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Rastúci význam rozvoja vidieka v politickej agende po celom svete a jeho súvislosť s internou 
migráciou a obyvateľstvom, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské oblasti, vytvára turizmus 
na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k vytváraniu príležitostí v hospodárskom, 
sociálnom a hodnotovom reťazci v mimomestskom prostredí. Vidiecky rozvoj v turizme vo 
vidieckom priestore nepozná hranice, zbližuje ľudí, utužuje vzťah k prírode a ide o najprirodzenejší 
pohyb človeka s upevňovaním zdravia vo vhodných klimatických podmienkach. Umožňuje oživiť 
tradičné a inovačné sociálno-ekonomické aktivity, svojim pôsobením vytvára ochranu životného 
prostredia, umožňuje zamestnanosť a udržiava ľudí na vidieku. Subsidiaritu a partnerstvo 
európskych, národných, regionálnych a miestnych úrovní nemožno vynechať z rozvoja vidieckeho 
turizmu a agroturizmu. Slovenské dediny, prímestské oblasti i prevažne vidiecke regióny pri súžití 
európskych národností predstavujú takto komponenty a mosty v domácom i medzinárodnom 
vidieckom turizme, agroturizme a aktuálne vznikajúceho vinárskeho turizmu aj so zameraním sa na 
miestnu delikatesnú gastronómiu a ľudovoumelecký folklór. Význam vhodných ubytovacích 
zariadení, agroturistických a potravinárskych služieb, systém kvality služieb, podpora investičnej 
pomoci, potraviny pre zdravie, sprievodcovská starostlivosť o klientov v turizme, pandémia 
koronavírusu, ciele implementácie eurofondov a Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 
2021-2027, príklady dobrej praxe a ďalšie témy predurčujú vývoj kreatívneho vidieckeho turizmu a 
agroturizmu. Pozitívne praktické skúsenosti a vedomostné poznatky pri uplatňovaní turizmu 
odrážajú záujmy Slovenska so zapojením sa do rastúcej interakcie medzi členskými štátmi 
Európskej únie. Obrázkovo-textovo odborne orientovaná náučno popularizačná nadčasová E-kniha 
je spracovaná na základe dlhoročných praktických skúseností a poznatkov autora a vychádzajúc z 
jeho publikácií: Vidiecky turizmus a agroturizmus v regiónoch turizmu (2019), Vidiecky cestovný 
ruch a agroturistika v procese investovania a spájania (2017), Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
v slovenských obciach a regiónoch (2002) a ďalšie.



TURIZMUS A JEHO HLAVNÉ DRUHY

Domáci turizmus - je realizovaný pre domáceho turistu na území vlastného štátu. 
Medzinárodný turizmus - je kombináciou zahraničného aktívneho a zahraničného 
pasívneho turizmu.
Zahraničný aktívny turizmus - príchodový - príjazdový (incoming, inbound tourism) - je 
realizovaný pre zahraničných turistov na území nášho štátu. Pre ekonomiku predstavuje prínos, 
nakoľko turista uhrádza služby podnikateľským subjektom v turizme v príslušnej mene danej 
krajiny, t.j. z aspektu platobnej bilancie štátu predstavuje aktívum. 

Zahraničný pasívny turizmus - odchodový - výjazdový (outgoing, outbound tourism) - je 
realizovaný a organizovaný za účelom vycestovania slovenských občanov do iného štátu. 
Predstavuje pre podnikateľské subjekty výdavky spojené s úhradou za poskytované služby 

v zahraničí v príslušnej mene. Z hľadiska platobnej bilancie predstavujú pasívum.



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, národné a regionálne tradície, 
originálna ľudová tvorivosť ako aj vianočné trhy.
. 

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 možností územného prostredia Slovenska.



TURIZMUS A JEHO PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU
Vidiecky turizmus a agroturizmus - je produktovou skupinou 
turizmu zahŕňajúcou súbor činností zameraných na uspokojovanie 
potrieb spojených s cestovaním a pobytom ľudí vo vidieckom prostredí 
vo voľnom čase. Svetová organizácia turizmu (UNWTO) 
charakterizuje vidiecky turizmus ako druh aktivity v turizme, v ktorej 
sa návštevnícka skúsenosť vzťahuje na širokú škálu produktov a ktoré 
sú vo všeobecnosti spojené s prírodnými aktivitami, 
poľnohospodárstvom, vidieckym životným štýlom, kultúrou, 
rybárstvom, prehliadkou miesta a poznaním vidieckej krajiny. Aktivity 
sú uskutočňované v mimomestských - vidieckych - oblastiach s 
charakteristikami: (1) nízka hustota obyvateľstva, (2) krajina a pôda, v 
ktorej prevláda poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo, (3) 
tradičná sociálna štruktúra a životný štýl. 
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 najnižší stupeň ochrany prírody na 
zachovanie náplne geoparku s uplatňovaním turizmu. 



Vidiecky turizmus a agroturizmus - je 
spojený predovšetkým s jednoduchšími 
formami ubytovania (penzión, apartmánový 
dom, ubytovanie v súkromí a pod. spravidla s 
10 až 40 lôžkami) vo vidieckej krajine s 
možnosťou poznávania života v 
mimomestských aglomeráciách. Súčasťou je 
aj agroturizmus spojený s domácim 
stravovaním, tradičnou miestnou 
gastronómiou, vinárstvom, zdravými 
potravinami, regionálnymi kulinárskymi 
špecialitami z rastlinnej a živočíšnej výroby v 
rámci sedliackeho dvora, ranča, farmy, salaša, 
ekozariadenia a pod.



Vinársky turizmus v produktovej skupine 
vidieckeho turizmu a agroturizmu je vítaný hlavne 
formou krátkodobých cestovateľských výletov s 
realizovaním piknikov vo vyhradených miestach 
vo vinohradoch v príslušných regiónoch turizmu a 
vinohradníckych rajónoch. Predstavuje formu 
návštev a cestovania po vinohradnícky úrodných 
krajoch, vinárskych okružných cestách s 
organizáciou na vínnych cestách. Do vinárstva v 
regiónoch turizmu možno zaradiť putovanie za 
vinohradmi vo vinohradníckych oblastiach i 
rajónoch za vinárskymi pivnicami, návštevu 
vinohradníkov a vinárov s výbornou odrodou 
hrozna, ochutnávkou originálnej regionálnej 
gastronómie pripravovanej na víne, poznania 
výroby vína a degustáciou pohára zlatistého moku 
alebo burčiaku, ktoré patria medzi najstaršie 
formy prímestského a vidieckeho turizmu a 
agroturizmu.



VIDIECKE A MESTSKÉ REGIÓNY NA SLOVENSKU

        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 obyvateľstva: 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



Spoločne pre inováciu vidieka.
Vidieku sú priraďované nasledovné základné charakteristiky:

  extenzívne využitie krajiny, najmä poľnohospodárstvom, potravinárstvom a lesníctvom,

  malé sídla nižšieho rádu, kde bývanie je spojené s využívaním pôdy

  väčšina obyvateľstva sa zaoberá pôdohospodárstvom, potravinárstvom a vinárstvom,

  spôsob života obyvateľstva je charakteristický súdržnosťou založenou na rešpektovaní       
  prírody a zvykových pravidiel.
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VIDIECKA KRAJINA  V KONTEXTE VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

Z obsahového vymedzenia vidieckeho turizmu a agroturizmu vyplýva, že môže spĺňať funkciu 
ekonomickú, zdravotno-rekreačnú, kultúrno-poznávaciu, vedecko-informačnú a spoločensko-
výchovnú. Za podstatné možno považovať plnenie úloh vidieka v rámci podpory a rozvoja vidieckeho 
turizmu a agroturizmu v nasledovných oblastiach:
 ochrana životného prostredia a jeho integrácia do turistických aktivít a do celkovej politiky štátu, t.j. 

zachovanie územia krajiny, uplatňovanie politiky ochrany historických, kultúrnych, folklórnych, 
vidieckych a turisticky atraktívnych miest a pod.,

  ekonomický rozvoj podporený poľnohospodárstvom, potravinárstvom a lesníctvom,
 udržiavanie celkového vzhľadu dedín a vidieka, materiálno technickej základne vidieckej turistiky, 

agroturistiky, vinárstva, podpora rybolovu, lovu zvierat a pod.,
 propagácia dedín a ubytovacích zariadení, ich prezentácia na výstavách a veľtrhoch, ako aj 

prostredníctvom digitalizácie,
 spolupráca s informačnými centrami, regionálnymi agentúrami, prípadne ďalšími inštitúciami,
 podpora trvalo udržateľného vidieckeho turizmu a agroturizmu v príťažlivom zdraviu vhodnom 

prírodnom prostredí,
 získanie finančných zdrojov pre realizáciu rozvoja regiónu a prilákanie zahraničných investícií,
 využívanie kontaktov s družobnými dedinami v tuzemsku i zahraničí a pod.
Významná je lokalizácia vidieckej krajiny, ktoré majú nížinný, podhorský alebo horský charakter, 
rekreačné zázemie a miestnu kultúru. Dediny, ktoré sa nachádzajú v hodnotnom prostredí s vhodnou 
urbanistickou štruktúrou a ľudovou architektúrou (kompaktné sídla, rozptýlené osídlenie-osady, 
samoty, lazy) možno pokladať za potenciál rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu na vidieku.



