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Spolupráca so Slovenským zväzom vidieckej turistiky a agroturistiky

Za podstatné možno považovať spoluprácu v rámci podpory a rozvoja vidieckeho 
cestovného ruchu a agroturistiky v oblastiach:
 ochrana životného prostredia a jeho integrácia do turistických aktivít a do celkovej 
politiky územnej samosprávy a štátu t.j. zachovanie územia krajiny, uplatňovanie 
politiky ochrany historických, kultúrnych, vidieckych turisticky atraktívnych miest 
 ekonomický rozvoj podporený cestovným ruchom v kontexte regionálneho rozvoja
 udržiavanie celkového vzhľadu obcí, materiálno technickej základne vidieckeho 
cestovného ruchu, agroturistiky, podpora rybolovu, lovu zvierat a pod.
 propagácia a popularizácia obcí v rámci regiónu cestovného ruchu, ich prezentácia na 
výstavách a veľtrhoch, v celoslovenských digitálnych a tlačových médiách
 spolupráca s informačnými centrami, regionálnymi agentúrami, prípadne ďalšími 
inštitúciami
 podpora udržateľného rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky, príťažlivého 
prostredia, získanie finančných zdrojov pre realizáciu rozvoja regiónu, mikroregiónu, 
obcí a prilákanie zahraničných investícií
 uplatňovanie kontaktov s družobnými obcami a pod.



  

Zdroj: Vidiecky CR 2015, SACR, júl 2016

Ubytovacia štatistika vo vidieckom cestovnom ruchu v rokoch 2005 - 2015  



  

Salaše, agroturistické zariadenia, hospodárske dvory, 
farmy, ekozariadenia, ranče 

Zdroj: http://www.sacr.sk/odborna-verejnost/nase-prieskumy/vysledky-prieskumov/



  

Vízia vývoja vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky

 Výroba biomasy v poľnohospodárstve a lesníctve.

 Filtrácia, pufrácia a transformačné aktivity medzi atmosférou, podzemnými vodami a 
rastlinným krytom, ochrana environmentu a osobne ľudí prostredníctvom protektovania 
potravinového reťazca a zásob pitnej vody.

 Pôda udržiava ekologický a genetický potenciál živých organizmov (biodiverzita 
druhov).

 Pôda poskytuje priestor pre technické, priemyselné a socio-ekonomické štruktúry a ich 
rozvoj (stavebníctvo, budovy, dopravný systém, športové a rekreačné ustanovizne, 
priemysel a pod.).

 Pôda je zdrojom surovín a slúži aj ako rezerva vody a energie.

 Pôda je kultúrnym dedičstvom, formuje základnú časť krajiny (jej vzhľadu), v ktorej 
žijeme, udržujeme paleontologické a archeologické bohatstvo vysokej hodnoty pre 
poznanie histórie Zeme a ľudstva.

Trvalo udržateľné využívanie pôdy – krajiny a ochrany územia možno definovať ako 
priestorovú (miestnu alebo regionálnu) a časovú harmonizáciu všetkých hlavných spôsobov 
využitia pôdy – krajiny s minimalizovaním ireverzibilných efektov. Preto do aktivity treba 
povolať aj problematiku vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky so zohľadnením 
hlavných úloh (funkcií) pôdy – územia podľa odporúčania Rady Európy: 



  

Námety na rozvoj 
slovenského vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky do roku 2020

 Rozvíjanie priestorového efektu vidieka za účelom značného rastu záujmu o 
bývanie v dedinských sídlach a územiach s dobrým životným prostredím v 
menších lokalitách.

  Revitalizovanie dediny, zlepšovanie podmienok pre nadsídelnú kooperáciu a 
začleňovanie dedinských sídiel do mikroregionálnych, regionálnych a 
nadregionálnych vzťahov a diverzifikovanie ekonomickej základne vidieka.

 Zavádzanie nových informačných a komunikačných technológií, biotechnológií 
a pod. na vidiek tak, aby vidiecky cestovný ruch a agroturistika na vidieku boli 
významne prepojené na miestny a regionálny rozvoj.

  Popularizovanie slovenského vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky na 
Slovensku a v zahraničí.

 Investovať a spájať = Európsky sumit miest a regiónov – Bratislava 08.-
09.07.2016 = spojiť zdroje + nápady + ľudí – vytvoriť rozvojové stratégie 



  

značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy a systémové 
riešenia jednotnej prezentácie Slovenska v budúcnosti

plná verzia značky Slovensko

„značku Slovensko mimovládne právnické a fyzické osoby implementujú v 
tlačových a digitálnych  materiáloch s celoslovenskou pôsobnosťou v súčinnosti s 
dizajn manuálom dobrovoľne“
http://www.mzv.sk/znacka-slovenska/strucny-prehlad-doterajsich-aktivit
http://www.sacr.sk/sacr/logo/

značka Slovensko pre segment cestovného ruchu



  

Ďakujem za pozornosť
a

do nasledujúcich rokov činnosti 
Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky

prajem veľa úspechov 
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