Analýza incoming turizmu
na Slovensku za rok 2016
prostredníctvom telco dát

Predkladaná analýza predstavuje jedinečný pohľad na návštevnosť Slovenska
zahraničnými účastníkmi v roku 2016 prostredníctvom telekomunikačných dát od troch
najväčších operátorov na území Slovenska - Slovak Telekom (ST), Orange Slovensko (OSK)
a O2 Slovakia (O2). Telekomunikačné dáta poskytujú v tomto prípade informácie o
telekomunikačných aktivitách, ktoré vykonal držiteľ SIM karty registrovanej mimo SR a bol
prihlásený ako roamingujúci účastník na sieť jedného z troch operátorov (ST, OSK, O2).
Tieto informácie majú vecný (anonymizovaný identifikátor SIM karty, krajina registrácie
SIM karty, typ telekomunikačnej aktivity), časový (dátum a čas kedy bola vykonávaná
telekomunikačná aktivita) a priestorový charakter (priestorový atribút, kde bola daná
telekomunikačná aktivita vykonávaná). Takýto pohľad na návštevnosť umožňuje
kvantifikovať počty zahraničných návštevníkov, analyzovať ich pohyb v priestore a čase
a taktiež klasifikovať návštevníkov na základe ich krajiny pôvodu. V predkladanej analýze
bližšie predstavíme aplikovanú metodológiu, jej limity a interpretáciu základnej štatistiky.

Predkladaná analýza je založená na tzv. CDR dátach (Call Detail Record) predstavujúcich
aktivitu SIM karty v mobilnom alebo inom telekomunikačnom zariadení a sprievodných
atribútov. Vzhľadom na zameranie analýzy, relevantnými atribútmi bola časová informácia
(čas a dátum aktivity), typ telekomunikačnej aktivity (prichádzajúci/odchádzajúci hovor,
prichádzajúca/odchádzajúca SMS, prihlásenie sa na sieť), priestorová informácia
(priestorová bunka, v ktorej bola aktivita vykonaná) a samotný identifikátor SIM karty
ktorá vykonala aktivitu (anonymizované ID volajúceho; krajina registrácie SIM karty). Takto
definované dáta nám operátori TSK, OSK a O2 dodali a pristúpili sme k ich spracovaniu a
analýze pohybu zahraničných SIM kariet (v prenesenom význame zahraničných
návštevníkov), ktoré sa nachádzali na území SR v roku 2016. V analýze sú zahnutí len tí
držitelia SIM kariet, ktorí sa prihlásili a vykonávali telekomunikačné aktivity v sieti Slovak
Telekom, O2 Slovakia alebo Orange Slovensko.
Keďže dostupné dáta predstavujú súbor všetkých zahraničných návštevníkov bez ohľadu
na dôvod ich vycestovania na územie SR, jedným z kľúčových faktorov pri analýze
incoming turizmu na územie SR bolo zadefinovanie samotného pojmu turista. V tejto
analýze sme za turistu pokladali držiteľa SIM karty, ktorý na území SR vykonal z danej SIM
karty telekomunikačnú aktivitu v rozmedzí 2 – 14 dní počas kalendárneho roka 2016,
pričom ich nemusel vykonať v dňoch po sebe idúcich. S týmto súborom SIM kariet
nazývaným „turisti“ sme pracovali pri sprievodných analýzach ako aj pri finálnych
výstupoch. Takto zadefinovaný interval vychádzal z predpokladu, že turisti na území SR
strávia maximálne 2 týždne (pričom ich však nemuseli stráviť kontinuálne) a zadefinovanie
spodnej hranice (2 dni) prispelo k odfiltrovaniu tranzitných návštevníkov (ale na druhej
strane aj jednodňových turistov), ktorí tvorili z celkového súboru držiteľov SIM kariet
nadpolovičný podiel.
Pre komplexnejší pohľad na celkovú návštevnosť SR (bez ohľadu na dôvod vycestovania
na územie SR) sme pracovali aj so súborom SIM kariet „návštevníci“, ktorí predstavujú
ucelený pohľad na všetky SIM karty, ktoré v roku 2016 vstúpili na územie SR a prihlásili sa
do siete jedného z 3 operátorov poskytujúcich roaming na území SR. Takto zadefinované

