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Letný turizmus - je predovšetkým aktívny aj pasívny oddych, relax a rastúci 
záujem o získavanie nových poznatkov, poznávanie nových regiónov a oblastí v 
letnom období.
Zimný turizmus - je potrebné vo zvýšenej miere rešpektovať požiadavky na 
ochranu prírody v zimnom období, keďže mnohé strediská sa nachádzajú v 
blízkosti, resp. priamo v chránených krajinných oblastiach. 
Kúpeľníctvo v turizme - je pre turistu významný k udržaniu zdravého životného 
štýlu s predpokladmi nadobudnutia novej energie do budúcnosti. Kúpeľné miesta, 
termálne kúpaliská a akvaparky využívajú prírodné minerálne vodné zdroje a 
vhodné klimatické podmienky na zotavenie a relax, ako aj prírodné a budované 
kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Niektoré ubytovacie zariadenia do svojho 
programu zaraďujú služby pod lekárskym dozorom a výkonom liečebných 
procedúr.
Kultúrny a mestský turizmus - je založený na poznaní kultúrno-historického 
potenciálu, ako sú pamiatky zapísané v zoznamoch Svetového dedičstva 
UNESCO, hrady, zámky, pamiatkové rezervácie, náboženské pamiatky, múzeá a 
galérie a pod., ale aj bohatý ľudový folklór, tradície a originálna regionálna 
tvorivosť. 
. 

TURIZMUS A JEHO PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU

Turizmus má rovnaký slovný význam ako cestovný ruch. Turizmus je dôležitým hnacím motorom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja a vyznačuje sa svojou rozmanitosťou. Tento sektor podporuje 
hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj svojím 
celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti. Stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do 
roku 2020 charakterizovala hlavné druhy, resp. produktové skupiny realizovateľné v regiónoch 
turizmu podľa záujmu turistu domáceho i zahraničného a územného prostredia Slovenska.



TURIZMUS A JEHO PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU

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 a pobytom vo vidieckom súkromí, sedliackom 
dvore, ranči alebo salaši. Súčasťou je agroturizmus spojený 
so stravovaním s miestnou domácou gastronómiou ako aj 
uplatňovaním rastlinnej a živočíšnej výroby. 

Kongresový turizmus - je spojený nielen so službami s 
organizovaním kongresov, konferencií a podujatí podobného 
charakteru, ale aj službami doplnkového charakteru vrátane 
sprievodných programov. 

Geoturizmus a geoparky - je aktivita v územnej oblasti s 
geologickým významom, územnými zvláštnosťami a krásami, ktoré 
sú prezentované v závislosti od formovania regiónu, geologickej 
histórie, vzniku a rôznych environmentálnych procesov. 
Geoturizmus vyzdvihuje prírodné dedičstvo aj ako výchovno-
vzdelávací prostriedok v geologických a vedných odboroch, 
prispieva k udržateľnému rozvoju daného územia a vyžaduje 
príslušný stupeň ochrany na zachovanie náplne geoparku. 



Slovensko je vidiecka krajina...

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

      počet obyvateľov celkom: 5.427,917
 počet obyvateľov v mestách: 2.921,600
počet obyvateľov v dedinách: 2.499,749
                                     rozloha: 49 035 km2 
                          hustota obyv.: 110/km2
     mestá a dediny celkom: 2933
                                 dediny: 2793 (95,2 %) 
      dediny pod 2000 obyv.: 2516 (90,0 %)
          pomer obyvateľstva: mestá : dediny
                                                  53,8 : 46,2  

‹ 2.000 obyv.

stav k 31.12.2014



PREPOJENIE  VIDIECKEHO  TURIZMU  A  AGROTURIZMU 

turista

ubytovacie zariadenia,
agroturistické zariadenia,

farmy, salaše, ranče,
hospodárske dvory, 

ekozariadenia

agroturizmus

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



VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS 
V REGIÓNOCH TURIZMU NA SLOVENSKU



