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Slovensko je vidiecka krajina...

        prevažne vidiecke regióny - 48 % obyvateľov 
                     prechodné regióny - 40 % obyvateľov 
  urbanizované mestské regióny - 12 % obyvateľov 

         počet obyvateľov celkom: 5.435,343
     počet obyvateľov v mestách: 2.923,463
    počet obyvateľov v dedinách: 2.511,880
                               rozloha: 49 034 km2  
                      hustota obyv.: 111/km2

      mestá a dediny celkom: 2927
                                 dediny: 2787 (95,2 %) 
      dediny pod 2000 obyv.: 2459 (88,2 %)
          pomer obyvateľstva: mestá : dediny
                                              53,7% : 46,3% 

< 2.000 obyv.

 Zdroj: ŠÚ SR, stav k 27.03.2018



  

Spolu pre vylepšenie vidieka.
Vidieku sú priraďované nasledovné základné charakteristiky:

 extenzívne využitie krajiny, najmä poľnohospodárstvom a lesníctvom,

 malé sídla nižšieho rádu, kde bývanie je spojené s využívaním pôdy a väčšina obyvateľstva 
   sa zaoberá pôdohospodárstvom,

 spôsob života obyvateľstva je charakteristický súdržnosťou založenou na rešpektovaní         
   prírody a zvykových pravidiel spoločenstva.



  

VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS 
- je spojený predovšetkým s jednoduchšími 
formami ubytovania (ubytovanie v súkromí, 
penziónoch s max. 10 až 20 lôžkami a pod.) vo 
vidieckej krajine s možnosťou poznávania života v 
mimomestských aglomeráciách. Súčasťou je aj 
agroturizmus spojený so stravovaním s miestnou 
domácou gastronómiou a pobytom v sedliackom 
dvore, farme,  ranči alebo salaši.



INTERAKCIE  VIDIECKEHO  TURIZMU  A  AGROTURIZMU 

agropotravinárstvo, chov 
domácich zvierat, regionálna

gastronómia, živočíšna výroba,
potraviny pre zdravie,

lesné plody, liečivé rastliny

klimaticky zdraviu vhodné vidiecke prostredie, 
poľovníctvo, rybolov, jazda na koni, tradičné 

ľudovo-umelecké výrobky, plavba na riekach... 

vidiecky turizmus  agroturizmus     pôda      



VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS 
V REGIÓNOCH TURIZMU NA SLOVENSKU



SALAŠE, AGROTURISTICKÉ ZARIADENIA, HOSPODÁRSKE DVORY, 
FARMY, EKOZARIADENIA, RANČE

zariadenia vidieckeho turizmu 
(stav k roku 2015)



CESTOVNÉ SLUŽBY, BALÍKY SLUŽIEB A SPOJENÉ SLUŽBY TURIZMU 
Cestovné služby sú kombináciami v podobe tradičných vopred stanovených balíkov služieb 
prevádzkovateľa turizmu, (napr. ubytovanie + stravovanie + doprava + výlety, vlastná obchodná 
ponuka prevádzkovateľa, darčekové poukážky a pod.), ako aj cestovné služby zostavované podľa 
potrieb turistu na základe zmluvy. 
Zájazd - balík služieb turizmu - je kombinácia minimálne dvoch služieb turizmu a predstavujú 
cestovné, dovolenkové a výletné služby:
 zakúpené v jednom predajnom mieste, pričom sú tieto služby zvolené skôr, než turista súhlasil so 
zaplatením,
 ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú alebo celkovú cenu,
 propagované alebo predávané pod názvom „balík služieb“ alebo pod podobným názvom,
 kombinované po uzavretí zmluvy s oprávnením turistu na výber spomedzi rôznych druhov 
cestovných služieb, 
 zakúpené od jednotlivých subjektov prostredníctvom prepojených online rezervačných procesov, 
pričom meno, platobné údaje a emailová adresa turistu sa od subjektu, s ktorým sa uzatvára prvá 
zmluva, zasiela iným subjektom a zmluva s týmito inými subjektami sa uzavrie najneskôr 24 hodín po 
potvrdení rezervácie prvej cestovnej služby. 
Spojené cestovné služby - spravidla turista si rezervuje samostatne a často aj v rozdielnych časových 
obdobiach, hoci na účely tej istej cesty alebo dovolenky, kombináciou cestovných služieb. Online 
spojené cestovné služby sú zväčša závislé od internetových odkazov, prostredníctvom ktorých turista 
získava iba všeobecné informácie o ďalších cestovných službách, napr. ubytovacie služby alebo 
organizátorov podujatí s uverejnením zoznamu prevádzkovateľov na svojom webovom sídle, ktorí 
ponúkajú napr. dopravné služby na miesto podujatia a pod. Výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa 
mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a zmene a doplnení niektorých zákonov 