súbory dát sme pripravili z telekomunikačných dát od všetkých operátorov a spracovávali
ich do finálnych kartografických a grafických výstupov ako aj pri čiastkových analýzach.
Pre upresnenie interpretácie analýzy je potrebné ešte zadefinovať pojem unikátny
návštevník, predstavujúci držiteľa SIM karty, ktorý sa prihlásil na území SR minimálne raz
za rok 2016. Analogicky môžeme zadefinovať pojem unikátny turista, ktorý predstavuje
držiteľa SIM karty, ktorý sa prihlásil na území SR minimálne raz za rok 2016 a počas tohto
roka vykonal z danej SIM karty telekomunikačnú aktivitu v rozmedzí 2 – 14 dní. Takto
zadefinovaní unikátni návštevníci a unikátni turisti tvoria unikátnu návštevnosť a sú
zahrnutí do niektorých z uvedených čiastkových analýz. V ostatných čiastkových analýzach
môžeme hovoriť iba o návštevnosti návštevníkov, resp. turistov, keďže v rámci týchto
analýz sú (raz) započítaní v každej priestorovej či časovej jednotke, v ktorej vykonali
telekomunikačnú aktivitu.

Limity tejto analýzy možno zaradiť do 3 skupín: i) vyplývajú najmä zo samotného
fungovania mobilnej siete, ii) vyplývajú z nejednotnej metodológie, iii) vyplývajú z
technologických možností. Do prvej skupiny možno zaradiť nasledujúce limity. Zahraničný
operátor môže mať pri roamingových službách preferovanú sieť na ktorú sa SIM na území
SR pripája. Nie je však vylúčené, že držiteľ SIM karty si túto sieť nastavuje manuálne, resp.
pri nedostatočnom pokrytí signálu jedného z operátorov sa telefón automaticky pripojí na
inú sieť. Tieto prípady však vzhľadom na anonymizovanie MSISDN (identifikátor SIM) na
strane operátora nemožno vystopovať a prepojiť (z technického dôvodu ako aj
zachovania obchodného tajomstva). Medzi limity predkladanej analýzy možno zaradiť aj
kvantifikáciu celkového počtu ľudí vs. celkového počtu SIM kariet, ktoré sa vstúpili na
územie SR. Nemožno predpokladať, že každá osoba, ktorá vstúpila na územie SR (bez
ohľadu na dôvod vycestovania) mala mobilný telefón, vykonávala SIM aktivity resp. mala
viacero aktívnych SIM. Ďalšie limity z tejto skupiny súvisia s prihraničným územím, na
ktorom dochádza k prekryvu pokrytia signálom operátorov z oboch strán hranice. Na
jednej strane to môžu byť zahraniční návštevníci, ktorí vstúpili na územie SR, avšak stále

sú pripojení na sieť domáceho operátora, resp. užívatelia nachádzajú sa v domovskej
krajine (susedné štáty) avšak sú prihlásení do slovenských sietí ako roamingoví účastníci.
Medzi technologické limity je potrebné zaradiť aj do istej miery chybný údaj za mesiac máj
od jedného z operátorov, kedy nebolo vzhľadom na objem dát a technologickú náročnosť
možné restorovať tieto dáta z dôvodu chyby na disku (máme dostupný približne štvrtinový
podiel z celkového počtu telekomunikačných aktivít). Vzhľadom na celkové podiely
objemu dát od všetkých operátorov sa však nejedná o závažný nedostatok a mesiac máj aj
pri ostatných operátoroch z hľadiska návštevnosti patrí medzi menej navštevované
mesiace.
Limity vyplývajúce z nejednotnosti metodológie sa vzťahujú na definíciu samotného pojmu
turista. V predkladanej analýze sme preto použili vlastnú definíciu, ktorú uvádzame v
metodológii (kap. 2). Na základe uvedenej metodológie možno preto len predpokladať, že
daná osoba bola s určitou pravdepodobnosťou turista. Limity zo skupiny technologických
spočívajú v obmedzeniach, ktoré so sebou prináša takto veľký objem dát ako aj
interpretácia finálneho výstupu (finálna matica), kedy možno s určitosťou povedať, že
daná osoba (SIM karta) bola v danom mesiaci v danom okrese, avšak nemožno s
určitosťou povedať, že tam vykonával určitú formu cestovného ruchu, ale len cez daný
okres napr. prechádzal a vykonal tam telekomunikačnú aktivitu.