INTERVENČNÁ PYRAMÍDA PARTNERSTVA VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME

► Ministerstvo dopravy a výstavby SR – sekcia 
     cestovného ruchu

☞ vyšší územný celok – samosprávny         
       kraj - odborné útvary turizmu

Národná úroveň

Regionálna úroveň

Miestna úroveň

☞ krajské organizácie turizmu

► Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja    
     vidieka SR

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

   dediny  a menšie mestá  

► Slovenský zväz vidieckej turistiky         
     a agroturistiky (SZVTA)

► Združenie miest a obcí Slovenska – 
      odborné sekcie Rady ZMOS

  cestovné kancelárie a agentúry    

► Združenie mladých farmárov na    
     Slovensku (ASYF)

► Národná rada SR – príslušné výbory

►  Európsky zväz vidieckeho turizmu   
      (EUROGITES)

Nadnárodná úroveň
► Európsky parlament► Európska komisia pre turizmus (ETC)

► Svetová organizácia turizmu (UNWTO)

☞ krajské zastúpenia SZVTA

  farmy, salaše, ranče, agroturistické        
zariadenia, sedliacke dvory, ekozariadenia 

► Asociácia organizácií turizmu

  oblastné organizácie turizmu   

► Generálne riaditeľstvo EK pre
      poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

☞ euroregióny, regióny a mikroregióny

  úrady miestnej územnej samosprávy    

☞ Regionálne veterinárne a 
     potravinové správy

☞ stredné odborné školy

► Univerzity a vysoké školy

☞ Agentúra pre rozvoj vidieka

☞ Slovenská agentúra životného prostredia

  miestne akčné skupiny    

► Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a
      informatizácie SR



V zmysle § 8 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore turizmu:
(1) Krajská organizácia turizmu je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje 
a vytvára podmienky na rozvoj turizmu na území samosprávneho kraja a chráni záujmy  svojich  
členov.
(2) Členmi krajskej organizácie turizmu sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná 
organizácia turizmu pôsobiaca na jeho území založená podľa tohto zákona. 
(3) Výnosy  krajskej organizácie turizmu 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 turizmu 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 turizmu 
registrovaná podľa tohto zákona.

KSK NSK TSK TTSK PSK ŽSK

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA TURIZMU

BSK BBSK



V zmysle § 13 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore turizmu:
 (1) Oblastná organizácia turizmu je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá 
podporuje a vytvára podmienky na rozvoj turizmu na svojom území a chráni záujmy  
svojich členov. 
(2) Ak pôsobnosť oblastnej organizácie turizmu presahuje územie kraja, jej valné 
zhromaždenie rozhodne do ktorej krajskej organizácie bude patriť. V odôvodnených 
prípadoch môže byť oblastná organizácia členom viacerých krajských organizácii 
turizmu. O pomere odvádzaných členských príspevkov  rozhodne oblastná organizácia 
s prihliadnutím na počet prenocovaní na jednotlivých územiach. 
(3) Výnosy oblastnej organizácie turizmu sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi jej 
členov. 

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA TURIZMU



KRAJSKÉ A OBLASTNÉ TURISTICKÉ ORGANIZÁCIE 
V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH

Zdroj: MDV SR, 2017

Oblastná organizácia turizmu

Krajská organizácia turizmu
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V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) zo dňa 02.05.2017, bolo výberovou 
komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 110 verejno-súkromných 
partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku a ktorým bolo Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou zaslané rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou.

Zdroj: http://www.nsrv.sk/?pl=91
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MIESTNE AKČNÉ SKUPINY SCHVÁLENÉ NA 
OBDOBIE IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU 

ROZVOJA VIDIEKA SR 2014-2020



REGIÓNY TURIZMU V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH
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SPOJENIA VO  VIDIECKOM  TURIZME  A  AGROTURIZME 

ubytovacie zariadenia,
agroturistické zariadenia,

farmy, salaše, ranče,
hospodárske dvory, 

ekozariadenia

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 agroturizmuspôda



VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS 
V REGIÓNOCH TURIZMU NA SLOVENSKU



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

zariadenia vidieckeho turizmu 
(stav k roku 2015)A



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.
Výlet - je poskytovanie cestovných služieb kratších ako 24 hod., ak ich súčasťou nie je ubytovanie, 
poskytované iba príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku.
Zájazd - je kombinácia minimálne dvoch rôznych služieb turizmu zakúpených na účel tej istej cesty 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 

údaje 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 - turista si rezervuje samostatne kombináciu cestovných služieb a v rozdielnych 
časových obdobiach. 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 
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INVESTOVANIE A SPÁJANIE 
PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU
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INVESTIČNÁ POMOC PRE OBLASŤ TURIZMU

Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v turizme na území 
Slovenskej republiky formou: 
 dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
 úľavy na dani z príjmov v daňovom priznaní za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému 

obdobiu, v ktorom sa daňové priznanie podáva,
 príspevku na vytvorené pracovné miesto splneného realizáciou investičného zámeru vedúceho k 

vytvoreniu najmenej piatich nových 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.

zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (napr. § 27b)
zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Investičný zámer je projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového 
komplexného strediska turizmu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska turizmu.

 Komplexné stredisko turizmu je zariadenie poskytujúce najmenej tri služby v turizme, napr. 
ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, športovo-
relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite.

 Rozšírením existujúceho komplexného strediska turizmu sa rozumie nárast poskytovania služieb 
v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za 
posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol 
investičný zámer doručený Ministerstvu dopravy a výstavby SR, ak zároveň vedie k vytvoreniu 
minimálneho počtu nových pracovných miest.



 dotácie na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok 

 úľavy na dani z príjmov

 príspevky na vytvorenie 5 pracovných miest

 prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu za nižšiu hodnotu

 výška intenzity investičnej pomoci

25 %
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35 %

35 %

35 %

35 %
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POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V REGIÓNOCH



PROCES POSKYTNUTIA A REALIZÁCIE INVESTIČNEJ POMOCI



INVESTIČNÝ ZÁMER NA POSKYTNUTIE
 INVESTIČNEJ POMOCI

Investičný zámer na poskytnutie investičnej pomoci spravidla obsahuje:
 Údaje o žiadateľovi.
 Údaje o prijímateľovi investičnej pomoci.
 Údaje o investičnom zámere.
 Kapacita a trhy.
 Vplyv na životné prostredie.
 Údaje o požadovaných formách investičnej pomoci.
 Prílohy.
 Potvrdenie údajov.

Pri poskytnutí investičnej pomoci je uzatvorená zmluva obsahujúca identifikačné údaje 
zmluvných strán, číslo rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, intenzitu a výšku investičnej 
pomoci, termín a spôsob poskytnutia investičnej pomoci, názov a výšku celkových oprávnených 
nákladov investičného zámeru, výšku skutočne vynaložených oprávnených nákladov 
investičného zámeru a obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.



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 samitu regiónov a miest konaného 
8.-9. júla 2016 v Bratislave predseda Európskeho výboru regiónov Markku 
Markkula uviedol: 
 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 ktoré budú udržateľné tak, aby umožnili  

  vidieku, mestám a regiónom stať sa inteligentnými a formovať politiky rozvoja, 
 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 v posilnení 
investícií na podporu súdržnosti, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest na 
vidieku, v mestách a regiónoch.



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
dediny vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
združenia dedín 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, potravinárstva a potravinovom reťazci, 
v sektore lesného hospodárstva a 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 územné 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

Investície smerujú do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov, obstarania 
potrebných technológií a výrobných objektov. Podporené je aj budovanie nových rybochovných 
zariadení/rybníkov.  

V rybnikárstve je nevyhnutné podporiť odbahňovanie vodných plôch, ktoré slúžia na hospodársky 
chov rýb, zlepšovať chovné podmienky a zvýšiť produktivitu rybníkov s ohľadom na životné 
prostredie. Prostriedky sú smerované aj do doplnkových činností napr. na rozvoj rybárskeho 
turizmu. 