VIDIECKY TURIZMUS A  AGROTURIZMUS V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH A 

REGIÓNOCH TURIZMU NA SLOVENSKU



INTERVENČNÁ PYRAMÍDA PARTNERSTVA VO VIDIECKOM TURIZME

► Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia 
     cestovného ruchu

☞ vyšší územný celok – samosprávny              
      kraj - odborné útvary pre turizmus

Národná úroveň

Regionálna úroveň

Miestna úroveň

☞ krajské turistické organizácie

► Ministerstvo hospodárstva SR

► Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja    
     vidieka SR

► Ministerstvo práce, sociálnych vecí a        
      rodiny SR – Úrady práce, 
      sociálnych vecí a rodiny

  mestá a obce  

► Slovenský zväz vidieckej turistiky 
      a  agroturistiky

► Združenie miest a obcí Slovenska – 
     odborné sekcie Rady ZMOS

☞ regionálne združenia 
     miest a obcí Slovenska

 cestovné kancelárie a agentúry    

► Zväz cestovného ruchu SR

► Národná rada SR – príslušné výbory

►  Európsky zväz vidieckeho turizmu   
      (EUROGITES)

Nadnárodná úroveň
► Európsky parlament

► Európska komisia

► Svetová organizácia turizmu (UNWTO)

Zdroj: Vlastné spracovanie.

☞ krajské zastúpenia SZVTA

 farmy, salaše, ranče, agroturistické  
     zariadenia, hospodárske dvory        
    

► Asociácia turistických organizácií

 oblastné turistické organizácie   
 euroregióny, regióny a mikroregióny 
     turizmu    



INTERAKCIE INVESTOVANIA A SPÁJANIA PRE ROZVOJ VIDIECKEHO 
TURIZMU 



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
Vhodné je zohľadníť tri možné eventuality: 

(1) Ideálny vývoj

(2) Reálny odhad

(3) Minimálne výnosy

Vo všeobecnosti podnikateľský zámer môže mať nasledovnú štruktúru:

A) Opis firmy - obsahuje poslanie, víziu, právnu formu, organizačnú štruktúru, zamestnancov.

B) Situácia na trhu - obsahuje popis súčasnej situácie na trhu, trendov správania sa turistov na 
vidieku a trendov vývoja a zmien trhu za posledné obdobie. Z trendov vývoja je možné spoznať aj 
príležitosti na trhu vidieckeho agroturizmu.

C) Analýza trhu - popisuje odvetvie vidieckeho turizmu a agroturizmu v danom regióne turizmu a 
príslušnej lokalite, analýzu konkurencie a ich produktov/služieb. Dôležitou časťou je odhad 
veľkosti trhu, prípadne odhad jeho nárastu. Vhodné je uplatniť princíp poznania: pozitíva + 
negatíva, príležitosti + ohrozenia. 

D) Produkty a služby - obsahuje zámer uplatňovať vlastné produkty vidieckeho agroturizmu 
(napr. potraviny pre zdravie), poskytovanie ubytovacích služieb a ponuka sortimentu atraktívnych 
regionálnych výrobkov.

E) Konkurenčná výhoda - obsahuje popis produktov a služieb, ktoré v regióne turizmu a v 
predmetnej lokalite nie sú dostupné. Ak spoznáme po čom je dopyt a čo turistov motivuje k 
nákupu, vhodné je tomu prispôsobiť aj svoju marketingovú komunikáciu cez rôzne komunikačné 
kanály. 



PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER

F) Marketingový a obchodný plán -  obsahuje informácie o tom, kto sú aktuálni klienti, 
potenciálni klienti a v neposlednom rade spôsob ich oslovenia. Táto časť podnikateľského plánu 
firmy je jedna z najdôležitejších pre prežite firmy v úvodnej fáze, pretože väčšina firiem 
neuspeje z dôvodu, že po ich produkte nie je dopyt Odpoveď na to, po čom je dopyt poskytuje 
najmä časť Analýza trhu. Vďaka znalosti situácie na trhu bude jednoduchšie spoznať záujem 
turistov, resp. čo im momentálne chýba.

