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Hodnotenie stavu turizmu v Starohorskej doline (dotazník) 
Dotazník prebiehal na vzorke 114 respondentov, z toho 33 návštevníkov o Tureckej, 62 % 

opýtaných navštevuje mikroregión pravidelne (viac razy za rok), 26 % minimálne raz za rok, 9 % 

sa vyjadrilo, že sa vyskytne v oblasti raz za niekoľko rokov a 3 % tu boli prvý raz. Potešujúci je 

nadpolovičný podiel pravidelných návštevníkov. Priemerná dĺžka pobytu bola u 83 % len jeden 

deň, 15 % opýtaných strávilo v mikroregióne víkend a len 1 % bolo dovolenkovať týždeň a 1 % 

viac ako týždeň. Práve pre trvalo udržateľný turizmus je dôležité, aby bol podiel ubytovaných 

návštevníkov a počet nocí vyšší. Naopak pre podnikateľské subjekty v oblasti je potešiteľné, že 

rozloženie návštevnosti počas roka je rovnomerné. Zimu podľa prieskumu tvorí 37 % návštev, leto 

32 % a mimosezóna (jar a jeseň) 31 % návštev. Taktiež rovnomerné vyťaženie stredísk počas 

roka je kľúčové pre prevádzkovateľov stredísk, čo v našom prípade dokazuje, že strediská 

Starohorskej doliny sú obľúbené celoročne a hlavnú sezónu netvoria len zimné pobyty.  

Ďalej sme zisťovali, aký typ ubytovania preferujú opýtaní návštevníci strediska bez ohľadu na 

to, či sú v stredisku len na jeden deň alebo sú tam na dlhšom pobyte. Pre ubytovanie na chate, 

chalupe či turistickej ubytovni sa vyjadrilo 41 %, 23 % uprednostňuje penzión, 17 % opýtaných inú 

formu ubytovania ako je vlastný stan či karavan v autokempingu, ktorý v našom mikroregióne 

úplne chýba.  Ubytovanie na súkromí uprednostňuje 16 % respondentov a vyšší štandard 

ubytovania typu hotel, vyhľadávajú 3 % návštevníkov. Taktiež nás zaujímala preferovaná forma 

stravovania bez ohľadu na to, či sú v stredisku ubytovaní alebo nie. Až 46 % uprednostňuje 

vlastnú stravu, 23 % polpenziu (raňajky a večera), 17 % sa stravuje v reštaurácii, 9 % 

návštevníkov navštevuje bufety, ktoré sú obľúbené hlavne počas zimnej sezóny na lyžiarskych 

svahoch a 5 % volí raňajky v cene nocľahu (tzv. B&B).  

Zaujímalo nás, za akým účelom návštevníci prišli do stredísk v mikroregióne. Z letných 

športových aktivít 42 % vykonávalo pešiu turistiku, 6 % cykloturistiku, necelé 1 % skalolezectvo a 1 

% zvolilo odpoveď ostatné letné aktivity. Zo zimných športových aktivít 15 % praktizovalo bežecké 

lyžovanie, 13 % zjazdové lyžovanie, 8 % horské lyžovanie (tzv. skialpinizmus), 6 % snowtreking  

(snežnicová turistika) a 4 % inú zimnú aktivitu. Na služobnom pobyte boli 3 % respondentov 

a zvyšné 2 % opýtaných volili návštevu mikroregiónu z duchovných dôvodov ako je návšteva 

mariánskeho pútnického miesta na Starých Horách.  

Kľúčovým prvkom pre rozvoj cestovného ruchu v Tureckej je obnova lanovej dráhy na vrch 

Líška a modernizácia zastaraného vybavenia lyžiarskeho strediska. Preto nás zaujímalo názorové 

spektrum respondentov. 75 % je za obnovu lanovky a modernizáciu lyžiarskeho strediska, 11 % je 

proti investíciám do strediska a 14 % bolo bez názoru. Ako zaujímavosť treba spomenúť, že 

všetkých 33 respondentov, ktorí vypĺňali dotazník o Tureckej jednohlasne vyjadrilo názor za 

obnovu lanovky a modernizáciu lyžiarskeho strediska v Tureckej.  
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62 % respondentov tvorili muži a 38 % ženy. Vo veku do 29 rokov bolo 19 % opýtaných, od 

30 do 39 rokov bolo 27 %, od 40 do 49 rokov tvorilo 23 %, od 50 do 59 rokov bolo 25 % a 60 a viac 

ročných bolo 6 %. Vysokoškolské vzdelanie malo až 76 % respondentov a zvyšok opýtaných tvorili 

respondenti so stredoškolským vzdelaním, čiže 24 %. Zistený bol aj ekonomický resp. sociálny 

štatút: 66 % zamestnanci, 12 % podnikatelia a živnostníci, 3 % nezamestnaní, 8 % študenti, 8 % 

dôchodcovia a 3 % iný štatút (napr. materská alebo rodičovská dovolenka).  