  

INVESTOVANIE A SPÁJANIE 
PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

štátny sektor
verejný sektor

podnikateľské 
subjekty vo 
vidieckom 
turizme a 

agroturizme

neziskové 
organizácie 
vidieckeho 
turizmu a 

agroturizmu

vlastné zdroje
hmotný majetok

nehmotný majetok
štátne zdroje

európske zdroje 
finančné podporné 

mechanizmy
iné zdroje

krajské a oblastné organizácie 
turizmu, územná samospráva, 

mikroregióny



REGIONÁLNA INVESTIČNÁ POMOC

Investičná pomoc je poskytovaná formou: 
 dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok oprávnených nákladov, 
ktorých vynaloženie prijímateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného 
zámeru,
 úľavy na dani z príjmov v daňovom priznaní za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému 
obdobiu, v ktorom sa daňové priznanie podáva, pričom výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 
% hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci,
 príspevku na vytvorené nové pracovné miesta na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi 
prijímateľom a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, 
ak realizácia investičného zámeru vedie k čistému nárastu pracovných miest,
 prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je 
hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 
posudkom.

Intenzita investičnej pomoci (investičné stimuly) nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v rozhodnutí 
o poskytnutí investičnej pomoci. Poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a kontrolu riadi a 
koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR, príslušný správca dane, Ústredie práce, sociálnych vecí 
a rodiny a Ministerstvo životného prostredia prostredia SR podľa formy a druhu poskytnutia 
investičnej pomoci.
zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 187/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky 
investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného 

zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správe a informačnej tabule   



MAXIMÁLNA VÝŠKA INVESTIČNEJ POMOCI 
V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH

 INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI
 ÚĽAVA NA DANI Z PRÍJMOV 
 DOTÁCIA NA DLHODOBÝ HMOTNÝ A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
 PRÍSPEVOK NA VYTVORENÉ PRACOVNÉ MIESTA V ZÓNACH

25 %
25 %

25 %

35 %

35 %

35 %

35 %

Zákon č. 195/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej 
pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky 

0 %



  

SEGMENTÁCIA TURISTOV PODĽA ZÁUJMU TRHOV

podľa: fyzického veku
              mladý do 25 rokov, stredná generácia,     
              rodiny s deťmi, seniori 60+, seniori s      
              vnúčatami a pod. 

podľa: špecifických vlastností
                 pocity a skúsenosti, významné rodinné                
                 stretnutia, single turista, LGBTI, turista s            
                 domácim miláčikom (pes, papagáj, korytnačka, 
                 akváriové rybičky, mačky), romantický útek 
                 vo dvojici a pod.

podľa: zdrojových trhov
                hudobné slávnosti, súťaže vo varení miestnych a   
                 regionálnych špecialít, vystúpenia tanečných a      
                 hudobných súborov, hudobné skupiny a sólisti,     
                folklórne festivaly, poľovníctvo, rybárstvo a pod.