OPERAČNÉ PROGRAMY 2014 – 2020 CIEĽA:

 EURÓPSKA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA



PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY VIDIECKEHO TURIZMU

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 TURIZMU



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 TURIZMU



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.

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE V KONTEXTE PODPORY VIDIECKEHO TURIZMU



žiadateľ – 
prijímateľ

prerozdelenie 
spolufinancovani

a

vlastné zdroje
verejné zdroje

iné zdroje

Program rozvoja 
vidieka 2014-2020

OP 
Ľudské 
zdroje

OP Kvalita 
životného 
prostredia

€

€

€€

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

investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 



NÁRODNÝ PODPORNÝ PROGRAM V RÁMCI SPOLOČNEJ 
ORGANIZÁCIE TRHU S VÍNOM NA ROKY 2019 - 2023

 Podpora propagácie v členskom štáte EÚ
Opatrenie je zamerané na poskytovanie informácií spotrebiteľom vzhľadom na systém EÚ vzťahujúci sa na 
chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, predovšetkým podmienky a účinky, v 
súvislosti s osobitnou kvalitou, povesťou alebo inými charakteristickými črtami vína vyplývajúcimi z 
konkrétneho zemepisného prostredia alebo pôvodu; na zodpovednú konzumáciu vína a na riziká spojené s 
konzumáciou alkoholu.
 Podpora propagácie v treťom štáte
Opatrenie je zamerané na nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie 
rozvíjanie informovanosti cieľových skupín, podporné predajné akcie, informačné materiály o kvalite; účasť 
na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom, ochutnávky pre distribútorov a 
novinárov, stretnutia s obchodníkmi a distribútormi, tlačové správy a konferencie; informačné kampane 
zamerané na systémy EÚ vzťahujúce sa na označenie pôvodu, zemepisné označenie a ekologickú výrobu, 
zamerané na zdôraznenie originality; prieskumy nových trhov potrebných pre rozšírenie odbytísk.
 Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov
Opatrenie je zamerané na (a) zmenu odrôd za účelom výsadby vysoko kvalitných odrôd a odrôd tradičných 
pre daný región, pri zachovaní pôvodnej výmery produkčného vinohradu; opatrenie možno kombinovať s 
opatrením zmena sponu, presun vinohradu alebo vyklčovanie; (b) zmenu sponu vinohradu za účelom 
vysadenia nového vinohradu so zmeneným sponom pri zachovaní pôvodnej výmery produkčného vinohradu; 
opatrenie možno kombinovať s opatrením zmena odrôd, presun vinohradu alebo vyklčovanie; (c) presun 
vinohradov na kvalitnejšie plochy, kvalitnejších regiónov a do svahov pri zachovaní pôvodnej výmery 
produkčného vinohradu; opatrenie sa musí kombinovať s opatrením vyklčovanie a zároveň ho možno 
kombinovať s opatrením zmena odrôd a opatrením zmena sponu; (d) vyklčovanie, ktoré zahŕňa odstránenie 
všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu; opatrenie sa musí kombinovať s opatrením zmena 
odrôd, zmena sponu alebo presun vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov odo dňa 
ukončenia vyklčovania.



NÁRODNÝ PODPORNÝ PROGRAM V RÁMCI SPOLOČNEJ 
ORGANIZÁCIE TRHU S VÍNOM NA ROKY 2019 - 2023

 Investície do podnikov
Opatrenie je zamerané na nákup nových sudov alebo nádob, ktoré sú vyrobené z dreva, určených 
na skladovanie alebo zrenie vína, vedúci k zlepšeniu existujúcej technológie; investície do 
označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR 
slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (QR kód).
Poistenie úrody
Opatrenie je zamerané na poskytovanie podpory pri poistení proti prírodným katastrofám, 
nepriaznivým poveternostným udalostiam, stratám spôsobeným zvieratami, výskytu chorôb 
viniča, zamoreniu škodcami.



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 v turizme, významné     
                  rodinné stretnutia, single turista, LGBTQ, turista 
                  s domácim miláčikom (pes, papagáj, akváriové 
                  rybičky, mačky), romantický útek vo dvojici,      
                   ťažko zdravotne postihnutý a pod.

podľa: ľudových tradičných zdrojov
                      hudobné slávnosti, vystúpenia tanečných a           
                       hudobných súborov, folklórne skupiny a sólisti,  
                        ľudové folklórne festivaly a pod.

podľa: gastronomických produktov
                     kulinárske a gastronomické produkty z 
                     domácej rastlinnej a živočíšnej výroby, vidiecke 
                     zabíjačky, cibuľové slávnosti, lesné plody, 
                     vinárstvo, poľovníctvo, rybárstvo a pod.



SEGMENTÁCIA TURISTOV PODĽA CIEĽOVÉHO ZAMERANIA 

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



STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA V TURIZME

 Európska norma STN EN 13809 charakterizuje rôzne typy sprievodcov v turizme a podstatne 
charakterizuje nasledovné typy:
 vedúci zájazdu (tour manager-reiseleiter-directeur de circuit),
 doprovod (tour escort – reisebegleiter-accompagnateur),
 delegát (local representative – ortlicher vertreter – representant local),
 turistický sprievodca (touristguide – fremdenführer- guide interpréte),
 asistent,
 hostes/-ka,
 horský sprievodca (vodca),
 športový inštruktor,
 animátor,
 riaditeľ plavby (cruise director).

Vo väčšine krajín EÚ  je vhodné používať nasledovnú terminológiu:
 Turistický sprievodca (EN13809:2003, 2.3.5 – tourist guide; guide touristique / guide-interpréte; 

Gäste-/Fremdenführer) je osoba, ktorá sprevádza turistov v jazyku podľa svojho výberu a interpretuje 
oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú 
oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán.

 Manažér turizmu (EN13809:2003, 2.3.2 – tour manager; directeur de circuit; Reiseleiter) je osoba, 
ktorá riadi a dohliada na trasu v mene prevádzkovateľa zájazdu, pričom zabezpečuje, aby sa program 
vykonával v súlade so zmluvou medzi organizátorom zájazdu a cestujúcim turistom a poskytuje 
miestne praktické informácie.

 Sprievodca (EN13809:2003, 2.3.3 – tour escort; Accompangateur; Reisebegleiter) je zástupca 
cestovnej kancelárie poskytujúci všeobecnú starostlivosť o turistov.

 Prehliadková trasa (EN13809:2003, 6.3.6 – tour guidé; Geführte Tour) je prehliadka stanovenej dĺžky, 
ktorá obsahuje citované prvky kultúrneho alebo prírodného dedičstva dediny/mesta alebo územia, ktoré 
vykonáva turistický sprievodca.



PROFESIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTA VO VIDIECKOM TURIZME

Pre profesie na Slovensku vo vzdelávacej kvalifikácii sektorovou radou Obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rámci Národnej sústavy kvalifikácii možno charakterizovať profesijné kvalifikácie s 
navrhovanými príslušne výstižnými názvami v rámci vidieckeho turizmu a agroturizmu napr. pre: 

 regionálny sprievodca / sprievodca v regióne turizmu; Kód kvalifikácie: C5113001-00709, Úroveň 
SKKR: 4, SK ISCO-08: 5113001, - osoba, ktorá sprevádza turistov  v jazyku podľa svojho výberu a 
interpretuje oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva v danom regióne turizmu, osoba ktorá má 
spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán

 turistický sprievodca / sprievodca v turizme (okrem regionálneho sprievodcu); Kód kvalifikácie: 
C5113002-00664, Úroveň SKKR: 5, SK ISCO-08: 5113002, - osoba, ktorá sprevádza turistov v jazyku 
podľa svojho výberu a interpretuje oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, poskytuje miestne, 
regionálne a národné praktické informácie, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú 
oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán

 manažér turizmu / vedúci zájazdu; Kód kvalifikácie: U1222002-00750, Úroveň SKKR: 4, SK ISCO-
08: 1222002, - osoba, ktorá riadi a dohliada na trasu v mene prevádzkovateľa zájazdu, pričom 
zabezpečuje, aby sa program vykonával v súlade so zmluvou medzi organizátorom zájazdu a cestujúcim 
/ turistom a poskytuje miestne praktické informácie z oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva, osoba 
ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva 
príslušný orgán

 sprievodca / delegát cestovnej kancelárie; Kód kvalifikácie: U5113004-01432, Úroveň SKKR: 4, SK 
ISCO-08: 5113004 - zástupca cestovnej kancelárie poskytujúci všeobecnú starostlivosť o turistov, osoba 
ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva 
príslušný orgán

 animátor v turizme / animátor voľného času; Kód kvalifikácie: C5169002-01430, Úroveň SKKR: 4, 
SK ISCO-08: 5169002 – zástupca turistického informačného centra poskytujúci všeobecnú starostlivosť 
pre deti a dospelých v turizme ako programovo cielenú starostlivosť o klienta, osoba ktorá má spravidla 
kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán



STAROSTLIVOSŤ SPRIEVODCU O KLIENTA VO VIDIECKOM TURIZME

Sprievodca v rámci starostlivosti o klienta v turizme na vidieku je:
 nepriamym reprezentantom dediny, mesta, regiónu turizmu i štátu,
 prispievateľom k tomu, či sa turista bude cítiť príjemne a aký celkový dojem v ňom pobyt zanechá,
 rozhodcom, ktoré pamiatky, prírodné bohatstvo a objekty turista počas svojho pobytu na vidieku 

uvidí a priamo navštívi,
 prispievateľom svojím účinkovaním k lepšiemu pochopeniu dejín, ľudových tradícii, regionálnych 

gastronomických špecialít a spôsobu života v navštívenej územnej vidieckej oblasti, čím výrazne 
napomáha k podpore turizmu,

 profesionalitou a veľkosťou svojej osobnosti dokáže nadchnúť svojich poslucháčov a vzbudiť v nich 
hlboký záujem, ktorý turistov motivuje predĺžiť si pobyt, alebo k rozhodnutiu vrátiť sa a navštíviť 
danú územnú vidiecku lokalitu opakovane,

 mostom spájajúcim národy a ich kultúry v mimomestskom prostredí,
 vlastníkom poznatkov o tom, ako sa turistovi páčilo (čo našiel, čo postrádal, čo ho potešilo, čo mu 

vadilo…),
 významným senzorom pre objektívnu analýzu slabých a silných stránok v službách, ako aj pre 

manažment vidieckych destinácií,
 zabezpečovateľom príslušného programu pre účastníkov výletu, resp. zájazdu vrátane nákupu 

potrebných vstupeniek, cestovných lístkov, rezervovania miest v reštaurácii a platenie konzumácie v 
reštaurácii za celú skupinu,

 riešiteľom prípadných špeciálnych želaní účastníkov výletu, resp. zájazdu či vzniknutých problémov 
s pracovníkmi ubytovacieho zariadenia, kde sú turisti ubytovaní,

 manažérom o prípadných nevyhnutných zmenách programu - vykonávanie potrebného tlmočenia a 
pod.



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
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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
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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
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HRUŠKY
Obsahuje okrem vitamínov najmä vápnik, fosfor a ľahko stráviteľné cukry. Majú 
antibakteriálny, močopudný a posilňujúci účinok, najmä v kombinácií s ovsenými 
vločkami. Ich plody alebo šťava sa používajú v alternatívnej medicíne pri obezite, 
močových kameňoch, vysokom krvnom tlaku. Varené a pečené sa používajú proti 
kašľu a záduchu, odvar zo sušených hrušiek proti hnačkám. Hrušky prečisťujú črevá, 
odstraňujú zápchu a iné poruchy trávenia. Niektoré odrody obsahujú v dužine drobné 
zrniečka, ktoré ľuďom s citlivými črevami a poruchami žlčníka, ak sa konzumujú v 
surovom stave spôsobujú ťažkosti.
MARHULE
Obsahujú kyselinu listovú, pantoténovú a betakarotén, ktoré brzdia procesy starnutia 
a uľahčujú regeneráciu buniek. Zlepšujú náladu a odstraňujú únavu a poruchy 
sústredenia. Podporujú imunitný systém buniek a chránia ich pred vplyvom voľných 
radikálov. Urýchľujú tvorbu buniek. Pomáhajú regulovať krvný tlak. Sú výborným 
zdrojom železa. Majú priaznivý vplyv na sliznicu pľúc u silných fajčiarov. 
ORECHY
Vlašské orechy sú bohatým zdrojom draslíka, magnézia, zinku, medi, selénu a 
kyseliny folovej. Pôsobia upokojujúco a pozitívne vplývajú na mozog. Lúpané 
strácajú veľa výživných vlastností. 
JAHODY
Obsahujú mangán, ktorý účinkuje ako afrodiziakum. Takisto urýchľujú látkovú 
výmenu a dodávajú vitamíny E a C, ktoré viažu voľné radikály. Sú tradičným 
diuretikom a prinášajú úľavu pri reumatizme a dne. 

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

POTRAVINY PRE ZDRAVIE - ZELENINA A OVOCIE



POTRAVINY PRE ZDRAVIE V DOMÁCEJ KUCHYNI

             zázvor                                klinčeky                                 cesnak                                  kurkuma             
 oslabenia svalov a kĺbov            oslabenia zubov                     oslabenia uší                     chronické oslabenia

             ovos                                mäta pieporná                              hrozno                                    chren
oslabenia maternice           uvoľnenia tuhých svalov          uvoľnenia stuhnutých                       uvoľnenia         
                                                                                                  chrbtových ciev                       zápalov dutín

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



BYLINKY A RASTLINY PRE ZDRAVIE

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



SPOTREBA VYBRANÝCH DRUHOV POTRAVÍN NA OBYVATEĽA V 
SLOVENSKEJ REPUBLIKE

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



PODPOROVANÉ VYBRANÉ DRUHY RASTLINNEJ A ŽIVOČÍŠNEJ 

VÝROBY VO VIDIECKEJ KRAJINE 

1.  Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú:

(a) jahody, lieska obyčajná, bobuľoviny - baza čierna, egreše, maliny, ríbezle, ruža jabĺčková, 
(b) kôstkoviny - broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky, višne. 
2.  Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú: 
(a) hrušky, 

(b) jablká. 
3.  Vybranými druhmi zeleniny sú:
(a) listová zelenina - šalát, špenát, 
(b) cibuľová zelenina - cibuľa, cesnak, pór,
(c) hlúbová zelenina - kapusta, kel, karfiol, kaleráb, ružičkový kel,
(d) koreňová zelenina - cvikla, mrkva, reďkev, reďkovka, petržlen, špargľa,
(e) plodová zelenina - baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica okrem tekvice určenej pre      
      produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorka nakladačka a šalátová. 
4.  Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú:
(a) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,
(b) hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,
(c) hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.



Vzhľadom na viacero odlišností v turistickej praxi je vhodné rozlišovať:
 vínny turizmus spočívajúci v ochutnávke rôznych druhov vín na jednom mieste, napr. vo vínnom 

bare, v organizácii vyrábajúcej víno alebo v tradičnej vínnej pivnici. Vinárom je fyzická alebo 
právnická osoba, ktorá vyrába a uvádza na trh vinárske produkty. 

 vinársky turizmus spočívajúci v cestovaní na miesta, kde sa vyrábajú vína v spojitosti s 
ochutnávkou rôznych druhov vín, napr. v tradičných vínnych pivniciach v rôznych lokálnych 
miestach turistického regiónu, Malokarpatská vínna cesta a pod. Vinárskym produktom sú 
výrobky vyrobené na báze hrozna.

 vinohradnícky turizmus spočívajúci v ochutnávke rôznych druhov vína podľa pestovaných 
viničov priamo vo vinohradoch v spojitosti s konzumáciou hrozna, miestnou gastronómiou, resp. 
piknikom vo vyhradených vinohradníckych miestach, napr. Nitrianska kráľovská vínna cesta a 

pod. Vinohradníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pestuje vinič, vyrába alebo 
uvádza na trh hrozno, odrezky, vrúble, viničové sadenice, vysádza a ošetruje vinohrady. 