Unikátna návštevnosť predstavuje počet unikátnych držiteľov SIM kariet, ktorí počas roka
2016 minimálne raz vstúpili na územie SR. Z dostupných dát sme dospeli k výsledkom, že
celkovo na územie SR vstúpilo 14 365 194 unikátnych návštevníkov, z čoho 6 027 633 bolo
považovaných za unikátnych turistov (Obrázok 1).
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Obrázok 1: Unikátna návštevnosť na území SR

Návštevnosť možno analyzovať aj v závislosti od krajiny pôvodu, keďže každá
z analyzovaných SIM kariet obsahovala atribút o krajine registrácie SIM karty. Na tomto
mieste je potrebné zdôrazniť problematiku nejednotnej metodiky pre chápanie rozdielu
medzi osobou (SIM kartou), ktorej dôvodom cesty na územie SR je vykonávanie určitej
formy cestovného ruchu (turista) a osobou, ktorej dôvodom cesty na územie SR nie je
vykonávanie určitej formy cestovného ruchu a územie SR len napr. jeho tranzitnou krajinou
(návštevník). Presnejšie zadefinovanie týchto pojmov sa nachádza v predchádzajúcej
kapitole (kap. 2).
Na návštevnosť podľa krajiny možno nazerať z rôznych hľadísk. V tejto analýze sme si
zadefinovali 2 úrovne: i) makroúroveň a ii) európsku úroveň (mezoúroveň). Celkovo na
územie SR v roku 2016 vstúpili návštevníci zo 172 krajín a turisti zo 116 krajín.

Počas roka 2016 prichádzali na územie Slovenska návštevníci zo 172 štátov sveta. Ich
priestorové rozloženie je veľmi nerovnomerné (Obrázok 2). Možno konštatovať, že
výrazne dominujú návštevníci z Európy, ktorí predstavujú 97,8 % všetkých návštevníkov
Slovenska. To potvrdzuje jednoznačnú orientáciu Slovenska na európskych turistov
a spätosť krajiny s Európou tak po historickej ako aj kultúrnej stránke.
Početnosť návštevníkov z mimoeurópskych krajín predstavovala hodnotu viac ako
540 000. Týchto návštevníkov možno rozdeliť podľa príslušnosti k makroregiónom
definovaných regionálnou geografiou, resp. klasifikáciou podľa metodiky OSN. Po
Európanoch navštevujú Slovensko najmä obyvatelia z Ázie (Tab. 1). V poradí tretím
makroregiónom je Austrália a Oceánia, odkiaľ na Slovensko prichádza ročne viac ako 27,5
tisíc návštevníkov. Z analýzy dát vyplýva, že počet návštevníkov z Južnej Ameriky
prevyšuje počet návštevníkov z USA a Kanady o viac ako 5 tisíc (ak by sme k Južnej
Amerike pripočítali návštevníkov z Latinskej Ameriky, počet by sa zvýšil o takmer 3 tisíc).
Najmenej návštevníkov prichádza na Slovensko z Afriky.
Tab. 1. Zahraniční návštevníci na Slovensku v roku 2016 podľa makroregiónov
Makroregión

Počet návštevníkov

Podiel návštevníkov (%)

Ázia

453 800

83,62

Austrália a Oceánia

27 600

5,09

Južná Amerika

23 500

4,33

Severná Amerika

17 800

3,28

Afrika

17 100

3,15

Stredná Amerika

2 900

0,53

Detailnejšie zhodnotenie vytvorenej databázy umožňuje všeobecné konštatovania ku
každému z hodnotených makroregiónov. Z Ázijských krajín prišlo na Slovensko najviac
návštevníkov z regiónu Západná Ázia (Tab. 2). Z týchto krajín ide najmä o Turecko a Izrael.
Približne tretinu návštevníkov z Ázie zastupujú obyvatelia regiónu Východná Ázia, pričom
takmer polovicu z nich tvoria obyvatelia Číny. Druhou početnou skupinou (viac ako 47 tisíc

návštevníkov) sú návštevníci z Kórei. Návštevníci z regiónu Juhovýchodná Ázia
predstavovali takmer štvrtinový podiel návštevníkov Slovenska v roku 2016. Viac ako 9 tisíc
návštevníkov pochádzalo z Indie, ktorá patrí do regiónu Južná Ázia. Z regiónu Centrálna
Ázia ide prevažne o návštevníkov z Kazachstanu.
Tab. 2. Zahraniční návštevníci na Slovensku pochádzajúci z regiónov Ázie
Región

Počet návštevníkov

Podiel návštevníkov (%)

