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sLOVENsKÝ VIDIEK/TuRIsTIKa

OžIVIť VIDIECKu TuRIsTIKu
Celoslovenský seminár o rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky v SR a eú v Hokovciach a návšteva 
zástupcu európskeho združenia agroturistiky na Slovensku

Pri príležitosti 25. výročia založenia Slovenského zväzu 
vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTa) sa uskutočnil 
v Hokovciach pri Dudinciach 12. 10. t. r. celoslovenský se-
minár Vidiecka krajina, miesto, kde ľudia žijú, pracujú a od-
dychujú so zameraním na trendy rozvoja vidieckej turistiky 
a agroturistiky na Slovensku a v európskej únii. Vzácnym 
hosťom seminára bol generálny sekretár európskeho zdru-
ženia agroturistiky (eURoGITeS) so sídlom v Štrasburgu 
klaus ehrlich, účastník európskeho fóra cestovného ruchu 
usporiadaného v Bratislave v rámci predsedníctva Slovenska 
v Rade eú. na seminári v Hokovciach, ktorého sa zúčast-
nilo vyše 70 slovenských podnikateľov vo vidieckej turisti-
ke, členov SZVTa, miestnych akčných skupín, zástupcov 
územnej samosprávy i organizácií tretieho sektora z regió-
nov Slovenska, vystúpili odborníci z Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch (SaCR), agentúry pre rozvoj vi-
dieka v nitre (aRVI) a ďalších inštitúcií. účastníkov privítal 
predseda SZVTa Štefan Píri a prihovorili sa im aj zástupco-
via tretieho sektora – za Vidiecky parlament na Slovensku 
Mária Behanovská, za oZ MaGna VIa Jozef Húska, za oZ 
Pomoc vidieku z lučenca Bronislava nyesteová, za Združe-
nie Malokarpatská vínna cesta anna Píchová, za Slovensko-
švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu Peter Pa-
túš a za európsko-slovenské združenie agroturizmu a turiz-
mu Miroslav Babinský.

Rešpektovať pripomienky 
profesijných zväzov a samospráv

Diskutujúci  upozornili  na  nedosta-
točnú  podporu  malých  podnikateľov 
vo vidieckej turistike v rámci Programu 
rozvoja vidieka na Slovensku. SZVTA je 
jedným  z  najstarších  profesijných  zvä-
zov  v  cestovnom  ruchu  i  agrokomple-
xe na Slovensku, ktorý, ako uviedol  je-
ho predseda Š. Píri, presadzuje potreby 
a záujmy podnikateľov vo vidieckej  tu-
ristike i vo vzťahu k štátnym inštitúciám. 
Aj preto navrhol, aby sa pri posudzovaní 
a  prijímaní  projektov  zohľadňovali  pri-
pomienky  zástupcov  profesijných  zvä-
zov,  samospráv,  ktorí  najlepšie  poznajú 
problémy a potreby rozvoja vidieka. Ako 
konštatoval, z viacerých projektov, ktoré 
predložili podnikatelia v oblasti vidiec-
kej  turistiky  a  agroturistiky,  Poľnohos-
podárska  platobná  agentúra  na  MPRV 
SR schválila  len minimum. Kým v mi-
nulosti MPRV SR finančne podporova-
lo vzdelávanie, propagáciu a iné aktivi-
ty v rámci SZVTA, dnes takáto priama 
podpora chýba. V diskusii vystúpili pod-
nikatelia Ján Gondek z Pienin, František 
Hadušovský z Agrofarmy pri Spišskom 
hrade, Mária Zálešáková z Hornej Mari-
kovej, Ivan Zubaj z MVC i podnikatelia 
z ďalších regiónov Slovenska a prednies-
li konkrétne námety na zlepšenie ekono-
mických  podmienok  podnikania  vo  vi-
dieckej turistike i v činnosti SZVTA.

baj, Milan Pavelka, František Hadušov-
ský, Anna Glejdurová, Miroslav Babin-
ský, Milan Turac a iní. Ocenenie dosta-
li aj neprítomní Miroslav Bolvanský, Jo-
zef Kondela, Roman  Janoušek, Michal 
Borsik, Anna Beniková, Rudolf a Joze-
fína  Kučákovci,  Anna  Jajcajová,  Voj-

rálnym sekretárom EUROGITES Klau-
som Ehrlichom za účasti viac ako trid-
sať  starostov  a  podnikateľov  v  cestov-
nom  ruchu  z  Malokarpatského  regió-
nu.  Zorganizovala  ju  Oblastná  organi-
zácia  cestovného  ruchu  Malé  Karpaty 
(OO CR) a Nezisková organizácia  roz-

tech Tĺčik, Darina Tomajková, Katarína 
Flachbartová a ďalší. Pamätný list ude-
lili  i Bohumilovi Urbánikovi  z Roľníc-
kych novín a Štefanovi Cifrovi z Literár-
neho týždenníka  za dlhodobú propagá-
ciu vidieckej turistiky na Slovensku.