ODLIŠNOSTI UPLATŇOVANIA TERMINOLÓGIE VINÁRSKEHO 
TURIZMU VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME



PESTOVANIE ODRÔD VINIČA V REGIÓNOCH TURIZMU

Malokarpatská vinohradnícka oblasť v regiónoch turizmu Bratislavskom, Záhorskom a 
Dolnopovažskom - pestujú sa tu biele muštové odrody Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske 
zelené, Rulandské biele, z modrých odrôd najmä Frankovka modrá a Svätovavrinecké. Müller–
Thurgau, Silvánske zelené, Dievčie hrozno, Chardonnay a Portugalské modré.
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť v regiónoch turizmu Ipeľskom a Gemerskom - základné 
pestované biele odrody sú: Müller–Thurgau, Rulandské biele, Rizling vlašský, Rizling rýnsky, 
Chardonnay, Veltlínske zelené, menej Tramín červený a Dievčie hrozno. Červené vína sa v tejto 
oblasti vyrábajú z modrých odrôd Frankovka modrá a Svätovavrinecké.
Nitrianska vinohradnícka oblasť v regióne turizmu Nitrianskom - biele muštové odrody sú 
Burgundské biele, Burgundské sivé, Chardonnay, Sauvignon, Feteasca regala, z modrých odrôd 
Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá. Tramín červený, Veltlínske zelené, Müller–Thurgau a 
Svätovavrinecké.
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť v regiónoch turizmu Podunajskom a Nitrianskom - 
pestované sú biele muštové odrody Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Rulandské biele, Chardonnay, z 
modrých Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá, Veltlínske zelené, Silvánske zelené a modrej 
odrode Svätovavrinecké. Novošľachtené muštové odrody Devín, Breslava, Hetera, Inzuchta, 
Aromína, modré Dunaj, Nitra, Hron. Z povolených novošľachtencov, ktoré sú zapísané v Listine 
registrovaných odrôd, je aktuálne komerčné pestovanie bielej odrody Devín a modrej odrody Dunaj.
Vinohradnícka oblasť Tokaj v regióne turizmu Dolnozemplínskom - v oblasti sú pestované 
tokajské odrody – Furmint, Lipovina a Muškát žltý. 
Východoslovenská vinohradnícka oblasť v regiónoch turizmu Košickom, Dolnozemplínskom a 
Hornozemplínskom - decentne jemné vína z odrôd Rulandské biele, Chardonnay a Burgundské 
modré. Rozšírené je pestovanie bielych muštových odrôd Müller-Thurgau, Rizling vlašský, 
Burgundské biele, Chardonnay a modrých odrôd Burgundské modré a Frankovka modrá. Okrem nich 
sa tu pestuje Sauvignon, Veltlínske zelené, Tramín červený, Cabernet Sauvignon a Svätovavrinecké.



VINOHRADNÍCKE OBLASTI A RAJÓNY NA SLOVENSKU



GASTRONOMICKÝ TURIZMUS VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME 

Gastronomický turizmus uspokojuje požiadavky turistov v gastronómii, vytvára prostredie, ktoré 
stimuluje podnikanie a lepšie integruje znevýhodnené skupiny na trhu práce. Zapája miestne 
komunity do výroby originálnych jedál, ako aj nedostatočne zastúpené skupiny, napr. ženy, mládež a 
osoby so zdravotným postihnutím. Gastronomický turizmus alebo aj labužnícky je typický 
predovšetkým priamym odbytom regionálnych špecialít vlastnými hosťami a stálym okruhom 
odberateľov (najmä stravovacích zariadení). Tento typ turizmu prevláda v krajinách Stredomoria a vo 
Francúzsku. Každá krajina je špecifická svojou vlastnou gastronómiou a rozmanitými chuťami a 
vôňami. Aj tu sa uplatňuje túžba po poznaní niečoho nového. Vyskytuje sa v gastronomických 
objektoch, kde sa podávajú hlavne miestne recepty, tradičné jedlá alebo „jedlá starých materí“. K 
jedlu patrí aj dobrá zábava v štýle folklóru alebo miestnych zvyklostí a remeselnícke ukážky. Často 
je spojený s predajom vlastných vyrobených produktov a gastronomických ochutnávok ovčiarskych 
výrobkov (oštiepky, žinčica, opekanie jahňaťa, príprava guláša - Stredná Európa). Okrem toho 
prezentuje najnovší pokrok vo vytváraní potrebného rámca na stimulovanie podnikania, ktorý spája 
rôzne ekosystémy so začínajúcimi podnikmi, ktoré sú súčasťou hodnotového reťazca 
gastronomického turizmu v produktovej skupine vidieckeho turizmu a agroturizmu.



ZNAČKA KVALITY PRE POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY A POTRAVINY 

Značka kvality je udeľovaná výrobcom poľnohospodárskych produktov a potravín, ktorí spĺňajú 
podmienky ustanovené v Zásadách pre posudzovanie a udeľovanie Značky kvality na 
poľnohospodárske produkty a potraviny vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR (MPRV SR) s účinnosťou od 15.7.2019. Značka kvality sa udeľuje v dvoch stupňoch – 
stupeň 1 a stupeň 2. Gestorom udeľovania značky je MPRV SR a odborným garantom udeľovania 
značky je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR). Značku možno 
udeliť aj výrobkom prihláseným do systému Politiky kvality Európskej únie ak ide o chránené 
označenia:
 chránené označenie pôvodu,
 chránené zemepisné označenie,
 zaručená tradičná špecialita.
Ochranná známka potravín v EÚ bola vytvorená za účelom zachovania kvality tradičných potravín 
a aby sa zabránilo zneužívaniu ich dobrého mena. Slovensko v zozname vedenom Európskou 
komisiou má registrovaných 18 tradičných produktov. Do zoznamu EÚ kvality tradičných 
potravinových produktov sú napr. zapísané: Slovenská bryndza, Skalický trdelník, Levický slad, 
Žitavská paprika, Klenovecký syrec, Slovenská parenica, Slovenský oštiepok, Tekovský salámový 
syr, Zázrivský korbáčik, Zázrivské vojky, Oravský korbáčik, Bratislavský rožok, Ovčí hrudkový syr 
- salašnícky, Ovčí salašnícky údený syr, Lovecký salám alebo Lovecká saláma, Liptovská saláma, 
Špekáčky alebo Špekačky a Spišské párky.
Takisto Značku kvality možno udeliť aj výrobkom ako sú:
 liehoviny so zemepisným označením,
 vinárske výrobky s chráneným zemepisným označením a 
 s chráneným označením pôvodu,
 produkty a výrobky z ekologickej poľnohospodárskej výroby. značka kvality 1. a 2. stupňa



PITNÉ MINERÁLNE VODY  UZNANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE 



VLASTNOSTI PITNÝCH MINERÁLNYCH VÔD  UZNANÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 
EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH PÔSOBENIE NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS



VLASTNOSTI PITNÝCH MINERÁLNYCH VÔD  UZNANÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 
EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH PÔSOBENIE NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS

Zdroj: COMISSION LIST OF NATURAL MINERAL WATERS RECOGNISED BY MEMBER STATES (Text with EEA relevance) 03 May 2018;  Zdravie 
ukryté v minerálnych vodách, 2014 [online] 2016 + vlastné spracovanie.



 PROCES UZNANIA A PRODUKCIE 
PITNEJ MINERÁLNEJ VODY



MIESTA PLNIARNÍ PRÍRODNÝCH A MINERÁLNYCH 
VÔD NA SLOVENSKU V DLHODOBOM HORIZONTE



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



  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



VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS
 V INTERAKCII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME  



VINÁRSKY TURIZMUS V INTERAKCII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME



GEOTURIZMUS V INTERAKCII S VIDIECKYM TURIZMOM A AGROTURIZMOM  
   V REGIÓNOCH TURIZMU V DLHODOBOM HORIZONTE



SLOVENSKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽIEB V TURIZME 

Systém kvality služieb v turizme (SSKS CR) je inovatívny, reprezentatívny a dobrovoľný nástroj 
určený pre subjekty pôsobiace v turizme v rôznych segmentoch, napr. ubytovanie, gastronómia, 
zimné lyžiarske strediská, akvaparky a kúpaliská, sprievodcovské služby, turistické informačné 
centrá a pod. Systematicky pomáha pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí a 
zvyšovaní konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v turizme. SSKS CR je nástrojom štátnej 
politiky turizmu, ktorý slúži na podporu rozvoja a zlepšovania kvality poskytovaných služieb. 
SSKS CR vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, pričom základom je poznanie potrieb 
turistu a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v subjektoch pôsobiacich v turizme. 
Zapojenie subjektov pôsobiacich v turizme do systému umožní získať odborné znalosti a praktické 
skúsenosti z oblasti riadenia kvality v službách, ktoré môžu ďalej využiť pri vlastnom rozvoji. 
Úspešné subjekty získajú prestížnu, medzinárodne porovnateľnú značku, ktorá pre turistu 
predstavuje prísľub kvality služieb a je ocenením práce všetkých zamestnancov v subjekte 
pôsobiacom v turizme. 

I. stupeň SSKS CR 
Hlavným cieľom I. stupňa SSKS 
CR je zavádzanie manažmentu 
kvality do života subjektu 
pôsobiaceho v turizme, jeho 
pochopenie a neustály rozvoj. V 
prvom stupni si osvojí šesť 
jednoduchých zásad starostlivosti 
o kvalitu a pomocou akčného 
plánu prenesie tieto zásady do 
života vo svojom subjekte 
pôsobiacom v turizme.