Západná Ázia

176 300

38,85

Východná Ázia

154 100

33,96

Juhovýchodná Ázia

105 500

23,25

Južná Ázia

14 500

3,20

Stredná Ázia

3 400

0,75

453 800

100,00

Spolu

Makroregión Austrália a Oceánia vykazuje isté špecifiká. Aj keď rozlohou ide o rozsiahle
územie, návštevníci Slovenska pochádzajú takmer výlučne iba z Austrálie. Až 99,94 %
návštevníkov z tohto mikroregiónu pochádza práve z Austrálie. Z ostrovnej časti
svetadiela pochádza iba minimum návštevníkov.
Návštevníci z Južnej Ameriky pochádzajú z 11 krajín. Najvyšší počet pripadá na najľudnatejší
štát regiónu, Brazíliu. Ďalšími krajinami sú štáty zaradené do Južného regiónu (Argentína,
Čile). Štáty Ekvádor, Venezuela a Guyana zastupujúce Severný región mali najmenší podiel
na návštevnosti Slovenska v roku 2016 (Tab. 3).
K makroregiónu Južnej Ameriky je často pričleňovaný aj región Strednej Ameriky
vzhľadom na ich kultúrnu previazanosť. Najpočetnejšia skupina (80 %) návštevníkov
pochádza z Mexika. Na druhej strane, návštevníci z Karibského regiónu sú návštevníci
najmä z Kuby a Dominikánskej republiky.
Tab. 3. Zahraniční návštevníci na Slovensku pochádzajúci z regiónov Južnej Ameriky
Región
Centrálny región

Počet návštevníkov

Podiel návštevníkov (%)

16 600

70,75

Južný región
Severný región
Spolu

6 200

26,23

700

3,03

23 500

100,00

Makroregión Severnej Ameriky je tvorený štátmi USA a Kanada. Návštevníci
z Kanady sú menej početní aj vzhľadom na celkový počet obyvateľov oboch štátov.
Celkovo v roku 2016 navštívilo Slovensko viac ako 15 000 návštevníkov z USA (tab. 4).
Tab. 4. Zahraniční návštevníci na Slovensku pochádzajúci z regiónov Severnej Ameriky
Región

Počet návštevníkov

Podiel návštevníkov (%)

USA

15 300

85,96

Kanada

2 500

14,04

Spolu

17 800

100,00

Makroregión Afriky je výrazne heterogénny. Dve tretiny návštevníkov pochádza z regiónu
Severná Afrika (tab. 5). Ide najmä o krajiny Egypt (6 400 návštevníkov), Tunisko (2 600
návštevníkov) alebo Maroko (1 250 návštevníkov). Z regiónu Južná Afrika viac ako 98 %
návštevníkov pochádza z Juhoafrickej republiky. Okrem tejto krajiny prišli z tohto regiónu
v roku 2016 na Slovensko návštevníci v počte niekoľko desiatok ešte z dvoch štátov
(Botswana a Namíbia). Obyvatelia Kene a Maurícia predstavovali v roku 2016
najpočetnejšiu skupinu návštevníkov Slovenska z regiónu Východná Afrika. Podiel
ostatných krajín z regiónov Západná a Stredná Afrika na návštevníkoch pochádzajúcich
z Afriky neprevyšuje 6 %. Ide o menej ako 1 000 návštevníkov, ktorí pochádzajú najmä
z ľudnatej Nigérie (Západná Afrika), resp. z Angoly (Stredná Afrika).
Tab. 5. Zahraniční návštevníci na Slovensku pochádzajúci z regiónov Afriky
Región

Počet návštevníkov

Podiel návštevníkov (%)

Severná Afrika

11 400

66,67

Južná Afrika

3 600

21,05

Východná Afrika

1 100

6,43

Západná Afrika

700

4,09

Stredná Afrika

300

1,75

17 100

100,00

Spolu

Tieto zistenia možno pozorovať aj na priloženej infografike (Príloha makro_uroven).

Obrázok 2: Infografika návštevnosti SR podľa makroregiónov sveta

Návštevnosť Slovenska z európskych krajín predstavuje najvýznamnejší tok návštevníkov.
Celkovo až 98 % návštevníkov pochádza z Európy. Aj na tejto mezoúrovni možno
identifikovať výrazné priestorové disparity. Možno konštatovať, že viac ako 60 % všetkých
návštevníkov pochádza z troch susedných krajín (Česká republika, Poľsko a Maďarsko).
Naopak, najmenej návštevníkov pochádza z málo ľudnatých krajín, akými sú Andora,
Monako či Island (Obrázok 3).

Obrázok 3: Infografika návštevnosti SR na európskej úrovni
Pri zhodnotení návštevnosti z regiónov Európy možno konštatovať, že Slovensko
navštevujú najmä obyvatelia Východnej Európy (68 %). Okrem susedných krajín (Česko,
Poľsko a Maďarsko) pochádza viac ako 1 milión návštevníkov z Rumunska.
Zo západnej Európy pochádza 21 % všetkých európskych návštevníkov. Najväčšie toky, viac
ako 1 milión návštevníkov, smeruje z Nemecka a Rakúska. Nad 1 % európskych návštevníkov
dosahuje z tohto regiónu ešte Holandsko. Naopak, najmenší počet pochádza
z Luxemburska a Lichtenštajnska.
Taliansko a Srbsko predstavujú krajiny Južnej Európy, ktorých obyvatelia v najväčších
počtoch navštevovali Slovensko v roku 2016. Takmer 100 000 návštevníkov je príznačná aj
pre Chorvátsko a Slovinsko.
Spojené kráľovstvo predstavuje východiskovú krajinu pre viac ako 600 000 obyvateľov
navštevujúcich Slovensko za rok. Viac ako 100 000 návštevníkov pochádza z pobaltských