OCHRANA A BEZPEČNOSŤ TURISTOV

V prípade ubytovacích a stravovacích služieb v turizme je vhodné venovať osobitnú 
pozornosť najmä:
 konzistentnému vymedzeniu objektov ubytovacích a stravovacích zariadení (typ, vek,    
     veľkosť, výška, hygienické zariadenia na toaletách a pod.),
 nezávadným hygienicky bezpečným agropotravinám a domácemu stravovaniu,
 osobitným požiadavkám zraniteľných turistov (deti, dôchodcovia, ťažko zdravotne         
     postihnutý, diabetici a pod.),
 aspektom bezbariérového prístupu,
 požiarnym rizikám formou určenia únikového požiarneho schodiska, požiarnych            
    hlásičov, odolností dverí, hrúbky priečok, múrov a dostatočného množstva popolníkov,
 rizikám súvisiacich s krádežami formou poskytnutia trezorov centrálnych, izbových a    
    schránkových,
 rizikám súvisiacich s oxidom uhoľnatým (vetracie miesta pre únik plynu a pod.),
 rizikám vyplývajúcich z voľného pohybu a vstupu do ubytovacích zariadení formou       
    priemyselných kamier, systému uzamknutia izieb digitalizovanou magnetickou kartou,   
    výkonu hotelovej bezpečnostnej služby (hotelový detektív) a pod.



KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Zákon č. 277/2008 Z. z. 
ustanovuje klasifikačné 

znaky na ubytovacie 
zariadenia, druhy 
kategórií a triedy 

ubytovacích zariadení, 
ktoré musia spĺňať 

ubytovacie zariadenia 
pri ich zaraďovaní do 

kategorizácie a 
podstatné vybavenie v 
ubytovacích izbových 

priestoroch. 
Kategorizácia sa 

vzťahuje na ubytovacie 
zariadenia, ktoré 

prevádzkujú 
podnikatelia poskytujúci 

ubytovanie a sním 
spojené služby na 

základe živnostenského 
oprávnenia v súčinnosti 

so Živnostenským 
zákonom. 



TURISTI V UBYTOVACÍCH ZARIADENIACH VIDIECKEHO TURIZMU  
NA SLOVENSKU V ROKOCH 2005 – 2017



POTRAVINY PRE ZDRAVIE - ZELENINA A OVOCIE
CESNAK 
Povzbudzuje imunitné bunky k rýchlejšiemu deleniu a väčšej aktivite. Má protibakteriálne 
účinky a po stáročia sa využíva ako liek proti nádche, pri zapálenom hrdle, kašli a dýchacích 
ťažkostiach. Napomáha vykašliavanie. Znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Podporuje voľný 
prietok krvi. Znižuje vysoký krvný tlak. Znižuje hladinu cukru v krvi .Má vysoký obsah 
vitamínu A, B1, B2 a C.
CIBUĽA
Allicín zmenšuje riziko artériosklerózy a trombózy a posilňuje imunitný systém. Éterické 
oleje brzdia zápalové procesy a uvoľňujú hlien. Iba červené a žlté odrody obsahujú 
zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení a majú protizápalové účinky. 
Švajčiarski výskumníci zistili, že je výbornou prevenciou proti osteoporóze. Obsahuje veľa 
zinku potrebného na stavbu kostí, vitamíny B,C, A a E.
KAPUSTA 
Rastlinné látky a vitamín C predchádzajú rakovine. Balastné látky regulujú zažívanie a 
povzbudzujú lenivé črevá. Kvasená kapusta pomáha pri pocite plnosti, páleniu záhy a 
grganiu. Šťava z čerstvej kapusty lieči žalúdočné vredy, dvanástorník a choroby hrubého 
čreva. Šťava z kapustných listov zmierňuje zápaly, pôsobí dezinfikujúco a odvádza škodlivé 
látky cez kožu. Acetylchlorin pôsobí pri depresiách. Obsahuje antioxidanty a iné látky 
zlepšujúce odolnosť proti chorobám.
MRKVA
znižuje cholesterol, predchádza zápche, pomáha pri kožných chorobách, nedokrvení a 
oslabení organizmu. Chráni zrak. Znižuje riziko rakoviny pľúc. Jednoduchý spôsob ako 
znížiť hladinu cholesterolu v krvi. Je dobrou regeneračnou potravinou, ak sa človek cíti 
vyčerpaný alebo sa zotavuje. Mrkva je bohatá na vitamíny A, B a C, betakarotén, železo, 
vápnik, draslík a sodík. 