II. stupeň SSKS CR
Hlavným cieľom II. 
stupňa SSKS CR je 
ďalší rozvoj systému 
zavedeného v prvom 
stupni a overovanie 
dosiahnutej úrovne 
kvality poskytovaných 
služieb.

www.systemkvalitycr.sk



 DIGITALIZÁCIA A POPULARIZÁCIA V TURIZME 

      Google 
      Slovensko

e-mail

facebook

twitter  #UNWTO

Linkeldin



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



PROGRAM OBNOVY DEDINY 

Program obnovy dediny je známym, ale hlavne obľúbeným a úspešným nástrojom rozvoja vidieka 
v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavným cieľom je udržať človeka na vidieku. Nositeľom 
Programu obnovy dediny (POD) na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR). 
Organizáciou a odbornou garanciou POD na Slovensku bola poverená Slovenská agentúra 
životného prostredia (SAŽP), ktorá poskytuje pre dediny poradenstvo, spracúva metodické 
podklady, zabezpečuje monitoring dotácií, propagáciu, osvetu, vzdelávanie, medzinárodnú 
spoluprácu. Cieľom programu je 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. Vo vzťahu na príslušnosť Programu obnovy dediny k Ministerstvu životného 
prostredia SR sú dotácie orientované na environmentálne aspekty obnovy dediny a krajiny a na 
zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci. V posledných rokoch 
predmetom podpory z Environmentálneho fondu boli oblasti:
• ochrana zložiek životného prostredia - environmentálna infraštruktúra,
• ochrana a tvorba krajiny,
• obnova a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón,
• zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia.
Dediny sa zúčastňujú tohto programu prostredníctvom žiadostí o dotáciu na projekty, ktorými 
deklarujú záujem o systémové riešenie svojho rozvoja a obnovy, zveľaďovanie svojho hmotného 
prostredia, obnovu identity, zachovávanie kultúrneho dedičstva, jedinečností a tradícií.



SÚŤAŽ DEDINA ROKA - 
OBNOVA DEDINY 

Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na 
Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a 
rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín 
európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Nositeľom súťaže je  
Ministerstvo životného prostredia SR s participáciou Slovenskej agentúry životného prostredia. 
Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny. Súťaž umožňuje zúčastneným obciam 
prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky 
priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá 
dedina bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy 
uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka.  V 
párnych rokoch sa realizuje Európska súťaž obnovy dediny a v nepárnych rokoch sa realizujú 
národné súťaže.
Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži udelené ocenenia v kategóriách: Dedina ako 
hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako 
hostiteľ, Dedina ako partner, Dedina ako záhrada. Dedina ako hostiteľ sa prejavuje predovšetkým 
dobrou úrovňou zariadení slúžiacich turizmu - ubytovacích, stravovacích, športových, kultúrno-
spoločenských, doplnkových služieb s využitím prvkov miestneho koloritu, miestnych atraktivít, 
kvalitných informácií, priestorových informačných značení, propagácie, rekreačných lokalít, 
náučných a turistických chodníkov, cyklotrás a verejných oddychových miestach.



SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ KROJE 
V REGIÓNOCH 

Zdroj: ÚĽUV, 2017



UPLATŇOVANIE NOVÝCH PRODUKTOV 
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

z pohľadu motivácie turistu 

Vinársky gastronomický turizmus - rešpektuje záujem o degustácie a ochutnávky rôznych druhov 
vína, ako aj umožňuje lepšie poznať rôznu kvalitu vín, vychutnať pôžitok z ich pitia v rôznych 
vinohradníckych územiach a destináciách s pridanou ponukou gastronomických lokálnych špecialít. 
Kultúrne podávanie, ochutnávanie gastronomických delikatesov a striedme pitie vína sa postupne 
stáva súčasťou spoločenského stolovania v stravovacích zariadeniach vyššej triedy s ponukou 
rôznych druhov vína vo vínnej karte. 
Zelený turizmus - ako nový spôsob návratu a objavu vidieka a poľnohospodárskych oblastí, sa snaží 
harmonicky skĺbiť aktivity voľného času a uvedomenia si kultúrneho a prírodného bohatstva štátu. 
Tieto by sa významne mohli stať mottom pre slovenský vidiek a v určitej obmene aj pre mestá pri 
tvorbe i realizácii koncepcie rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu, resp. mestského a 
kultúrneho turizmu. Z obsahového vymedzenia vyplýva, že môžu spĺňať funkciu ekonomickú, 
zdravotno-rekreačnú, kultúrno-poznávaciu, vedecko-informačnú a spoločensko-výchovnú, ktoré 
očakávajú domáci i zahraniční turisti v mestách a na slovenskom vidieku. 
Ekoagroturizmus - je vykonávaný na ekologicky hospodáriacich farmách produkujúcich 
bioprodukty, ktoré sú umiestnené v zdraviu vhodnom prírodnom prostredí. Ekologická farma 
nepoužíva pri pestovaní rastlín a chove zvierat žiadne syntetické chemikálie, hnojivá, hormonálne 
prípravky, umelé farbivá alebo konzervačné látky. Zvieratá sú chované prirodzeným spôsobom a 
kŕmená bez používania mäsokostných múčok a pod. Produkty ekologického poľnohospodárstva 
podliehajú prísnej kontrole, spĺňajú medzinárodné štandardy a môžu používať ochrannou známku 
BIO. Podstatným znakom ekoagroturizmu je nielen synergia turistu s farmárskou rodinou, ale i účasť 
na poľnohospodárskych prácach a konzumácii produktov ich ekologického poľnohospodárstva.



UPLATŇOVANIE NOVÝCH PRODUKTOV 
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

z pohľadu motivácie turistu 

Hipoturizmus – turizmus na koňoch s trasami rôzneho rozsahu, napr. formou viacdňových výletov so 
sprievodcom alebo bez sprievodcu, podľa možnosti spojených so stanovaním, ktorým môže 
predchádzať jazdecký kurz na európskych koňoch a anglických sedlách.
Geosprievodcovský turizmus - sú riadiacim subjektom geoparku autorizované a vyškolené osoby 
(kurz geosprievodcov) s určitými kompetenciami a znalosťami získanými negraduálnym štúdiom a sú 
dynamickou súčasťou interpretácie geologického dedičstva. Ovplyvňujú spokojnosť návštevníkov a 
vytvárajú podmienky na odovzdávanie pozitívnych skúseností s geoparkom ďalším návštevníkom 
geoparku profesionálnym populárne odborným výkladom a animáciou. Svojou znalosťou miestnych 
pomerov umožňujú turistom, napr. aj fotografovanie jedinečností neživej i živej prírody a na 
požiadanie usmerňuje skupiny a osoby, ktoré sa v území chcú pohybovať za účelom štúdia, výskumu, 
nakrúcania, prežívania vidieckej krajiny a pod. Pre turistov, ktorí sa zaujímajú o prírodné a kultúrne 
hodnoty regiónu turizmu, má profesionálny výklad geosprievodcov vplyv na skvalitnenie ich zážitku a 
zhodnotenia prostriedkov, ktoré vložili do návštevy územia geoparku a vidieckej krajiny.
Propagačno-informačný turizmus - znovuzavedením Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 
(SACR), v súčasnosti v slovenskom jazyku vhodne nazývaná Slovenská agentúra turizmu (SAT) 
umožní vykonávať marketing turizmu na celoštátnej úrovni, zlepšuje poznanie Slovenska ako 
atraktívnej a autentickej dovolenkovej destinácie a poskytne veľké množstvo relevantných informácií 
o možnostiach domáceho turizmu. Prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a 
podporuje predaj komplexných regionálnych produktov s celoročným využitím pri uplatňovaní 
Národného portálu turizmu „slovakia.travel“, ako oficiálneho centrálneho popularizačného 
integrovaného informačného systému turizmu na Slovensku s cieľom uspokojiť zvýšené požiadavky 
turistov vo vidieckom turizme a agroturizme pri zostavovaní individuálneho balíka cestovných služieb.