krajín Litva a Estónsko (z Lotyšska je to takmer 70 000) a Švédska. Najmenej návštevníkov
zo Severnej Európy pochádza z Islandu (2 600).
Komplexný pohľad na návštevnosť podľa krajiny pôvodu môžeme analyzovať v uvedenej
prílohe (príloha counts_per_C) Na tomto mieste, kvôli lepšej čitateľnosti grafov, uvádzame
len najpočetnejších TOP 25 krajín. Ako možno pozorovať na grafe (Obrázok 4, 5), zdrojové
krajiny odkiaľ unikátni návštevníci aj unikátni turisti prichádzali sú pomerne totožné, líši sa
len ich poradie. Medzi najpočetnejšie zdrojové krajiny patria pochopiteľne susediace štáty
SR, ktorých sumárna návštevnosť tvoriaca vyše 67 % v prípade turistov a viac ako 64 %
v prípade návštevníkov. Mimo susediacich krajín, najpočetnejšiu návštevnosť sme
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zaznamenali pri krajinách Nemecko, Rumunsko, Holandsko, Veľká Británia.

Obrázok 4: Unikátna návštevnosť na území SR podľa krajiny pôvodu - unikátni návštevníci
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Obrázok 5: Unikátna návštevnosť na území SR podľa krajiny pôvodu - unikátni turisti

Na základe časového atribútu každej SIM aktivity je možné analyzovať priebeh
návštevnosti počas kalendárneho roka 2016. Na tomto mieste je však potrebné
pripomenúť, že sa v týchto prípadoch nejedná o unikátnu návštevnosť a uvedené výsledky
je potrebné interpretovať tak, že daný držiteľ SIM karty s určitosťou prihlásil na území SR
v danom mesiaci, ale mohol sa prihlásiť aj v iných mesiacoch.
Z nasledujúcich grafov (Obrázok 6, 7) možno analyzovať sezónnosť cestovného ruchu na
území SR a to kvantifikáciou počtu SIM kariet po mesačných periódach. Ako možno
pozorovať, priebeh návštevnosti je pri skupine turistov ako aj nešpecifikovaných
návštevníkov takmer totožný. Časový priebeh návštevnosti korešponduje s očakávanými
dvomi sezónnymi maximami, s tým dominantným počas letného obdobia a so
sekundárnym na konci kalendárneho roka. Sezónne minimá boli identifikované v
mesiacoch máj a november, ktoré tvoria prirodzené sedlá v období medzi zimnou a letnou
turistickou sezónou. V rámci letného obdobia môžeme pozorovať miernu prevahu
návštevníkov (turistov) v auguste, čo môže súvisieť s posunutým začiatkom hlavnej
dovolenkovej sezóny v niektorých európskych krajinách. Presun ťažiska návštevnosti do

druhej polovice leta posilňuje aj prevaha návštevnosti v mesiaci september nad začiatkom
letnej sezóny v júni.

Návštevníci
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Obrázok 6: Návštevnosť na území SR podľa mesiacov - návštevníci
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Obrázok 7: Návštevnosť na území SR podľa mesiacov - turisti

Priebeh návštevnosti na území SR možno na základe dostupných dát skúmať aj v závislosti
od krajiny pôvodu. Kvôli prehľadu, uvádzame len top 3 krajiny, ostatné sa nachádzajú
v prílohe (príloha counts_per_C_M). Ako možno pozorovať na priloženom grafe (Obrázok
8, 9), početnosť je rôzna nielen na základe obdobia roka, ale aj v závislosti od krajiny