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



POTRAVINY PRE ZDRAVIE - ZELENINA A OVOCIE

PARADAJKY
Povzbudzujú apetít a zažívanie a brzdia rast choroboplodných baktérií v črevnom trakte. 
Kálium znižuje krvný tlak. Okrem srdcovo-cievnych chorôb pomáha pri liečení rôznych 
porúch trávenia. Slúži ako odvodňovací prostriedok. Paradajky obsahujú antioxidanty, 
množstvo vitamínu E, vitamín C a betakarotén. 
PETRŽLEN
Bohatý je na vitamín C, provitamín A, železo, vápnik, draslík, fosfor, horčík, síru a kremeň. 
Vysoký obsah železa zabraňuje chudokrvnosti. Vitamín C posilňuje imunitný systém a 
povzbudzuje chuť do jedla. Povzbudzuje činnosť pečene a pomáha pri dne. Je užitočným 
zdrojom vápnika. Pomáha organizmu zbaviť sa nadmernej tekutiny. Neutralizuje škodliviny z 
cigaretového dymu.
REĎKOVKA
Pomáha pri prevencii rakovinových ochorení. Éterické oleje podporujú tvorbu žlče a 
urýchľujú zažívací proces. Používa sa pri liečení ochorení žlčníka, žalúdka a priedušiek. 
Obsahuje vitamíny C a B.
ZELER
Vňať je bohatá na vitamíny a minerály. Je vhodná ako potravinový doplnok pre nemocných 
na cukrovku. Éterické oleje a sedanolid majú povzbudzujúci účinok na zažívacie orgány. 
Betakarotén neutralizuje voľné radikály. Kálium reguluje krvný tlak a krvný obeh. Uľahčuje 
zbaviť sa stresu. Vďaka bohatému obsahu draslíka upokojuje nervy a zlepšuje subjektívny 
stav. Vňaťový je lepší ako koreňový. Je výbornou zložkou redukčnej diéty.
BRUSNICE
Účinkujú proti zápalu močových ciest, hnačke, chrípke, skleróze a bolestiam pri menštruácii. 
Používajú sa ako podporný prostriedok pri liečbe cukrovky a reumatizmu.  

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



POTRAVINY PRE ZDRAVIE - ZELENINA A OVOCIE

HROZNO
Všetky sorty hrozna patria k najzdravším druhom ovocia. Hrozno obsahuje kyselinu 
listovú, farbivá, minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok má najvyššie 
zastúpenie draslík, ktorý pomáha organizmu nielen pri odstraňovaní odpadových 
látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré sú v 
šupkách hrozna, podporujú činnosť čriev. Zároveň obsahuje vitamín C, E a vitamíny 
skupiny B. Regeneruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje stavy pri žlčových a 
obličkových kameňoch. Dodáva množstvo antioxidantov. Šťava sa používa pri 
hromadení toxínov v tele. Pôsobí močopudne a žlčopudne, mierne preháňa. Keďže má 
hrozno močopudný účinok, pomáha z tela vyplavovať škodlivé látky. Znižuje kyslosť 
žalúdočných štiav. Výhodou najmä pre jesenné dni so zmenami počasia je, že hrozno 
zmierňuje únavu a depresiu. Pre svoju výživovú hodnotu je tzv. energetickou bombou.
RÍBEZLE
flavóny pôsobia proti arterioskleróze, nachladnutiu a pri problémoch s črevami. 
Napomáhajú sekrécii rôznych štiav. Sú bohaté na beta-karotén, biotín, vitamín C a E. 
Zabraňujú infekcii močových ciest. Prinášajú úľavu pri zápale. Sú zdrojom draslíka.
JABLKÁ
Jablká majú vysoký obsah draslíka. Jablko obsahuje až 30% vlákniny. Regenerujú a 
očisťujú organizmus, znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi. Sú účinné aj pri 
bolestiach hlavy a závratoch. Pomáhajú pri hnačke a zápche. Proti hnačke pomáhajú 
sladké jablká, pri zápche zasa kyslé, ktoré povzbudzujú činnosť čriev. Sú osvedčený 
prostriedok pri ťažkostiach s kĺbmi. Odvar z jabloňových kvetov má upokojujúce 
účinky a zmierňuje záchvaty kašľa. Pri chrípke a kašli sa osvedčilo pitie šťavy z jabĺk. 