G) Plán ľudských zdrojov (ak firma bude mať zamestnancov alebo externých pracovníkov) – 
túto časť je možné vynechať, ak zo začiatku je podnikateľ sám. Ak je v pláne prijať od začiatku 
alebo v skorej fáze zamestnancov alebo externých pracovníkov, je vhodné premyslieť: 

    (1) Aká práca je momentálne potrebná,

    (2) Aké schopnosti/skúsenosti/kvalifikáciu potrebujú mať zamestnanci na výkon práce,

    (3) Forma zamestnania bude interná alebo externá.

H) Finančný plán – spravidla obsahuje: 

   (1) Úvodný rozpočet – ide o súpis počiatočných zdrojov (vlastných alebo cudzích) a cenovej 
kalkulácie nákladov (náklady na marketing, personál, dodávateľov, materiál…). 

   (2) Výkaz cash flow – ide o prehľad toku peňažných prostriedkov, ktoré je možné použiť na 
financovanie podnikania a platenia záväzkov. Sú v ňom zahrnuté plánované príjmy a jednotlivé 
výdavky.

  (3) Analýza bodu zlomu – ide o bod, ktorým sú definované minimálne výnosy potrebné 
dosiahnuť v určitom období tak, aby pokryli všetky náklady. 

Jednotlivé časti podnikateľského zámeru poskytujú rámcovú obsahovú štruktúru, ktorou je 
možné sa riadiť bez ohľadu na to, v akej produktovej oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu 
je záujem podnikať.



EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY (EŠIF)
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 - 2020

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA: INVESTOVANIE DO RASTU A 
ZAMESTNANOSTI



PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2020

Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie so zameraním 
na:
 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky 
zaujímavých objektov, budov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, 
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a 
pod.,
 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v 
turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, 
informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.,
 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na 
náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na 
bicykle a pod.), výstavba výhliadkových veží, budovanie, údržba, a obnova cykloturistického 
značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.
Druh podpory
Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 % 
oprávnených nákladov 
Prijímatelia
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane))



PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 - 2020

Podopatrenie 16.3 – Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii 
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji 
služieb v oblasti turizmu a ich uvádzania na trh so zameraním sa na spoluprácu medzi malými 
hospodárskymi subjektmi v odvetví poľnohospodárstva, agropotravinárstva a potravinovom 
reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore turizmu pri organizácii spoločných pracovných 
procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti 
turizmu. Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.
Druh podpory
grant (nenávratný finančný príspevok)
Prijímatelia
Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, 
potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, alebo v sektore turizmu a rozvoji vidieka na 
území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja 
vidieka vrátane medziodvetvových, neziskových mimovládnych a výskumných organizácií.

Podľa definície vidieckych oblastí Eurostatu v Slovenskej republike je prevažne mestským 
regiónom len Bratislavský samosprávny kraj, ostatné samosprávne kraje patria medzi prechodné 
a prevažne vidiecke. Spolu vidiecke regióny (prechodné + prevažne vidiecke) zaberajú 95,8 % 
rozlohy a žije v nich 88,6 % obyvateľov Slovenska. Pri pohľade na úroveň okresov je zrejmé, že 
aj okresy Bratislavského kraja s výnimkou okresov Bratislava 1 až 5 patria medzi vidiecke 
okresy.



