho osobnostné a kvalifikačné predpoklady. Navrhnite stratégiu budovania 

značky a udržania pozitívneho imidžu geoparku. 

 

 

 

 

 

 


