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• Po stopách baníckych tradícií vybraných 
regiónov (Gemer, Banská Bystrica a okolie, 
Dubník, Banská Štiavnica, Kremnica, Nová 
Baňa, Spiš a iné) 

• Po stopách literárnych pamiatok 
vybraných regiónov Slovenska

• Za pamiatkami UNESCO na Slovensku

• Splavy riek na Slovensku (Dunaj, Váh, 
Hron, Dunajec, Orava a iné)



• Zjazdové lyžovanie vo vybraných zimných 
strediskách cestovného ruchu

• Bežkopotulky regiónmi Slovenska (Kysuce, 
Orava, Spiš, Liptov, Pieniny a iné)

• Na bicykli po Slovensku vybranými regiónmi

• Za hradmi a zámkami Slovenska vo 
vybraných regiónoch (Považie. Liptov, 
Pohronie, Spiš a iné)
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• Kúpanie a wellness na Slovensku

• Pešo a s batohom po Slovensku vo vybraných 
regiónoch (pešia turistika)

• Vínna turistika (Malé Karpaty, Južnoslovenská 
oblasť, Tokaj a iné)

• Po židovských pamiatkach Slovenska

• Adrenalín na Slovensku (paragliding, rafting. 
horolezectvo a iné)

• Podzemné krásy Slovenska (jaskyne, závrty, 
priepasti, kaňon a iné)
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• Autom po Slovensku (mototuristické vyhliadkové 
trasy)

• Po stopách folklórnych tradícií Slovenska 
(folklórne festivaly a podujatia, ľudová architektúra, 
kroje, iné folklórne tradície)

• Po rybárskych revíroch Slovenska

• Po poľovníckych revíroch Slovenska

• Sakrálne pamiatky a pútnické miesta na 
Slovensku
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Kultúrne trasy na Slovensku

Jantárová cesta

Magna Via

Vínne cesty

Gotická cesta

Cesta medi

Karpatská drevená cesta

Železná cesta

ROUTE 66 SK
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Návrh produktov podľa zvolených kritérií

Produkt ponúkajúci atraktivity na vybranej trase po 
Slovensku

Produkt ponúkajúci atraktivity vo vybranom regióne 
Slovenska

Produkt ponúkajúci atraktivity v okolí vybraného 
strediska cestovného ruchu

Produkt pre letnú sezónu

Produkt pre zimnú sezónu

Celoročný produkt

Garant tvorby regionálnych produktov – Oblastné 
a krajské organizácie cestovného ruchu na Slovensku

•       
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• Garant tvorby lokálnych produktov – strediská 
cestovného ruchu a jednotliví               podnikatelia 
v cestovnom ruchu, obce
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•  Odporúčaná štruktúra produktu cestovného ruchu

• Názov produktu

• Charakter produktu z hľadiska pôsobnosti (územia)– lokálny, 
regionálny, celoslovenský

• Charakter produktu z hľadiska ročného obdobia – celoročný, 
letný, zimný

• Predpokladaný počet účastníkov: jednotlivci, malá skupina 
(do 10 osôb), väčšia skupina (nad 10 osôb) 

• Komu je určený (deti, mladí ľudia, stredná generácia, rodiny, 
seniori)

• Spôsob dopravy (osobný automobil, bicykle – cestný alebo 
horský, čln, mikrobus alebo minibus, autobus.
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Charakter ubytovania – hotel, penzión, chatová osada, 
motel, autocamping, ubytovanie v súkromí, iné. 
Úroveň ubytovania v závislosti od počtu hviezdičiek.

Charakter stravovania – druhy pohostinských 
zariadení, štvrťpenzia, polpenzia, plná penzia, 
občerstvenie, prípadný piknik v prírode.

Doplnkové služby – sprievodcovské služby, požičovňa 
športových potrieb, animačný program, informačné 
služby a iné. 

Časový harmonogram produktu podľa jednotlivých 
dní a v rámci každého dňa.
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Cena produktu na jedného účastníka, resp. skupinu (ak 
je podmienkou ponuka pre skupinu – uviesť min. 
počet osôb  v skupine).

Propagačný materiál daného produktu,

Kontakt na poskytovateľa produktu: názov 
organizácie, zodpovedná osoba, adresa, telefón, mobil, 
e-mail, web.stránka
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Návrhy

požiadať Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR o vyhlásenie súťaže o najlepšie 
produkty cestovného ruchu na Slovensku.

Vytvoriť databázu produktov cestovného ruchu na 
Slovensku  - MDVRR SR

Propagovať produkty cestovného ruchu na domácom 
a zahraničných trhoch – MDVRR SR.

Každý produkt cestovného ruchu musí mať svojho 
garanta, ktorý garantuje kvalitu produktu, dodržanie 
všetkých sľubovaných parametrov ap.
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