OPERAČNÝ PROGRAM RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 - 2020



PRÍKLAD INVESTOVANIA A SPÁJANIA SYNERGICKO-
KOMPLEMENTÁRNYM FINANCOVANÍM z Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 



  

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY 
VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Operačný program Slovenská republika - Česká republika 
Prioritná os 2.1 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a 
návštevníkov cezhraničného regiónu s tematickým cieľom ochrany životného prostredia a podpory 
efektívneho využívania zdrojov v rámci aktivity špecifických cieľov je zameraná na plánovanie, 
prípravu a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia 
kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne.
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú na slovenskej strane Trnavský, Trenčiansky a 
Žilinský samosprávny kraj a na českej strane Jihomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj



  

Operačný program Slovenská republika – Maďarsko
Prioritná os 1 – Príroda a kultúra - je zameraná na zvýšenie atraktívnosti prihraničnej oblasti 
prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt s aktivitami: 
(a) Návrh cezhraničných akčných plánov na zlepšenie kapitalizovania regiónov kultúrneho a 
prírodného dedičstva a kombinácia turizmu s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho 
dedičstva (destinačný manažment, spoločné marketingové stratégie, výmena skúseností, vzájomné 
učenie sa, pilotné aktivity), 
(b) Spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a rozvoj 
cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu. 
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú na slovenskej strane  Banskobystrický, 
Bratislavský, Košický, Nitriansky a Trnavský samosprávny kraj a na maďarskej strane mesto 
Budapest a župy Győr – Moson – Sopron; Komárom – Esztergom; Pest; Nógrád; Heves; Borsód – 
Abaúj – Zemplén; Szabolcs – Szatmár – Bereg.

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY 
VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU



  

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY 
VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Operačný program Slovenská republika – Rakúska republika
Prioritná os 2 – Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity - je zameraná na 
špecifický cieľ 
2.1 Podporovania zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva s tematickým cieľom Posilňovania 
spoločného prístupu k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom s 
cieľom ďalej rozvíjať programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu.
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú na slovenskej strane Bratislavský a Trnavský 
samosprávny kraj a na rakúskej strane severné a stredné Burgenlandsko (NUTS III), Viedeň a 
Dolné Rakúsko.



  

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY 
VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Operačný program Slovenská republika – Poľská republika
Prioritná os 1 - Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva 
návštevníkmi a obyvateľmi s cieľom ochrany životného prostredia a podpory efektívneho využívania 
zdrojov sa aktivitami zameriava na:
(c) vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného 
územia medzi napr. akademickými a kultúrnymi inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, národnými parkmi a chránenými krajinnými oblasťami, napr. spolupráca medzi 
inštitúciami a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem 
iného ochrana biodiverzity a pod.,
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú na slovenskej strane Prešovský a Žilinský 
samosprávny kraj a okres Spišská Nová ves v Košickom samosprávnom kraji a na poľskej strane 
krosniansky, przemyský, nowosądecký, osvienčimský a bielsky, a pre okres (powiat) Pszczyna v 
tyskom subregióne, okres (powiat) Rzeszów a mesto Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres 
(powiat) Myślenice v krakovskom subregióne.



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 



  

INVESTOVANIE A SPÁJANIE PRE ROZVOJ 
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU 

Európska únia (EÚ) momentálne potrebuje energiu z tej najspodnejšej úrovne, a to z 
miest a regiónov. Tie v EÚ totiž môžu prispieť k rozvoju blaha občanov a investícií. 
Na tlačovej konferencii 7. Európskeho sumitu regiónov a miest konaného 8.-9. júla 
2016 v Bratislave uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula: 
 hlavnou témou je potreba investícií a lepších spojení subjektov aj cezhraničných s  
     cieľom dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast
 využiť na maximum strategický investičný balík EÚ (300 mld. € do roku 2020) 
    ponúknuť investorom kvalitné projekty tak, aby umožnili vidieku, mestám a           
    regiónom stať sa inteligentnými a formovať politiky, ktoré budú udržateľné
 zjednodušiť čerpanie eurofondov
 dostať najmodernejšie technológie priamo na naše územie
 spoločne riešiť problémy, ktoré sa týkajú napr. výstavby bytov, mobility, ochrany  
     životného prostredia, tvorby pracovných miest, nárastu extrémizmu či migrácie
    
Európsky výbor regiónov podporuje víziu budúcnosti Európy založenú na posilnení 
investícií na podporu súdržnosti, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest na 
vidieku, v mestách a regiónoch.