UPLATŇOVANIE NOVÝCH PRODUKTOV 
VIDIECKEHO TURIZMU A AGROTURIZMU

z pohľadu cieľových skupín turistov 

Turizmus vínnych produktov - pre osoby obľubujúce ochutnávku/degustáciu rôznych druhov vín 
spojenú s odborným výkladom s cieľom poznania značiek mimoriadnej kvality (vzhľad, vôňa, chuť, 
dĺžka pôsobenia v ústach, celkový dojem), vinárskych odrôd, štýlov, ako aj výrobcov v domácich a 
zahraničných vinohradníckych oblastiach a rajónoch. Ružové vína sú fenoménom tejto doby, sú 
svieže, štýlové, okúzľujúce a úspešné. Slovensko je krajinou s ideálnymi podmienkami na výrobu 
ružových vín. Patrí k severnejšej oblasti pestovania viniča, čo dodáva vínam dostatok organických 
kyselín. Tie určujú charakter ružových vín zo Slovenska: sviežosť, šťavnatosť a ovocnosť. Jednou z 
významných odrôd na produkciu slovenských ružových vín je Cabernet Sauvignon rosé (z 1368 vín z 
31 krajín získalo Slovensko až 5 medailí z celkového počtu 10 v súťaži Mondial du Rosé 2019 vo 
francúzskom Cannes).
Turizmus minerálnych prameňov - návšteva miest s prameňmi a výverom prírodných liečivých 
vôd a prírodných minerálnych vôd spojená s jej ochutnávkou pri prameni vo vhodne upravenom 
ochrannom pásme, napr. Cesta minerálnych prameňov v Spišskom regióne a Pieninách, resp. 
cyklotrasa po prameňoch z Ružomberka do Korytnice, tzv. Korytnička.
Turizmus „strieborných kufrov“ - pre aktívnych seniorov a osôb s malým zdravotným postihnutím 
(pobyty mimo sezóny, relatívny dostatok financií, často s osobitnou cestovnou kanceláriou, verní 
turisti) s rešpektom na oddych a relax v salašoch, farmách a iných prevádzkach s ponukou z 
produktovej skupiny vidieckeho turizmu a agroturizmu vo vidieckom prostredí a geoparkov so 
zdraviu vhodnými prírodnými klimatickými územiami.
Turizmus zameraný na segment LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainaibility – Zdravý životný 
štýl a udržateľnosť) – rešpektovanie prírody, krajiny, zdraviu vhodné klimatické prostredie a 
zaužívaných zvykov miestneho obyvateľstva.



INOVÁCIE VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME

Odvetvie ubytovacích a stravovacích služieb je jadrom rozvoja európskej ekonomiky a podpora 
priorít pomôže budovať lepšiu a udržateľnú Európu. Priority pre nasledujúci mandát EÚ 
charakterizujú:
 pokračovanie v zavedení opatrení pre ubytovacie a stravovacie služby v súvislosti s vysokým 

rozmachom a profesionalizáciou poskytovateľov služieb využívajúcich platformy „zdieľanej 
ekonomiky“ a „behaviorálnej ekonomiky“,

 revidovanie regulačného rámca EÚ s cieľom určiť záväzky online platforiem a zaistiť 
spravodlivejší a vyvážený jednotný digitálny trh, konkrétne smernicu o elektronickom 
obchode,

 vylepšenie regulácie, ktorá zaistí, že EÚ sa bude primárne zameriavať na riešenie veľkých 
medzinárodných problémov, pričom bude lepšie prihliadať na špecifické sektorové požiadavky 
a obavy z dopadov ich zavedenia,

 podporovanie dobrovoľných iniciatív v oblasti stravovania a zdravej výživy v prospech 
miestnych stravovacích služieb namiesto horizontálnej legislatívy EÚ,

 vytvorenie z boja proti nedostatku zručností skutočnú úlohu pre EÚ, ktorú podporí prijatie 
konkrétnych opatrení,

 vytváranie zaujímavých možností na prípravu stravy pre zdravie turistom z čerstvo 
vypestovaných vlastných domácich poľnohospodárskych produktov,

 zvýšenie podpory financovania prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v programovom období 2014 - 2020 a ďalších podporných finančných nástrojov pre 
rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku v období 2021 – 2027  (napr. príprave 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2021 - 2027) aj s uplatňovaním princípov 
LEADER [(v tom sú zahrnuté aj miestnej akčné skupiny (MAS) pôsobiace vo vidieckej krajine 
v partnerstve s vidieckym turizmom a agroturizmom)].



VÍZIA EURÓPSKEHO PRACOVNÉHO SPOLOČENSTVA 
PRE ROZVOJ VIDIEKA A OBNOVU DEDINY 

Principiálne je potrebné stavať na starostlivosti a dynamizácii existujúcich miestnych podnikov a na 
tvorbe nových kvalifikovaných pracovných miest. Najdôležitejším bude podnietenie vzniku nových 
inovatívnych podnikov, hlavne v rozsahu stredne veľkých remeselných prevádzok, v živnostiach a 
priemysle, v sektore obnoviteľných zdrojov, alternatívnych energií, vidieckeho turizmu a agroturizmu, 
zdravia a iných moderných služieb so zameraním sa na:
 podporu vzniku prevádzok využívajúcich regionálny potenciál, výrobu a distribúciu regionálnych 

produktov,
 znovuoživenie tradičných remeselných zručností v spojení s turistickými aktivitami,
 zriadenie technologických, inovatívnych centier s ponukou atraktívnych a inovatívnych služieb,
 zriadenie podnikateľských vnútorných sietí na vzdelávanie a synergiu,
 rozvoj takých modelov zamestnanosti, ktoré uľahčia skĺbenie rodičovstva a povolania,
 rozvoj a modernizácia ponuky v agroturizme, vinárstve a gastroturizme,
 vytváranie kvalifikovaných pracovných miest so zvláštnym zreteľom na cieľovú skupinu žien,
 podporu pracovných miest typu „time-sharing“ (zdieľanie zdrojov IT viacerými užívateľmi), napr. v 

teledomoch,
 vytváranie dostatočného miesta a bezpečného dopravného spojenia pre chodcov a cyklistov,
 presadzovanie decentralizácie, prípadne aj privatizácie vybraných oblastí verejného sektora,
 zapojenie potenciálu vysokých škôl a univerzít do miestneho a komunitného rozvoja a širšie 

nasadenie v oblasti rozmiestnenia jednotlivých inštitúcií vo vidieckom priestore,
 vyvážený pomer tradičných a moderných podujatí a aktivít, kde sa rovnakou mierou prezentuje 

zachovávanie kultúrneho dedičstva a podpora nových kultúrnych a voľnočasových možností,
 posilnenie európskych vidieckych oblastí na trvalo udržateľný, rekreačný a hospodársky priestor.



CIELE SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY
 NA ROKY 2021 - 2027

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá bola zavedená v roku 1962, je partnerstvom 

medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou, medzi Európou a jej poľnohospodármi. Budúca SPP 
na roky 2021 - 2027 sleduje deväť cieľov a bude aj naďalej zabezpečovať prístup k 
vysokokvalitným potravinám a poskytovať silnú podporu výnimočnému modelu európskeho 
poľnohospodárstva. Ciele SPP na programové obdobie 2021 - 2027 sú:
 spravodlivý príjem pre poľnohospodárov, 
 zvýšenie konkurencieschopnosti, 
 obnovenie rovnováhy v potravinovom reťazci, 
 opatrenia v oblasti zmeny klímy, 
 starostlivosť o životné prostredie, 
 zachovanie krajiny a biodiverzity, 
 podpora generačnej obnovy, 
 dynamické vidiecke oblasti, 
 ochrana kvality potravín a zdravia. 
Európska komisia vydala oznámenie o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva 
(29.11.2017), ktoré nadväzuje na odporúčania obsiahnuté v deklarácii Cork 2.0 o rozvoji vidieka. 

V oznámení sa kladie dôraz na udržateľný rozvoj, zachovanie prírodných zdrojov a potrebu 
zabezpečiť generačnú výmenu. V oznámení sa tiež uvádza nová séria priorít so zameraním na 
vidiecke hodnotové reťazce v oblastiach, ako sú čistá energia, rozvíjajúce sa ekologické 
hospodárstvo, obehové hospodárstvo a ekologický turizmus.



VIDIECKY TURIZMUS A AGROTURIZMUS V EURÓPE



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



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 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



PRÍJMY V MEDZINÁRODNOM TURIZME ZA ROK 2018 (US$ mld.)

Zdroj: https://www.visualcapitalist.com/map-countries-by-tourist-spending/#; www.unwto.org



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



VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ALIANCIE MANIFESTU TURIZMU NA COVID-19

Európska aliancia manifestu turizmu združujúca vyše 50 organizácií vyzýva Európsku komisiu a 
národné vlády (dňa 17.03.2020), aby urýchlene vykonali naliehavé opatrenia na obmedzenie vplyvu 
koronavírusového ohniska COVID-19 na odvetvie turizmu:
 Dočasná štátna pomoc pre odvetvie turizmu a sektor turizmu od národných vlád.
 Rýchly a ľahký prístup k krátkodobým a strednodobým pôžičkám na prekonanie nedostatku likvidity 

vrátane finančných prostriedkov, ktoré EÚ poskytla prostredníctvom investičnej iniciatívy pre 
reakciu na Corona.

 Ochrana pracovníkov pred nezamestnanosťou a stratou príjmu (programy krátkodobej práce, 
programy zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie) a podpora samostatne zárobkovo činných osôb v 
turizme.