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



ZDRAVÉ POTRAVINY - ZELENINA A OVOCIE
ZEMIAKY
Sú bohatým zdrojom vitamínu C a B a obohacujú telo draslíkom, magnéziom, fosforom 
a železom. Vyrovnajú sa diétnym potravinám aj počtom kalórií. Najviac sa v 
alternatívnej medicíne využíva šťava zo surových zemiakov na tráviace ťažkosti, 
gastritídy, poruchy pečene a žlčové kamene, utišuje zápaly a podporuje hojenie 
kožných infekcií a poranení. 
PAPRIKA
Vitamín C neutralizuje voľne radikály a posilňuje obranyschopnosť organizmu. 
Prírodná látka kapsaicín povzbudzuje činnosť zažívacieho traktu. Beta karotén 
posilňuje bunky, brzdí proces starnutia a chráni pred škodlivým vplyvom slnka na 
pokožku.
ČEREŠNE
Obsahujú vitamín C a draslík. Pôsobia preventívne proti dne, odvádzajú z tela toxické 
látky a čistia obličky. Okrem toho obsahujú aj fosfor, ktorý upokojuje nervovú sústavu. 
Listy z čerešne sa pridávajú aj do čajových zmesí pre ich močopudné účinky. Kúpeľ v 
odvare zmierňuje bolesti kĺbov pri reume.
SLIVKY
Ideálne spojenie vápnika a fosforu pôsobí blahodárne na posilnenie kostí a pomáha 
tráveniu. Sušené slivky sú známe svojím laxatívnym účinkom a poskytujú užitočné 
množstvo vlákniny a surového železa.
ČUČORIEDKY
Podporujú imunitný systém tela. Chránia organizmus pred rakovinou, udržuje mladistvý 
vzhľad, má pozitívny vplyv na zrak, nervový systém, zahusťujú stolicu a znižujú tlak. 
Podporujú trávenie a urýchľujú chudnutie podkožného tuku.

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



POTRAVINY PRE ZDRAVIE V KAŽDEJ KUCHYNI



SPOTREBA VYBRANÝCH DRUHOV POTRAVÍN NA OBYVATEĽA V SR

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2017, UV SR, 05.09.2018



POROVNANIE  SPOTREBY  VYBRANÝCH  DRUHOV  POTRAVÍN  NA SLOVENSKU 

S ODPORÚČANÝMI  DÁVKAMI  POTRAVÍN  ZA  ROK  2017

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2017, UV SR, 05.09.2018



PITNÉ MINERÁLNE VODY  UZNANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE 



SPOTREBA MINERÁLNEJ A PRAMENITEJ VODY NA 
SLOVENSKU V ROKOCH 2006 - 2016 [MIL. LITROV] 



VIDIECKY TURIZMUS V INTERAKCII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME  



  

 DIGITALIZÁCIA A POPULARIZÁCIA V TURIZME 

Google 
      Slovensko

e-mail

facebook

twitter  #UNWTO

Linkeldin



NÁMETY NA OBNOVU DEDINY V SPOJENÍ S VIDIECKYM TURIZMOM

Zdroj: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc., Ateliér domova



20Dedina ako hostiteľSúťaž: „Dedina roka“

 



Čičmany - pamiatková rezervácia – regionálna gastronómia, ľudová architektúra



Piešťany - Furman reštaurácia a salaš – špecializovaná slovenská gastronómia, chov lesných zvierat



  

Malinovo - Ekoeberhard - záhradnícke produkty, geokešing, výlety do okolia, nížinná oblasť  



