PRIORITY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA TURIZMU V KONTEXTE UNWTO
AGENDA 2030
Agenda 2030 schválená Valným zhromaždením OSN (Organizácia spojených národov) a platná pre
roky 2015 – 2030 stanovuje komplexné ciele pre všetky krajiny vo svete. Predchádzajúca dekáda
ukázala, že globálne rozvojové ciele prepojené s potravinovou bezpečnosťou, znižovaním chudoby,
vzdelávaním, zdravím a mierom, je možné dosiahnuť len podporením dobrého spravovania
spoločnosti. Ciele udržateľného rozvoja sa zameriavajú na kvalitu, nielen kvantitu dosiahnutých
indikátorov, a na komplexný, nie čiastkový prístup pri ich dosahovaní. Hlavnou myšlienkou
udržateľného rozvoja je počas nasledujúcich rokoch transformovať svet pomocou sedemnástich
hlavných cieľov a ich 169 úloh (podcieľov).
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PRIORITY UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA TURIZMU V KONTEXTE UNWTO

spoločenská zodpovednosť podnikov

ciele
udržateľného
rozvoja

verejná politika udržateľného rozvoja
Ukončiť chudobu vo všetkých jej
podobách všade.
Turizmus poskytuje príjmy
prostredníctvom vytvárania pracovných
miest na miestnej a regionálnej úrovni.
Môže byť prepojený s národnými
stratégiami na zníženie chudoby a
podnikaním. Požiadavka na nízke
zručnosti a miestny nábor môžu posilniť
najmä znevýhodnené skupiny, t.j. mládež a
ženy.

Prebiehajúca odborná príprava
zamestnancov;
Partnerstvá pre vzdelávanie;
Riadenie rozmanitosti;
Doplnkové výhody;
V naturáliách dary na vzdelávanie,
chudobu a ľudské práva;
Zodpovedná investícia a miestny
nábor;
Miestne nákupy a spravodlivý obchod

Konečný hlad, dosiahnutie potravinovej
bezpečnosti a výživy,
podporovať udržateľné
poľnohospodárstvo.
Turizmus môže podporiť trvalo udržateľný
poľnohospodársky sektor prostredníctvom
podpory výroby a dodávok na hotely a
predaj miestnych produktov turistom.
Agroturistika môže priniesť dodatočné
príjmy pri súčasnom zvyšovaní hodnoty
skúseností v oblasti turizmu.

Miestny a ekologický nákup
(potraviny/poľnohospodárstvo);
Miestne zásoby a veľtrh obchodu;
Zapojenie hostiteľskej komunity;
Ochrana voľne žijúcich zvierat a
ekosystémov;
Vyrovnávacie akcie

Zabezpečiť zdravý život a podporiť
pohodu pre všetkých vo všetkých
vekových kategóriách.
Daňové príjmy z turizmu môžu byť
reinvestované do zdravotnej starostlivosti a
služieb, zlepšiť zdravie matiek, znížiť
detskú úmrtnosť a predchádzať chorobám.
Návštevné poplatky vybrané v chránených
oblastiach môžu tiež prispieť k zdravotnej
starostlivosti.

Programy zdravotnej prevencie;
Boj proti sexuálnej turistike, zdraviu a
informovanosť o katastrofách a
darcovstvo;
Bezpečnosť a ochrana zákazníkov zariadenia a prevencie

Zabezpečiť vzdelávanie inkluzívne a
spravodlivo kvalitné a podporovať
celoživotné vzdelávanie pre všetkých.
Turizmus má potenciál na podporu
inkluzívnosti. Šikovná pracovná sila je
dôležitá aby turizmus prosperoval. Oblasť
turizmu poskytuje príležitosti na priame a
nepriame pracovné miesta pre mládež,
ženy a osoby so špeciálnymi potrebami,
ktoré by mali profitovať za vzdelávacie
prostriedky.

Profesionálny rozvoj a vzdelávanie;
Partnerstvá pre vzdelávanie;
Riadenie rozmanitosti;
Vzdelávanie pre kultúru a dedičstvo;
Dary v naturáliách pre vzdelávanie;
Prebiehajúca odborná príprava
zamestnancov, informácie, zariadenia;
Angažovanosť hostiteľskej komunity
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Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť
všetky ženy a dievčatá.
Turizmus môže posilniť postavenie žien,
najmä prostredníctvom poskytovania
priamych pracovných miest a príjmov z
mikropodnikov v podnikoch v turizme a
pohostinstve. Turizmus môže byť
nástrojom pre ženy, aby sa plne angažovali
a viedli vo všetkých aspektoch
spoločnosti.

Riadenie rozmanitosti;
Povedomie kampaní a nepeňažných
darov, boj proti sexuálnej turistike a
ľudské práva;
Nediskriminácia hodnôt pri nábore a
školení zamestnancov.