 

Séria troch otázok bola zameraná na postrehy návštevníkov k danému stredisku, čo sa im 

tam páči, nepáči a čo im v stredisku chýba.  

Návštevníkom Tureckej sa páči okolitá príroda, umiestnenie obce, tradičné akcie ako súťaž 

vo varení a jedení bryndzových halušiek a krňačkové preteky, blízkosť Banskej Bystrice, 

východisko turistických značených trás, skialpinistické terény na voľné lyžovanie, skialpinistické 

preteky, výhľad z vrchu Krížna a obľúbená je štýlová krčma u Maka. Často kritizovanými faktormi 

v Tureckej boli: slabá technická vybavenosť lyžiarskeho strediska, dostupnosť verejnou dopravou, 

pomalé prepojovacie vleky, chýbajúca lanovka na Krížnu, zlé parkovanie, chýbajúca reštaurácia, 

zlá prístupová cesta do dediny, zle upravená cesta na Salašky v zime a neupravená horná časť 

zjazdovej trate na Líške. Ďalej sa návštevníkom nepáči: slabá propagácia, neupravené okolie 

zjazdovej trate a zdevastované chatky. V Tureckej návštevníkom chýbajú: služby, lanová dráha 

na Krížnu, reštaurácia, horská chata na Líške (príp. bufet), väčšie parkovisko, viac autobusových 

liniek alebo mikrobusová doprava, lepšia vybavenosť strediska, kaviareň, lepšia prístupová cesta 

a komplexný balík služieb.  
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Namerané hodnoty v dotazníkovom prieskume 

Stredisko Turecká
Turecká 33
Počet návštev strediska   
len raz 1
raz za niekoľko rokov 0
minimálne raz za rok 7
viac razy za rok  25
Priemerná dĺžka pobytu v 
stredisku   
jeden deň 30
víkend 3
týždeň 0
viac ako týždeň 0
Návštevnosť strediska počas 
roka   
leto 19
zima 23
mimosezóna 17
Preferovaný typ ubytovania   
hotel 0
penzión 6
ubytovanie na súkromí 8
chata (chalupa, tur. ubytovňa) 20
iné (stan, karavan...) 4
Preferovaná forma stravovania   
plná penzia 0
polpenzia 10
raňajky (B&B) 1
reštaurácia 6
bufet 5
vlastná strava  20
Športové aktivity vykonávané v 
stredisku   
pešia turistika 28
cykloturistika 7
skalolezectvo 0
iná letná aktivita 0
zjazdové lyžovanie 10
skialpinizmus 11
bežecké lyžovanie 6
snežnicová turistika 6
iná zimná aktivita 2
služobný pobyt 2
iné (cirkevná púť...) 2
Naplnenie očakávaní návštevou 
strediska   
áno 21
čiastočne 11
nie 1
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Spokojnosť s návštevou 
strediska 
veľmi dobre  5
dobre 17
priemerne 8
slabo 3
zle 0
Hodnotenie celkového vzhľadu 
strediska   
stredisko zapadá do krajiny 19
bežný vzhľad strediska 13
stredisko nezapadá do krajiny 1
Motív pre výber strediska   
atraktívne prírodné prostredie 30
zachovalá pôvodná architektúra 3
moderné vybavenie strediska 0
iné 3

 

Názor na obnovu lanovej dráhy z Tureckej 
na Líšku  
a modernizácia lyžiarskeho strediska v 
Tureckej 
za obnovu 33
proti obnove 0
bez názoru 0

 

 
Pohlavie respondentov   
ženy 16
muži 17
Vek respondentov   
do 19 rokov   
do 29 rokov 5
30 - 39 rokov 10
40 - 49 rokov 9
50 - 59 rokov 9
60 a viac rokov 0

 

 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
respondentov   
základné 0
stredoškolské 6
vysokoškolské 27
Ekonomický štatút respondentov   
zamestnanci 23
podnikatelia (živnostníci) 4
nezamestnaní 2
študenti 3
dôchodcovia 1
iní (rodičovská dovolenka) 0