Beseda starostov a podnikateľov
v Penzióne Harmónia v Modre

V nadväznosti na seminár v Hokov-
ciach  sa  13.  10.  uskutočnila  v  Penzió-
ne Harmónia  v Modre  beseda  s  gene-

voja  vidieckej  turistiky  v Modre. Hos-
ťa  sprevádzal  čestný  predseda SZVTA 
František Mach.  Organizátori  pre  hos-
ťa pripravili návštevu Slovenského Gro-
bu, kde sa stretol s členmi Cechu husaci-
nárov Annou Jajcajovou, Dankou Kiss-
lingovou a jeho predsedníčkou Helenou 
Minarovičovou.  Primátor  Modry  Ju-
raj Petrakovič a riaditeľka OO CR Ma-
lé  Karpaty  Elena  Palčaková  zoznámi-
li hosťa so zámermi rozvoja cestovného 
ruchu v meste i regióne. Po spoločnom 
obede v reštaurácii U richtára v Modre 

hosť zavítal do vinárstva ELESKO WI-
NE PARK, kde si prezrel modernú tech-
nológiu výroby vína, besedoval s Marti-
nou Valachovou o vinohradníctve, vinár-
stve  pod Malými Karpatmi  a  v ZOYA 
MUSEU si prezrel výstavu obrazov An-
dyho Warhola.

Pozitívne hodnotenie i kritická
reflexia našej vidieckej turistiky

Pred  20  rokmi,  keď  navštívil  Slo-
vensko  vtedajší  prezident  EUROGI-
TES Erik Jordan z Belgicka, zúčastnil 
sa aj na stretnutí pri zakladaní Združe-
nia Malokarpatská vínna cesta.

V tom čase vykonal exkurziu po slo-
venských regiónoch aj terajší hosť Klaus 
Ehrlich, ktorý vypracoval správu o sta-
ve  agroturistiky na Slovensku  aj  s  ná-
vrhmi  na  ďalšie  smerovanie  podnika-
nia v našej vidieckej  turistike. So sku-
pinou španielskych expertov sa zúčast-
nil exkurzie na Liptove, Orave, vo Vy-
sokých a Nízkych Tatrách i na Malokar-
patskej vínnej ceste v Modre. Vtedy bo-
la sídlom Združenia podnikateľov v ag-
roturistike  Slovenska  Modra.  K.  Ehr-
lich  tak  nadobudol  možnosť  porov-
nať zmeny, ktoré nastali na Slovensku 
za  dve  desaťročia.  Pozitívne  zhodno-
til dosiahnuté zmeny v kvalite poskyto-
vaných služieb a vyzval na intenzívnej-
ší rozvoj vidieckej turistiky. Vyzdvihol 
aj gastronomické ponuky a ubytovacie 

Predsedníctvo seminára SZVTA v Hokovciach. Sprava: Ing. Marián Bujna, generál-
ny riaditeľ SACR, Štefan Píri, predseda SZVTA, prof. Ing. Peter Patúš, PhD., Klaus 
Ehrlich, generálny sekretár EUROGITES

Návšteva Cechu husacinárov v Pivnici u zlatej husi v Slovenskom Grobe

Rezervy pri propagácii 
v zahraničí a v legislatíve

Osvetu medzi  občanmi  v  úsilí  zvy-
šovať záujem o pobyt na vidieku na Slo-
vensku  by mali  šíriť  aj  miestne  akčné 
skupiny  a  oblastné  organizácie  cestov-
ného ruchu. Postupovať by sa malo po-
dobne ako napr. v Poľsku, kde podniky 
podporujú  domáce  pobyty  aj  finančne. 
SACR má možnosť pomôcť pri propa-
gácii  vidieckej  turistiky,  agroturistiky 
v zahraničí, podobne ako propaguje slo-
venské kúpele na výstavách cestovného 
ruchu. Na zvýšenie kvality poskytova-
ných služieb treba udeľovať znaky kva-
lity  tak ako v Rakúsku, čo už SZVTA 
začal  realizovať v  roku 2000. Rezervy 
sú  v  spolupráci  podnikateľských  sub-
jektov  vo  vidieckej  turistike  pri  presa-
dzovaní  zákonov na podporu podnika-
nia na vidieku. Príkladom je Poľsko, kde 
DPH na potraviny je nižšia ako na Slo-
vensku, čo nás znevýhodňuje najmä (no 
nielen) v pohraničných regiónoch.