  

Liptovský Mikuláš - Filištínky - miestna gastronómia, domáce ubytovanie, podhorská oblasť  



  

Veľká Lomnica - Vidiecky dom- gastronómia miestnych farmárov, domáce ubytovanie, horská oblasť  



Spišské Tomášovce - Slovenský raj, Tomášovský výhľad - mliečne výrobky, chov domácich zvierat



Ranč pod Ostrou skalou (Dobšinská Ľadová Jaskyňa) – domáca gastronómia, chov koní



Stupava - Biofarma Príroda - Salaš - chov domácich zvierat, regionálna gastronómia



Reca (okres Senec) - Lucky ranč, chov koní, pastiersky chov dobytka, kovbojské zážitky a ubytovanie 



Prešov - Zwicker - reštaurácia s rančom



sedliacky dvor, regionálna gastronómia



Ubytovanie vidieku - domáce ubytovanie, regionálne reštaurácie



  

Krajina vo vidieckom regióne

Vysoké Tatry Snina-Morské oko

Stakčín – Vodná nádrž Starina Červený Kláštor



  

Tradičná vidiecka zabíjačka – Bratislava, MČ Ružinov





  

VÝVOJ MEDZINÁRODNÉHO TURIZMU V EURÓPE od r. 1990 do r. 2030 

Zdroj: UNWTO, máj 2017

Príchody turistov: 
(rok – počet turistov)

rok 1990 – 262 mil. 
rok 2016 – 615 mil.
predpoklad
rok 2030 – 744 mil.

Príjmy od turistov:
(rok – suma príjmov)

rok 1990 – 201 bil. US$
rok 2015 – 450 bil. US$
za rok 2015 (%):
6% z celkových odchodov
23% z odchodových služieb



  

ĽUDOVÝ FOLKLÓR PREZENTOVANÝ SLOVÁKMI ŽIJÚCIMI V ZAHRANIČÍ 



  

Bulharsko - Zlaté Piesky - národné tradície, špeciálna gastronómia, kultúrne podujatia



  

Maďarsko, Nyúl - vínne pivnice, národná gastronómia



  

Španielsko – Torremolinos - rybárska obec, zážitkové ubytovanie, olivové háje, flamenco



  

Cyprus - pobyt na vidieku pri mori



  

Rumunsko - Transylvánia - upírske legendy, balkánske gastronomické špeciality 

hrad Bran - domov slávneho grófa Drakulu

Constanta - Mamaia  balkánske gastronomické špeciality 

delta rieky Dunaj - najväčšia v Európe



  

Čierna Hora – ubytovanie na lazoch, balkánske špeciality, slovenska plaža, vodné atrakcie, rafting na 
rieke Tara (Bosna)



  

Rakúsko – Naturpark – ubytovanie v horách, chov lesných zvierat, adrenalínové športy



  

Tunisko - ostrov Djerba – ubytovanie na vidieku, liečivá morská tráva, púšť - Sahara



  

Grécko - ostrov Rhodos - vinotéka, rybie špeciality, vodné športy, termálne kúpalisko



  

Chorvátsko - Rovinj - ubytovanie pri mori, rybie špeciality, vodné športy, balkánska gastronómia



  

Turecko - tradičné ľudové ubytovanie, pestovanie liečivých rastlín



  

Bielorusko - tradičné ľudové ubytovanie, zemiakové kráľovstvo



  

Kolumbia - kávovníkové a čajové plantáže



  

Vidiecke územie je odkazom. Musí byť naplnené službami a atrakciami v turizme.



  

Turista je najprv priťahovaný ………. ale potom:



  

NAJLEPŠIE JEDLÁ NA SVETE

Svetovo uznávaný portál Lonely Planet zaoberajúci sa turizmom publikoval knihu (r. 2018) s 
názvom „Ultimate Eatlis“, ktorá čitateľom odporúča 500 najlepších kulinárskych zážitkov na svete. 