pôvodu (counts_per_C_M). Najväčší počet návštevníkov (turistov) z Českej republiky
prichádza na Slovensko v júli, pri Poliakoch je maximum posunuté do druhej polovice letnej
sezóny. Charakter kriviek návštevnosti tak jednoduchým spôsobom naznačuje odlišné
sezónne preferencie dvoch susediacich krajín. Charakteristické sezónne krivky
návštevnosti je možné spoľahlivo identifikovať aj pri ďalších krajinách so signifikantnejším
počtom turistov prichádzajúcich na Slovensko. Pri interpretácii sezónnych rytmov
návštevnosti môže svoju úlohu zohrávať odlišný nástup hlavnej dovolenkovej sezóny
(školské prázdniny), ako aj dlhodobé zvyklosti turistov (“v júli sa chodí k moru, v septembri
na hory”). Pri dlhodobom monitorovaní, je možné špecifiká jednotlivých národností
spoľahlivo identifikovať a prispôsobiť tak sezónnu ponuku poskytovateľov, či zacieliť
marketing regiónov cestovného ruchu.
Komplexný prehľad návštevnosti podľa krajiny pôvodu v priebehu roka ponúka
kontingenčný graf uvedený v prílohe (counts_per_C_M). Kvôli lepšiemu porovnaniu
uvádzame návštevnosť podľa mesiacov roka 2016 vyjadrené ako podiel zo sumárnej
návštevnosti za celý rok a krajinu pôvodu. Je preto potrebné si uvedenú prílohu dôsledne
preštudovať a interpretovať sezónnosť aj vzhľadom na charakteristické „turistické“
správanie jednotlivých krajín (napr. nárast Holanďanov v jeseni - camping; narastajúci
počet Srbov v priebehu roka - pracujúci; vyše 50% podiel návštevnosti zo Saudskej Arábie
počas júl, august, september - miernejšia klíma, kúpeľný cestovný ruch a pod.).
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Obrázok 8: Návštevnosť na území SR podľa mesiacov, podľa krajiny pôvodu - návštevníci
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Obrázok 9: Návštevnosť na území SR podľa mesiacov, podľa krajiny pôvodu – turisti

V tejto časti analýzy sme pristúpili ku kvantifikácii návštevnosti podľa počtu dní, v koľkých
užívatelia vykonali telekomunikačnú aktivitu alebo sa prihlásili na sieť počas roka 2016
(ďalej ako počet strávených dní). Už z podstaty tohto ukazovateľa vyplýva, že sa jedná
o unikátnych návštevníkov, keďže každý návštevník môže byť zaradený len do jednej
kategórie.
V priloženom grafe (Obrázok 10) môžeme teda pozorovať percentuálne rozloženie tohto
ukazovateľa. Výrazne najsignifikantnejšou kategóriou sú návštevníci, ktorí strávili na SR
práve 1 deň, ktorí tvorili zhruba 54 %. Pri tejto kategórii je potrebné sa zamyslieť nad
dôvodom návštevy týchto návštevníkov. Možno predpokladať, že signifikantná väčšina sú
vzhľadom na centrálnu polohu Slovenska v rámci Európy tranzitní účastníci či už
organizovanej nákladnej dopravy alebo individuálnej automobilovej dopravy. Do tejto
kategórie však spadajú aj jednodňoví návštevníci, ktorých cieľom je vykonávanie určitej
formy cestovného ruchu ako napr. jednodňové poznávacie výlety (napr. organizované
skupiny návštevníkov Bratislavy prevažne turistov z Ázie, horskej turistiky, zimnej turistiky,
vykonávanie zimných športov), nákupná turistika, sakrálna turistika a pod. Konkrétnu
príčinu návštevnosti tejto skupiny by však odhalila až hlbšie skúmanie priestorového

pohybu, čo však nie je predmetom predkladanej analýzy. Početnou skupinou sú aj 2, 3 a 4
dňoví návštevníci, u ktorých je predpoklad, že na území SR strávili víkend. Tento
ukazovateľ bol dôležitý aj pri zadefinovaní samotného pojmu turista (2-14 dní strávených
na území SR), keďže ako možno pozorovať na grafe (Obrázok 10) podiel návštevníkov
signifikantne klesal vzhľadom na narastajúci počet dní strávených na území SR.
Na opačnom konci z hľadiska počtu strávených dní sú návštevníci, ktorí sa dlhodobo
zdržiavajú na území SR (viac ako 60 dní), ktorí tvorili približne 112 tisíc návštevníkov.
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Obrázok 10: Podiel strávených dní na území SR

Ďalším z ukazovateľov, ktorý sme zaviedli do analýzy je priemerný počet dní (PPD)
strávených na území SR. Tento údaj sme získali ako podiel, kde čitateľom je počet dní (D),
ktoré tu sumárne strávili návštevníci danej krajiny (kp) a menovateľom je počet unikátnych
návštevníkov (N) danej krajiny (kp).