ocenili najúspešnejších 
podnikateľov a popularizátorov
vidieckej turistiky

Činnosť  najúspešnejších  podnikate-
ľov vo vidieckej turistike ocenil SZVTA 
na  seminári  pamätným  listom.  Medzi 
ocenenými  osobnosťami  boli  pedagó-
govia,  popularizátori  vidieckej  turisti-
ky, odborníci vo vidieckom cestovnom 
ruchu  a  agroturistike  a  dlhoroční  part
neri SZVTA Juraj Kerekeš,  Jozef Hús-
ka, Mária  Behanovská, Marián  Bujna, 
Ján Babinský, František Mach, Peter Pa-
túš, Rudolf Haspra, Bronislava Nyeste-
ová, Mária Strížová, Zuzana Dužeková, 
Michal Gergeľ, Dušan Mozoľa a ďalší. 
Ocenenie si prevzali aj dlhoroční úspeš-
ní  podnikatelia  vo  vidieckej  turistike 
a agroturistike Ján Gondek, Karol a Má-
ria  Zálešákovci,  Štefan  Píri,  Ivan  Zu-

možnosti v Slovenskom Grobe, aktivity 
Združenia Malokarpatskej vínnej cesty 
a najmä kvalitu vyrobených vín na Slo-
vensku. Pozastavil sa však nad stavom 
rozvrátenej  poľnohospodárskej  výro-
by  na  Slovensku,  prudkým  znížením 
množstva  hospodárskych  zvierat,  pre-
dimenzovaným  pestovaním  olejnín, 
pustnúcimi  bývalými  výrobnými  za-
riadeniami  na  družstvách  i  v  potravi-
nárskom priemysle, ako aj vinohradníc-
kej výroby pod Malými Karpatmi, kde 
vyše polovice vinohradov je neobrobe-
ných. Odporučil venovať väčšiu pozor-
nosť výrobe a predaju regionálnych pro-
duktov  prostredníctvom  agroturistic-
kých zariadení, roľníckych trhov a pros-
tredníctvom predaja z roľníckeho dvora.

alarmujúci stav v porovnaní 
s okolitými štátmi

Pre majoritne vidiecku krajinu, akou 
je Slovensko, je zarážajúce, že vyše po-
lovice potravinárskych výrobkov sa do-
váža zo zahraničia. Aj preto je potreb-
né  venovať  väčšiu  pozornosť  aktivi-
tám SZVTA a efektívnemu rozvoju vi-
dieckeho cestovného ruchu a agroturis-
tiky. Príjmy z cestovného ruchu nedo-
sahujú  na  Slovensku  úroveň  okolitých 
štátov  a  ich  podiel  na  národnom  dô-
chodku  je  neprimeraný  našim  prírod-
ným podmienkam. To sa týka aj celko-
vých príjmov z cestovného ruchu a po-
klesu zamestnanosti na slovenskom vi-
dieku. Celoslovenský seminár Vidiecka 
krajina, miesto, kde ľudia žijú, pracujú 
a oddychujú je z tohto pohľadu aktuál-
nou výzvou na oživenie vidieckej turis-
tiky v Slovenskej republike.

FRanTIŠek MaCH, 
ŠTeFan PÍRI

Slovenský zväz vidieckej 
turistiky a agroturistiky
Foto: František Mach

V pléne seminára boli aj ocenení podnikatelia vo vidieckej turistike Mária a Karol 
Zálešákovci z Hornej Marikovej, František Hadušovský s manželkou z Hodkoviec pod 
Spišským hradom, Ján Gondek z Lesnice v Pieninách.

„majetnosťou národa“, ktorému adre-
soval  svoj  odkaz  „Bedlivý Luborod“ 
(ako  konštatoval  J.  M.  Hurban  1881 
v Slovenských pohľadoch).

Ak by sme heglovsky preskočili čas 
a pripomenuli si udalosť na počesť fi-
lozofa „objektívneho ducha“ v Berlíne 
spred desiatich rokov a takisto takmer 
paralelné  udalosti  osláv  190.  výročia 
slovenského „velikána“ Štúra v Modre, 
ako zásah polície komentuje v protest-
nom  liste  predstaviteľom  vládnej  mo-
ci  popredná  umelkyňa  E.  Kristinová, 
nemohli by sme poprieť diferencované 
pôsobenie „ducha“ a „antiducha“.

Nemeckí  intelektuáli  vtedy  na  po-
česť  filozofa  vydali  manifest  proti 
úpadku  „duchovných vied“  (Geistes-
wissenschaften,  tento  heglovský  ter-
mín  by  sme  u  nás  preložili  ako  „hu-
manitné vedy“)  – Manifest der Geis-
teswissenschften. Manifest sa definuje 
ako  rezultát  argumentov proti  oslabe-
niu pozície filozofie, teológie, kulturo-
lógie  a  ostatných  spoločenských  vied 
v modernom systéme vedy a vzdeláva-
nia (30. 11. 2005).