  

OBLASTNÉ A KRAJSKÉ TURISTICKÉ ORGANIZÁCIE 
V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH

Zdroj: MDV SR, 2017



                                       KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA 
                                          CESTOVNÉHO RUCHU

V zmysle § 8 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu: 
(1) Krajská organizácia cestovného ruchu je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá 

podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy  
svojich  členov.

(2) Členmi krajskej organizácie cestovného ruchu sú vyšší územný celok a najmenej jedna 
oblastná organizácia cestovného ruchu pôsobiaca na jeho území založená podľa tohto zákona. 

(3) Výnosy  krajskej organizácie cestovného ruchu sú jej príjmami  a nerozdeľujú sa medzi  
členov. 

(4) Ak oblastná organizácia vznikne neskôr ako krajská organizácia, môže sa stať jej členom 
schválením jej členstva krajskou organizáciou, pristúpením k zakladateľskej zmluve 
a stanovám a zapísaním do zoznamu členov krajskej organizácie. 

(5) Členský príspevok oblastnej organizácie v krajskej organizácii je  najmenej 15% z členských 
príspevkov získaných oblastnou organizáciou cestovného ruchu od obcí a podnikateľských 
subjektov  (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník) v kalendárnom roku.

(6) Na území vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna krajská organizácia cestovného 
ruchu registrovaná podľa tohto zákona.

BBSK BSK KSK NSK TSK TTSK PSK ŽSK



                                           OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA 
                                                CESTOVNÉHO RUCHU 

V zmysle § 13 zákona č. 91/2010 Z .z. o podpore cestovného ruchu:
(1) Oblastná organizácia cestovného ruchu je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá 

podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy  
svojich  členov. 

(2) Ak pôsobnosť oblastnej organizácie cestovného ruchu presahuje územie kraja, jej valné 
zhromaždenie rozhodne do ktorej krajskej organizácie bude patriť. V odôvodnených prípadoch 
môže byť oblastná organizácia členom viacerých krajských organizácii cestovného ruchu. 
O pomere odvádzaných členských príspevkov rozhodne oblastná organizácia s prihliadnutím na 
počet prenocovaní na jednotlivých územiach. 

(3) Výnosy oblastnej organizácie cestovného ruchu sú jej príjmami  a nerozdeľujú sa medzi jej členov. 



VÝZNAM BALÍKOV CESTOVNÝCH SLUŽIEB A SPOJENÉ CESTOVNÉ SLUŽBY 

Cestovné služby sú kombináciami v podobe tradičných vopred stanovených balíkov služieb 
prevádzkovateľa vidieckeho turizmu a agroturizmu, (napr. ubytovanie + stravovanie + doprava + 
výlety,  vlastná obchodná ponuka prevádzkovateľa, darčekové poukážky a pod.), ako aj cestovné 
služby zostavované podľa potrieb turistov na základe zmluvy. 
Balíky cestovných služieb sa uplatňujú kombináciou minimálne dvoch cestovných služieb 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. 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, služby v gastroturizme 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 



  

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.



  

SEGMENTÁCIA PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN TURISTOV 

Aktívny turista – letné športy, voda a aktívny pohyb, hory a turistika, zimné športy, 
náročné turistické vychádzky a pokoj v prírode 
Pasívny turista – zdravie a pohoda (SPA wellness), oddych, relax, rekreácia, 
regenerácia
Turista zameraný na poznávanie – kultúrne dedičstvo, tradičný vidiek a ľudová 
kultúra, miestna gastronómia, pamiatky UNESCO
Turista vyhľadávajúci zábavu – spoločenské ľudovo-umelecké kultúrne podujatia, 
zážitkový cestovný ruch, hudobné festivaly, atraktívne regionálne podujatia
Turista vyhľadávajúci obchod a vzdelávanie – MICE - kongresový a incentívny 
(vzdelávací) turizmus, nakupovanie domácich výrobkov z dreva, kože, drôtov 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. 