Španielska špecialita pincho (pinxto) 
získala celosvetové prvenstvo. Skladá sa z 
malých kúskov sendviča, ktoré sa podávajú s 
rôznymi nátierkami, zeleninou alebo mletým 
mäsom.

Slovenská národná pochúťka, bryndzové 
halušky sa umiestnila na 225 mieste. 
Tento sýty tanier zemiakových halušiek 
pokrytý ostro chutiacim ovčím syrom a 
naložený kúskami opekanej slaniny chutí 
najlepšie s tmavým pivom. 

Pekné umiestnenie získali aj trdelník, 
langoše, guláš alebo plnená paprika. 
Zemiakové placky získali 488 miesto.



VYHLÁSENIE O ZAMESTNANOSTI A RASTE EURÓPSKEHO TURIZMU

Turizmus je dôležitým hnacím motorom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podporuje 
hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj svojím 
celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti a návštevníci. Pomáha udržať naše 
kultúrne a prírodné dedičstvo, vytvára príjmy na financovanie objektov a infraštruktúry z 
ktorých majú prospech turisti i obyvatelia. Podporuje spoločnú európsku identitu a občianstvo, 
ktoré sa vyznačuje rozmanitosťou. Európska komisia pre cestovanie (ETC) plánuje spustiť 
konečný text vyhlásenia (manifestu) a žiada viac vstupov na posilnenie správy s vylepšením 
rozvoja európskeho turizmu (24.07.2018). 

PRIORITY

 Konkurencieschopnosť

 Digitalizácia

 Dobrá správa vecí verejných

 Spoločná propagácia a popularizácia

 Sezónnosť

 Zručnosti a kvalifikácie

 Udržateľnosť

 Dopravná prepojenosť

Zdroj:  www.tourismmanifesto.eu



  

Valné zhromaždenie OSN v 07/2017 prijalo rezolúciu ku konečnému setu indikátorov Agendy 2030, 
ktorými sa bude merať pokrok v dosahovaní cieľov. UNWTO prijalo v 12/2017 ciele udržateľného 
rozvoja turizmu. Národný investičný plán SR na roky 2018 - 2030 takisto charakterizuje prioritné témy.

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030 

V SYNERGII S VIDIECKYM TURIZMOM A AGROTURIZMOM

- participácia vidieckeho turizmu a agroturizmu 



  

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA DOMÁCEHO A MEDZINÁRODNÉHO 
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

Agenda 2030

Pripojte sa k nám na ceste do roku 2030 
ľudia | planéta | prosperita | mier | partnerstvo

   participácia vidieckeho 
   turizmu a agroturizmu 

2030



  

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://slovakia.travel/na-stiahnutie

značka Slovensko pre segment turizmu

ZNAČKA SLOVENSKO – 
JEDNOTNÁ IDENTITA PREZENTÁCIE SLOVENSKA



  

Otváracie hodiny: odborná verejnosť                   široká verejnosť 
                             štvrtok 9.00 - 18.00        piatok 13.00 - 18.00 
                             piatok  9.00 - 13.00                   sobota: 9.00 - 18.00 

                                                                     nedeľa: 9.00 - 17.00 
       Vstupné:

odborná verejnosť 15 Eur 
       základné vstupné   7 Eur

zľavnené vstupné: 
- žiaci a študenti, ktorí sa preukážu dokladom o štúdiu 5 Eur
- ZŤP a ZŤP so sprievodom 5 Eur
deti do 6 rokov v sprievode platiacej dospelej osoby vstup bezplatne

       Parkovné: pre držiteľa parkovacieho preukazu pre osobu s ŤZP    1 Eur
osobné auto   6 Eur
úžitkové vozidlo 10 Eur
autobus            20 Eur



  

ĎAKUJEM ZA

POZORNOSŤ

www.sek.euba.sk  KEREKEŠ, J.: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a 
spájania [elektronický zdroj]. [S.l.] : 1000 kníh - vydajte si knihu online, 2017. 56 s. 
Slovenská ekonomická knižnica
vww.nebojmesapodnikat.agroturistika.sk/materialy/vidiecky-turizmus/

jurker@centrum.sk