Manifest  popredných  mysliteľov, 
vedcov,  pedagógov  poukazuje  na  ne-
gatívne  dôsledky  partikularizácie  ve-
dy,  myslenia,  nivelizácie  historizmu, 
pragmatizácie,  vzdelávania,  vystupu-
je proti búraniu Heglovej stavby klasic-
kého  nemeckého  idealizmu,  objektív-
neho  ducha  –  vôbec  detronizácii  filo-
zofického myslenia, vedomia komplex-
ných  súvislostí  poznávania  s  nárokmi 
na  pravdu  transdisciplinárnych  kom-
petentností – „sveta s centrálnou per-
spektívou“.  Manifest  sa  opiera  o  po-
chybnosti,  ktoré  vyslovil  už  pred  ča-
som u nás málo známy, ale v cudzine 
o  to  renomovanejší  sociológ  a  teore-
tik systémov – mediálnej komunikácie 
Niklas  Luhmann,  či  moderná  a  post
moderná  spoločnosť vôbec  zameriava 
svoje centrálne orgány na sebapozoro-
vanie, či sa neuspokojuje s vedľajšími 
otázkami. Od nástupu posthegelianiz-
mu historické disciplíny doslova odbú-
ravajú svoje duchovné poslanie – ideu 
pravdy. Manifest polemizuje so súčas-
nou kulturológiou, ktorá ohrozuje „ob-
jektívneho ducha“. Pátos „objektívne-
ho ducha“ núti vedecké dejiny a dejiny 
vedy, aby akceptovali paradigmu, axi-
ómu, podľa ktorej  duchovné vedy nie 
sú iba empirické bez filozofických im-
pulzov,  bez  filozofie  ducha.  Manifest 
takto  postuluje  kompenzáciu  historic-
kej  paradigmy  filozofickou,  ktorá  sa 
nebude  poklonkovať  súčasným  bôži-
kom (podrobnejšie Lothar Müller: He-
gels neue Herrscher, Süddeutsche Zei-
tung, 2005, č. 277, s. 14).

Ako  vidieť,  ani  v  epoche  post, 
post hegelianizmu,  „Post-Wahrheit“ 
(post pravdy),  keď  je  dovolené  všetko 
(„anything goes“),  aktuálny  manifest 
intelektuálov,  ktorí  si  ešte  uvedomu-
jú fenomén rozumu, ducha, odkaz filo-
zofa Hegla a modifikovane  jeho žiaka 
Štúra  celkom  nezanikol,  nedal  sa  po-
hltiť formálnym zaklínaním vedeckos-
ti, ktoré sa redukuje na účelové služby 
ekonomizmu a v skutočnosti podporu-
je „vyháňanie ducha“ z kultúry, vzde-
lávania,  spoločnosti  a  jej  politiky,  ba 
dokonca  z  náboženstva,  ako  to  pred-
vídal  už  nemeckoamerický  filozof 
E. Voegelin, ktorý si všimol – nadvä-
zujúc  na  tézu  kulturológa M. Webera 
o „odčarúvaní“  chápania  sveta  –,  že 
vyúsťuje do fatálnych náhradných rie-
šení, keď sa inštrumentalizovaná veda 
povyšuje na zjavenie a politika s eko-
nomikou  na  stvoriteľa  (ako  to  potvr-
dzuje čoraz častejšie používaný slogan 
„stvorili sme“ – napr. novú edíciu au-
ta):  jednostranná  sekularizácia  vedie 
k sakralizácii banálneho ateizmu a re-
prezentantov jeho moci. Aj keď súčas-
né historické povedomie vôbec a profe-
sionálnych  historikov  osobitne  imitu-
je heglovskú sovu Minervy využívajú-
cu prítmie, zahmlievanie celku reality, 
skúseností  ľudstva,  európskych  náro-
dov, kultúr, posolstvo našich jubilantov 
aj ako posthegeliánov, našepkáva otáz-
ky, či naozaj chceme stratiť výdobytky 
demokracie, nesporné hodnoty európ-
skeho  osvietenstva,  kristianizácie,  je-
dinečnosti  európskej  kultúry  ako  jed-
noty v  rozmanitosti  jazykov a  ich vý-
znamovej semioniky, rozmanitosti hla-
sov, či sa myšlienka pokroku má redu-
kovať na inovácie technológií.

V  procesoch  expandujúcej  sekula-
rizácie sa nielenže stráca pojem Boha, 
stráca sa aj heglovská idea rozumu, ob-
jektívneho ducha, sebavedomia člove-
ka ako homo sapiens, zoon politikon, 
homo culturalis. Nahrádza ju idea no-
vopohanskej sakrality.
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