SALAŠE, FARMY A RANČE VO VIDIECKOM TURIZME

Biofarma Príroda SALAŠ, Stupava Reštaurácia s rančom, Zwicker, Prešov

Pod Gaštankou – farma v Modre Penzión Katka, Čičmany



NÁMETY NA OBNOVU DEDINY V SPOJENÍ S VIDIECKYM TURIZMOM

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



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



11Selce, stredné Slovensko

Malachov, stredné Slovensko

Dolná Lehota, stredné Slovensko

POD ako proces....

Hlavným cieľom Programu obnovy dediny (POD) je udržať človeka na vidieku. 
Vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia. 

V obnove dediny je dôležitá 
spoluúčasť jej obyvateľov 
a spolupráca odborníkov 

smerovaná k zachovaniu kultúrnej 
kontinuity, tradícií a 

charakteristického vzhľadu 
vidieckeho sídla a krajiny. 

 



20Dedina ako hostiteľSúťaž: „Dedina roka“



POČET ZAHRANIČNÝCH TURISTOV NA SLOVENSKU V ROKU 2016

Pre potreby spracovania dát bol zadefinovaný pojem unikátny turista, ktorého analýza definuje ako 
držiteľa SIM karty, ktorý na území Slovenska vykonal z danej SIM karty telekomunikačnú aktivitu v 
rozmedzí 2 – 14 dní počas kalendárneho roka 2016, pričom ich nemusel vykonať v dňoch po sebe 
idúcich. Ich objem tvorilo číslo 6 027 633. Získané dáta do maximálnej možnej miery boli očistené od 
prípadných duplicít alebo prekrytí signálu v pohraničných oblastiach. 

Zdroj: www.mindop.sk/media-5114/tlacove-spravy-2726



Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský 
povrch z jednej či viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, tzv vrtov. Od obyčajnej 
pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo 
ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a svojou pôvodnou čistotou. Tieto výnimočné vlastnosti sú 
zachované vďaka jej podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia.
 Prírodné minerálne vody - vyvierajú v prírodných prameňoch i v umelých objektoch a na týchto 
miestach majú obsah rozpustených pevných látok vyšší ako 1000mg/l rozpustného CO2..
 Prírodné liečivé kúpeľné minerálne vody - podporujú, s prihliadnutím na svoje chemické 
zloženie a fyzikálne vlastnosti, ľudské zdravie vedecky dokázanými blahodarnými účinkami.
 Prírodné minerálne vody stolové - vďaka ich chemickému zloženiu, fyzikálnym vlastnostiam a 
tiež chuti je možno ich piť aj ako diabeticky osviežujúce nápoje. Obsah rozpustného CO2  je v nich 
vyšší ako 100 mg/l a obsah rozpustných pevných látok nižší ako 5000mg/l.
Vhodné je poznať obsah etikety na fľaši minerálnej vody aj s obsahom jednotlivých 
minerálnych látok v gramoch na liter príslušnej pitnej minerálnej vody. 
Zdroj prírodnej pitnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný z 
dôvodu preukázania stálosti zloženia a nezmenenia výživových vlastností. Následne môže 
byť uznaný za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou 
komisiou), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu. 
Právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním 
termálnych vôd a minerálnych vôd alebo ich plnia do spotrebiteľských obalov, nesmú tieto vody 
označovať ako liečivé a zariadenia ako liečebné a ako také ich nesmú ich propagovať, ak neboli 
uznané za prírodné liečivé zdroje. 

PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA



MIESTA PLNIARNÍ PRÍRODNÝCH A MINERÁLNYCH 
VÔD NA SLOVENSKU V DLHODOBOM HORIZONTE



PITNÉ MINERÁLNE VODY  UZNANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE 



  CESTA MINERÁLNYCH PRAMEŇOV

Červený Kláštor

Hraničné

Sulín

Vyšné Ružbachy Hniezdne

Legnava

Lacková

Forbasy

rekreačné Ľubovnianske 
kúpele

Bajerovce

Litmanová

Sulín
prameň Sulinka

Hraničné
prameň Ščava

  Červený Kláštor
prameň Smerdžonka 
Smerdžonka

Forbasy
prameň Ščava

Lacková
prameň pod Kalváriou

 Príroda severného Spiša a Pienin poskytuje 12 prameňov s blahodarnými účinkami. 

www.visitspis.sk



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



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

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



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



VIDIECKY TURIZMUS V INTERAKCII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME  



  

DIGITALIZOVANÉ TECHNOLÓGIE V TURIZME 

Google 
      Slovensko

e-mail

facebook

twitter  #UNWTO

Linkeldin



  

NÁMETY NA ROZVOJ 
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 digitalizovaných 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.
  Investovanie a spájanie = Európsky samit miest a regiónov – Bratislava 08.-09.07.2016 =  

     spojiť zdroje + nápady + ľudí – vytvoriť rozvojové stratégie
  Posilnenie rozvoja produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu a       

    prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. Najmä voľnočasové aktivity 
zamerané     na vidiecku turistiku, zimný a zážitkový cestovný ruch. (citácia: Programové 
vyhlásenie        vlády SR – kapitola Hospodárska politika – časť cestovný ruch)



  

Rakúsko
Belgicko (3)
Bosna-
Hercegovina
Bulharsko
Cyprus
Česká Republika
Estónsko
Fínsko
Francúzsko 
Gruzínsko (2)
Nemecko
Grécko (2)
Maďarsko
Island
Taliansko
Lotyšsko
Litva
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Srbsko (2)
Slovinsko
Slovensko
Španielsko (2)
Švajčiarsko 
Veľká Británia

EURÓPSKY ZVÄZ VIDIECKEHO TURIZMU A 
AGROTURIZMU 

(EUROGITES)

34 organizácií v 28 krajinách:

Zdroj: Klaus Ehlrich, General Secretary EuroGites



  

ponuka = viac ako 500 tis. subjektov

5 mil. až 6,5 mil. lôžok

20%  ubytovanie + raňajky

80%  ubytovanie + stravovanie z vlastných farmárskych 
produktov

15%  lôžkovej kapacity v Európe

Významné pre úspech:

Diverzifikácia cieľových trhov

Zhodnotenie vidieckeho majetku

Viditeľnosť destinácie a popularizácia

VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS V EURÓPE V ROKU 2016

Zdroj: Klaus Ehrlich, generálny sekretár EuroGites – Európsky zväz vidieckeho turizmu a agroturizmu

Španielsko

Bulharsko

Grécko

Maďarsko



  

VÝVOJ MEDZINÁRODNÉHO TURIZMU V EURÓPE

Zdroj: UNWTO, máj 2017

Príchody turistov: 
rok – počet turistov

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

Príjmy z odchodov turistov:
rok – suma príjmov

rok 1990 – 201 bil. $
rok 2015 – 450 bil. $

za rok 2015 (%):
6% z celkových odchodov
23% z odchodových služieb



MANIFEST EURÓPSKEHO TURIZMU O RASTE A ZAMESTNANOSTI

Turizmus je dôležitým hnacím motorom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tento sektor 
podporuje hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj 
svojím celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti. Pomáha udržať naše kultúrne 
a prírodné dedičstvo, vytvára príjmy na financovanie objektov a infraštruktúry, z ktorých majú 
prospech turisti i rezidenti, a podporuje povedomie o spoločnú európsku identitu a občianstvo, 
ktoré sa vyznačuje svojou rozmanitosťou. Európska komisia pre cestovanie (ETC) plánuje 
spustiť konečný text manifestu kampane o vyššom rozpočte EÚ pre turizmus po letnej 
prestávke, ale medzitým žiada viac vstupov na posilnenie správy (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



  

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: 



  

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 



  

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



  

ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ

DOVIDENIA

Digitalizované technológie v turizme
Svetový deň turizmu - 27. september

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/
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