Zabezpečiť dostupnosť a trvalo
udržateľné riadenie vody a hygieny pre
všetkých.
Požiadavka investícií do turizmu na
poskytovanie nástrojov môže zohrávať
rozhodujúcu úlohu dosiahnutia prístupu a
bezpečnosti vody, ako aj hygienu a
hygienu pre všetkých. Efektívne
využívanie vody v turizme, kontrola
znečisťovania a efektívnosť technológií
kľúčom k ochrane nášho najcennejšieho
zdroja.

Nové zariadenia a technológie;
Preventívne programy pre bezpečnosť
a ochranu zdravia;
Normy a certifikácie;
Angažovanosť komunity

Zabezpečiť prístup k cenovo
dostupným, spoľahlivým a trvalo
udržateľným službám a moderná
energia pre všetkých.
Turizmus, ktorý je energeticky náročný,
môže urýchliť posun smerom k zvýšeniu
podielu obnoviteľnej energie v
celosvetovom energetickom mixe.
Propagáciou investícií do čistých zdrojov
energie, turizmus môže pomôcť znížiť
skleníkový efekt plynov, zmiernenie
klimatických zmien a prispieť prístupu k
energii pre všetkých.

Nové zariadenia a technológie;
Preventívne programy pre bezpečnosť
a ochranu zdravie;
Normy a certifikácie;
Angažovanosť komunity

Školenie pre profesionálny rozvoj;
Manažment rozmanitosti a miestny
nábor;
Výkonové stimuly navzájom dopĺňajú
prínosy;
Zodpovedné investície z miestnych
nákupov;
Angažovanosť komunity

Podporovať udržateľný, inkluzívny a
udržateľný hospodársky rast,
zamestnanosť a dôstojnú prácu pre
všetkých.
Turizmus, ako obchodovanie so službami,
je v súčasnosti jedným z prvých štyroch
exportérov na celom svete poskytujúci
jedno z desiatich pracovných miest na
celom svete. Dôstojné pracovné príležitosti
v oblasti turizmu pre mládež a ženy a
politiky, ktoré podporujú lepšiu
diverzifikáciu prostredníctvom turizmu.
Hodnotové reťazce môžu zvýšiť pozitívne
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sociálno-ekonomické dopady turizmu.
Budovať odolnú infraštruktúru,
podporovať inkluzívnu a udržateľnú
industrializáciu a podporovať inovácie.
Rozvoj turizmu závisí od dobrej verejnej a
súkromnej infraštruktúry. Môže ovplyvniť
verejnú politiku v oblasti modernizácie
infraštruktúry s prínosom na udržateľné,
inovačné a efektívne zdroje aj smerom k
rastu nízkouhlíkového hospodárstva a tak
priláka turistov ako aj iné zdroje
zahraničných investícií.

Eko-dizajn;
Nové vybavenie a technológie v
oblasti energie a vodných zdrojov;
Obnoviteľné zdroje energie;
Zariadenia a materiály na recykláciu
a odpadu;
Prebiehajúca odborná príprava
zamestnancov

Znížte nerovnosť v rámci krajín a medzi
krajinami.
Turizmus môže byť silným nástrojom na
znižovanie nerovností, ak sa zapojí aj
miestne obyvateľstvo a všetky kľúčové
zainteresované strany vo svojom vývoji.
Turizmus môže prispieť k obnove miest
a rozvoju vidieka tým, že ľudia majú
príležitosť prosperovať na svojom
pôvodnom mieste. Turizmus je účinným
prostriedkom hospodárskej integrácie a
diverzifikácie.

Riadenie rozmanitosti;
Miestne podnikové investície;
Zodpovedné nákupy;
Hodnoty nediskriminácie pri nábore a
školení zamestnancov;
Angažovanosť komunity

Urobte mestá, obce a ľudské osady
bezpečné, odolné a udržateľné.
Turizmus môže rozvíjať mestskú
infraštruktúru a dostupnosť, podporovať
regeneráciu a zachovať kultúrne a prírodné
dedičstvo a aktíva, na ktorých závisí
turizmus. Investície do zelenej
infraštruktúry (účinnejšia doprava,
zníženie znečistenia ovzdušia) by mali
viesť k múdrejším a zelenejším mestám a
to nielen obyvateľom, ale aj turistom.