𝑃𝑃𝐷 =

∑ 𝐷𝑘𝑝
∑ 𝑁𝑘𝑝

Kvôli prehľadnosti grafu uvádzame iba krajiny, ktoré dosiahli v priemere 3 a viac dní
strávených na území SR (Obrázok 11). Týchto krajín je 36 a ich skladba je zahŕňa tak susedné
krajiny (Rakúsko - 4. miesto, Česko - 6. miesto, PL - 33. miesto), iné európske krajiny (napr.
Švédsko - 1. miesto, Luxembursko - 3. miesto, Nemecko - 5. miesto a pod.), ako aj exotické

krajiny (napr. Libéria - 2. miesto, Kambodža - 6. miesto, Brunej - 9. miesto). Možno sa však
domnievať, že takto zadefinovaná priemerná návštevnosť je ovplyvnená napr. tranzitnými
návštevníkmi, ktorí znižujú celkový priemer podľa krajiny, ako aj skutočnosťou, že
návštevník nemusel vykonávať telekomunikačnú aktivitu každý deň svojho pobytu na
území SR. Pri interpretácii tohto ukazovateľa je preto potrebné zvažovať, do akej miery
tieto resp. ďalšie z faktorov ovplyvnili priemerný počet strávených dní na území SR (napr.
vyššia pravdepodobnosť, že návštevníci zo Švédska neboli tranzitní a reálne tu strávili daný
počet dní ako v prípade návštevníkov z Poľska, resp. návštevníci zo Srbska, u ktorých je
vyšší predpoklad, že sa dlhodobo zdržiavajú na území SR z dôvodu zamestnania ako
návštevníci z Portugalska, ktorí tu vykonávajú určitú formu cestovného ruchu). Tento
ukazovateľ má tak doplňujúci charakter a je potrebné ho konfrontovať a interpretovať
s ostatnými čiastkovými analýzami zaoberajúcimi sa rozložením návštevníkov v priestore
či čase.
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Obrázok 11: Priemerný počet dní strávený na území SR podľa krajiny pôvodu

Pri pohľade na regionálne rozloženie zahraničných návštevníkov na území Slovenska
pozorujeme značné disproporcie (Obrázok 12). Okresy s najväčším výskytom zahraničných
návštevníkov vytvárajú kompaktný pás smerujúci od Bratislavy cez Považie a Žilinu, ktorý
ďalej prechádza na Liptov a do Popradskej kotliny. Je vhodné upozorniť, že uvedenú
koncentráciu zahraničných užívateľov mobilnej siete podmieňuje existencia nadradenej
dopravnej infraštruktúry, ktorá v podobe diaľničného a železničného koridoru vytvára

najvýznamnejšie medzinárodné dopravné prepojenie na Slovensku. Návštevnosť v tomto
území je tak do značnej miery saturovaná tranzitnou dopravou. Svedčia o tom
nadpriemerné hodnoty návštevnosti v okresoch Čadca, či Svidník, ktoré ležia na kľúčových
spojniciach v smere sever-juh.
Z hľadiska celkovej návštevnosti zahraničných užívateľov mobilnej siete vystáva
prirodzená otázka na jej opodstatnenosť, ak je jej priestorových (regionálny) obraz
skreslený tranzitnou dopravou. V tejto súvislosti je vhodné poznamenať, že pre
priestorové analýzy a cielený marketing regiónov cestovného ruchu je zmysluplnejšie
pracovať len s očistenými údajmi, ktoré eliminujú tranzitných užívateľov a vhodným
algoritmom abstrahujú účastníkov cestovného ruchu. Napriek tomu má práca s
neočistenými údajmi o zahraničných návštevníkoch dôležitý dopravný, ekonomický a
rozvojový rozmer.

Obrázok 12: Infografika návštevnosti SR po okresoch

Počet zahraničných návštevníkov, ktorí sa v roku 2016 pripojili k mobilnej roamingovej sieti
má výrazne nerovnomerné priestorové rozloženie (Obrázok 12). Regiónom s najvyššou
koncentráciou je jednoznačne Bratislava, na ktorej území bolo zaznamenaných vyše 19 %
pripojení k mobilnej sieti. Pás regiónov s vyššou koncentráciou pokračuje Považím,
prechádza na Liptov a cez podtatranský región končí regiónom Košíc. Metropola východu
– Košice – sústreďovala v roku 2016 len niečo vyše 3 % zahraničných návštevníkov. Treba
poznamenať, že výsledný obraz priestorového rozloženia je do značnej miery podmienený
zahraničnou tranzitnou dopravou, čoho dôkazom sú zvýšené koncentrácie zahraničných
návštevníkov práve v okresoch na dôležitých spojniciach v smere sever-juh (Čadca –
Kysucké Nové Mesto - Žilina, Svidník – Prešov - Košice okolie, Veľký Krtíš – Zvolen – Banská
Bystrica), resp. v smere východ-západ (Bratislava V – Malacky - Senica).
Pri pohľade na krajinu pôvodu dominujú najmä návštevníci z okolitých krajín. Najmä
prihraničné regióny zaznamenali najväčší počet pripojení k mobilnej sieti. Táto skutočnosť
odráža intenzívne cezhraničné väzby, ale do určitej miery môže byť skreslená presahom
mobilnej siete do susedných krajín. Aj napriek tomu sme však schopní identifikovať
regióny, ktoré sú atraktívnejšie pre jednotlivé krajiny. Pri návštevníkov z Českej republiky
(zaznamenaných vyše 18 mil. pripojení k mobilnej sieti) patria medzi okresy s väčším
počtom návštevníkov najmä okresy Žilinského kraja, Liptova, Tatier a Spiša. V Liptovskom
Mikuláši bolo zaznamenaných vyše 350 000 návštevníkov z Českej republiky. Z hľadiska
sezónnosti prišlo do uvedeného regiónu najviac návštevníkov v mesiaci júl (62 000).
Ak neuvažujeme o prihraničných okresoch, pri návštevníkov z Maďarska boli najviac
navštevované okresy Poprad, Žilina, či Banská Bystrica. Z hľadiska sezónnosti pozorujeme
u návštevníkov z Maďarska výraznejšiu návštevnosť najmä v zimnej sezóne. Napr. v okrese
Banská Bystrica bolo v roku 2016 zaznamenaných 62 000 návštevníkov, pričom sezónne
maximum (7028) bolo dosiahnuté v mesiaci február.
Z 5,7 mil. pripojení užívateľov z Rakúska bola prevažná časť koncentrovaná do regiónu
hlavného mesta (35 %). Špecifikom v tomto regióne je sťahovanie sa Bratislavčanov
(Slovákov vo všeobecnosti) do prihraničných obcí v Rakúsku (ale aj Maďarsku). Môžeme
predpokladať, že z viacerých praktických dôvodov môžu obyvatelia v tomto regióne
využívať aj rakúske SIM-karty. Toto špecifikum by sa však dalo v ďalších analýzach

zohľadniť prostredníctvom konštrukcie vhodného algoritmu, ktorý by eliminoval
slovenských rezidentov v Rakúsku.

Obrázok 13: Vybrané špecifiká správania návštevníkov SR
Pri analýze priestorového rozmiestnenia užívateľov z iných krajín je interpretácia
jednoduchšia, nakoľko nie je zaťažená skreslením v prihraničných oblastiach. Na obrázku
(Obrázok 13) môžeme pozorovať koncentráciu návštevníkov vybraných zahraničných
krajín. Z uvedenej vzorky početne dominujú návštevníci z Nemecka, najmenšiu početnosť
(koncentrovanú skoro výhradne do Bratislavy) zaznamenali užívatelia mobilnej siete z
USA. Na uvedených príkladoch môžeme vhodne dokumentovať aj sezónne špecifiká
návštevnosti. Kým pre návštevníkov z Veľkej Británie, Francúzka, či Nemecka pozorujeme
kulminovanie návštevnosti v letných mesiacoch (najmä v auguste), pri návštevníkoch z
Ruska je ročný prierez návštevnosti oveľa vyrovnanejší. Na priložených príkladoch
môžeme pozorovať aj odlišný charakter návštevnosti Rusov v Tatrách a v Piešťanoch. Kým
v okrese Poprad dominujú ruskí návštevníci najmä v januári, v Piešťanoch je návštevnosť
celoročne vyrovnaná. Môžeme tak dokumentovať rozdielny charakter kúpeľného a
horského regiónu cestovného ruchu. Špecifickým charakter majú užívatelia zo Srbska, pri
ktorých bol zaznamenaný celoročný rast návštevnosti, ktorý kulminoval ku koncu roka.

Pravdepodobne ide o sezónnych (či trvalých) pracovníkov, keďže medzi lokality ich
najväčšej koncentrácie patrili regióny Galanty, Trnavy a okresy Bratislavského kraja.
Možno však v závere konštatovať, že priestorový priemet zahraničnej návštevnosti
kopíruje priebeh mnohých sociálno-ekonomických ukazovateľov a rozdelenie Slovenska
na severo-západ a juho-východ korešponduje s primárnou regionalizáciou Slovenska, ktorá
bola potvrdená početnými štúdiami mapujúcich regionálne disparity. V tejto súvislosti
môžeme uvažovať, že koncentrácia zahraničných návštevníkov je do určitej miery
odzrkadlením sociálno-ekonomických a infraštruktúrnych predpokladov a môže tak byť
zmysluplným ukazovateľom atraktivity (potenciálu) regiónov Slovenska. Takáto úvaha by
si však vyžadovala hlbšie konceptuálne a metodické ukotvenie a podrobnejšiu analýzu na
mikroúrovni.