Certifikácia;
Partnerstvo;
Informačné kampane v naturáliách
darov na kultúru a dedičstvo
lokalít;
Zapojenie hostiteľskej komunity;
Čistá energia;
Efektívnosť zdrojov;
Iniciatívy na zachovanie biodiverzity
Energetické technológie pre
energetiku a vodu;
Obnoviteľné energie;
Recyklácia - spracovanie odpadu;
Zníženie znečistenia;
Miestny nákup a podniky;
Miestny
dodávateľ;
Angažovanosť komunity;
Zodpovedná investícia;
Hosťovská angažovanosť

Zabezpečte udržateľnú spotrebu
a výrobné modely.
Oblasť turizmu musí prijať udržateľnú
spotrebu a výrobu režimov a urýchlenie
prechodu na udržateľnosť. Nástroje na
monitorovanie udržateľnosti - dopady
rozvoja turizmu vrátane energií, vody,
odpadu, biodiverzity a tvorba pracovných
miest bude mať za následok zvýšené
hospodárske, sociálne a environmentálne
výsledky.
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Vykonajte okamžité kroky na boj
klimatických zmien a ich vplyvov.
Turizmus prispieva k zmene klímy a je
ním ovplyvnený. Zainteresované strany v
oblasti turizmu zohrávajú vedúcu úlohu v
globálnej reakcii na zmenu klímy.
Znížením uhlíka v oblasti dopravy a
ubytovania môže turizmus profitovať z
nízkych nákladov rastu uhlíka a pomôcť
riešiť jednu z najnaliehavejších výziev
súčasnosti.

Eko-dizajn;
Nové vybavenie a technológie;
Obnoviteľné energie;
Recyklácia a odpady;
Divoká zver a ekosystémy - ochrana
krajiny;
Zníženie znečistenia;
Opravné operácie;
Informačná kampaň a naturálna
kampaň darov na katastrofy

Voľne žijúce zvieratá a ochrana
ekosystémov;
Zníženie znečistenia;
Odpadové zaobchádzanie;
Opravné operácie;
Zelené nákupy;
Informácie pre zákazníkov a
zamestnancov;
Angažovanosť komunity

Uchovať a udržateľne využívať oceány,
moria a morské zdroje pre udržateľný
rozvoj.
Pobrežný a námorný turizmus sa spolieha
na zdravé morské ekosystémy. Rozvoj
turizmu musí byť súčasťou integrovaného
manažmentu pobrežných zón s cieľom
pomôcť zachovať a zachovávať krehké
morské ekosystémy. Podporovať modré
hospodárstvo a prispievať k trvalo
udržateľnému využívaniu morských
zdrojov.

Voľne žijúce zvieratá a ochrana
ekosystémov;
Zníženie znečistenia;
Odpadové zaobchádzanie;
Opravné operácie;
Zelené nákupy;
Informácie pre zákazníkov a
zamestnancov;
Angažovanosť komunity

Chrániť, obnoviť a podporiť trvalo
udržateľné využívanie pozemských
ekosystémov a zastavenie straty
biodiverzity.
Bohatá biodiverzita a prírodné dedičstvo
sú často hlavnými dôvodmi, prečo turisti
navštívia miesto určenia. Turizmus môže
zohrávať významnú úlohu, ak sa bude
udržiavať v nestabilných zónach,
nielen pri zachovaní biodiverzity, ale aj pri
tvorbe príjmov ako alternatívneho
živobytia miestnych komunít.

Informovanosť o ľudských právach;
Dary v naturáliách;
Miestne podniky - zodpovedné
investície;
Miestny nábor a nákup;
Rešpektovať rozmanitosť politiky;
Protikorupčné prania špinavých
peňazí;
Klientské vzťahy;
Zapojenie hostiteľskej komunity

Podporovať mierové a inkluzívne
spoločnosti a prístup k spravodlivosti
pre všetkých a vybudovanie
inkluzívnych inštitúcií.
Keďže turizmus sa točí okolo miliárd
stretnutí medzi ľuďmi rôzneho kultúrneho
vyznania, v tomto odvetví môže podporiť
multikultúrnu a medzináboženskú
toleranciu, pochopenie a položenie
základov pre pokojnejšiu spoločnosť.
Výhody turizmu zapojením miestnych
spoločenstiev, môžu tiež upevniť v
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spoločenstvách mier v postkonfliktných
situáciách.
Posilniť spôsoby vykonávania a oživenie
globálneho partnerstva pre trvalo
udržateľný rozvoj.
Vďaka svojej medzisektorovej povahe
turizmus má schopnosť posilňovať
súkromné / verejné partnerstvá a zapojenie
viacerých zainteresovaných strán medzinárodných, národných, regionálnych
a miestnych - spolupracovať na dosiahnutí
cieľov udržateľného rozvoja a ďalších
spoločných cieľov. Verejná politika a
inovatívne financovanie sú základom pre
dosiahnutie Agendy 2030.

Profesionálny vývoj;
Partnerstvá pre vzdelávanie;
Ochrana zvierat, rastlinstva a
ekosystémov;
Opravné operácie;
Dodávateľ a zapojenie zákazníka;
Zákaznícke vzťahy;
Zapojenie zamestnancov a vzťahov;
Angažovanosť komunity

Zdroj: Spracované podľa UNWTO publikácie: Tourism and the Sustainable Development Goals Journey to 2030, Highlights, UNWTO, 05.01.2018
V Bratislave, 01.07.2018
Spracoval: Ing. Juraj Kerekeš
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