 Daňová úľava (na úrovni zdrojového trhu aj cieľovej úrovne), počnúc malými a 
 strednými podnikmi až po hospodárske subjekty všetkých veľkostí.
 Rýchle spustenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti.
 Odklad fiškálnych a sociálnych príspevkov.
 Podporné akcie pre širšiu oblasť kultúry (umenie a dedičstvo).
 Rozšírenie podpory pracovného kapitálu aj na Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.
 Lepšia koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi, pokiaľ ide o prispôsobenie cestovateľského 

poradenstva postihnutým regiónom a požiadaviek cestujúcich/turistov vracajúcich sa z týchto 
oblastí.

V záujme zabezpečenia úplného zotavenia po kríze vyzývame na vykonanie ďalších opatrení:
 Zjednodušenie vízových pravidiel pre diaľkové trhy.
 Zníženie alebo upustenie od daní pre cestujúcich/turistov (cestovné, mestské dane atď.).
 Podpora destinácií a turistických regiónov zvýšením ich rozpočtov na propagačné, marketingové a 

vývojové účely, len čo budú pripravení znova privítať návštevníkov/turistov. 
Zdroj: https://tourismmanifesto.eu/european-tourism-sector-demands-urgent-supportive-measures-to-reduce-devastating-impact-of-covid-19/  



CIELE UDRŽATEĽNÉHO MEDZINÁRODNÉHO ROZVOJA  TURIZMU



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



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



Turista je najprv priťahovaný ………. ale potom:





Námety na obnovu dediny v spojení s vidieckym turizmom a agroturizmom

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



20Dedina ako hostiteľSúťaž: „Dedina roka“

 



Selce, stredné Slovensko

Malachov, stredné Slovensko

Dolná Lehota, stredné Slovensko



Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina

Turistická informačná kancelária v Myjave Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky



Vlkolínec - slovenská ľudová architektúra, 
25. rokov v UNESCO



Hokovce - 
Park hotel - 

relax, 
procedúry 

pre zdravie, 
domáca 

gastronómia



Palárikovo - 
wellness & relax, 

ubytovanie v 
parkovom 

prostredí, jazda na 
koni, bowling, 

domáca 
gastronómia



Nesvady – Thermál Nesvady-Naszvad - geotermálna voda, prevencia, regenerácia, relax



Liptovský Ján - Jánska dolina - wellness, termálna minerálna voda, regionálne gastrošpeciality



Modra - Harmónia, penzión Harmónia – domáca gastronómia, 
vínne produkty, rastliny pre zdravie



Čičmany - pamiatková rezervácia – regionálna gastronómia, ľudová architektúra



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



Sklené Teplice - kúpeľná dedina, salaš, regionálna gastronómia, procedúry pre zdravie 



Jasná - Chopok - regionálna gastronómia, pešia turistika, lyžovanie, lezecké atrakcie



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  



Oščadnica - Kysuce - Veľká Rača - hotel*** Marlene - domáca gastronómia, wellness, chov zvierat

0



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



Slovenská Ľupča - Mliečna farma Braunvieh - gurmánske zážitky, ubytovanie na farme, workshopy 



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



Štrba - Štrbské Pleso - regionálna gastronómia, pešia turistika, lyžovanie



Snina - Morské oko - prírodná rezervácia CHKO Vihorlat



Vysoké Tatry - vysokohorská pešia turistika, lyžovanie, regionálna gastronómia

Horný SmokovecNový Smokovec

Vysoké Tatry - panoráma Studený potok



Nový Smokovec, Vysoké Tatry - horský penzión Reitmeyer - lyžovanie, kúpanie, domáce prostredie



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



Kráľová nad Váhom - Detská farma Humanita - chov domácich zvierat, exotické živočíchy, 
výroba domácich potravinárskych produktov, letné tábory



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



Modra - farma Pod gaštankou – ubytovanie v lesnej prírode, liečivé bylinky



Prešov - Zwicker - reštaurácia s rančom



Ždiar - zdraviu vhodné klimatické prostredie, regionálna gastronómia



Mlyňany, Arboretum - zdraviu vhodné klimatické prostredie, rybárstvo, 
pestovanie lúčnych rastlín pre zdravie 



Bratislava – MČ Rača - piknik vo vinohradoch, ochutnávka vína, tradičná gastronómia 



Slovenský Grob - pivnica u Zlatej husi – miestnosť vyhradená pre fajčiarov, 
špecifická regionálna gastronómia



domáce ubytovanie, regionálna reštaurácia



sedliacky dvor, regionálna gastronómia



reštauračno gastronomické zariadenie s ľudovo umeleckým nábytkom



doplnky ubytovacieho a gastronomického zariadenia -vinohradnícky voz



tradičné zabíjačkové slávnosti v Bratislave - MČ Ružinov 



 tradičné vidiecke slávnosti, ľudový folklór, kultúrno-spoločenské podujatia ……...



ľudový folklór prezentovaný Slovákmi žijúcimi v zahraničí 





Európska 
súťaž 

obnovy 
dediny

Stredné Bavorsko - Nemecko Wilden Kaiser - Nemecko

Mikulov – Česká republikaHulín – Česká republika



Česká republika – Kroměříž – záhradnícka kultúra, svetové dedičstvo UNESCO



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



Maďarsko, Dunakiliti – čárda Šari – penzión, vínna pivnica, gastronómia ročných 
období, rybolov, spoločenské podujatia



Maďarsko, Nyúl - vínne pivnice, národná gurmánska 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



Rakúsko – Burgenland – ubytovanie pri vode, cyklotrasy, detské ihriská, rybie špeciality



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



Albánsko - Skadar – jednoduché ubytovanie, rybárske špeciality, rozmanitá história 



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



Seychelská republika - ubytovanie na vidieku pri vode, gastronómia z vodnej živočíšnej výroby



Turecko – Side - tradičné ľudové ubytovanie, pestovanie liečivých rastlín, ručne vyrábané koberce



Slovinsko – Ljubno – ubytovanie pri rieke, kulinárske špeciality, pracovná zážitková farma



Bielorusko – krajina tisícich jazier a brezových lesov, 
tradičné ľudové ubytovanie, kráľovstvo zemiakov



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



Kolumbia - mincové ubytovanie,  kávovníkové a čajové plantáže, exotické ovocie



Portugalsko - Ostrov Madeira – sedliacke domčeky, liečivé bylinky a rastliny, vinársky turizmus



Írsko – County Kery - údolie zajacov, exkluzívne krátkodobé pobyty, vlastné stravovanie, 
aktivity a atraktivity v krajinnej oblasti Kery, relaxačný home – from - home 



Thajsko – ostrov Koh Kood - ubytovanie v džungli, kokosové a kaučukové plantáže



Laosoká ľudovodemokratická republika – Pakse - domčekové ubytovanie, horolezectvo, 
rybárska gastronómia



Najlepšie gastronomicko gurmánske špeciality na svete za roku 2018



Vybrané kulinárske národné gastronomické špeciality



Vybrané kulinárske národné gastronomické špeciality



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 



TÉMY VYHLÁSENÉ UNWTO  V RÁMCI SVETOVÉHO DŇA TURIZMU 

Svetová organizácia turizmu (UNWTO) vyhlasuje významné témy na 1. rok s cieľom ich 
diskusného vyhodnotenia k 27. septembru v rámci Svetového dňa turizmu 
rok 2017: Trvalo udržateľný turizmus pre rozvoj
Zvýšenie povedomia o prínose udržateľného turizmu k rozvoju medzi verejným a 
súkromným sektorom s rozhodovacími právomocami a verejnosti. Mobilizovať všetky 
zúčastnené strany, aby spolupracovali pri vytváraní turizmu ako katalyzátora pozitívnych 
zmien. 
rok 2018: Turizmus a digitálna transformácia
Politická podpora je ústredným prvkom toho, aby sa turizmus stal stredobodom globálnej 
inovačnej a digitálnej agendy. 
rok 2019: Turizmus a pracovné miesta: lepšia budúcnosť pre všetkých
Maximalizácia potenciálu turizmu vytváraním viac a lepších pracovných miest v súlade s 
osobitným zameraním na vzdelávanie, zručnosti a pracovné miesta.
rok: 2020: Turizmus a rozvoj vidieka
Rastúci význam rozvoja vidieka v politickej agende po celom svete a jeho súvislosť s 
internou migráciou a obyvateľstvom, rozvoj infraštruktúry, celkový tlak na mestské 
oblasti, vytvára turizmus na vidieku dobrú pozíciu tak, aby zmysluplne prispel k 
vytváraniu príležitosti v hospodárskom, sociálnom a hodnotovom reťazci v 
mimomestskom prostredí. 



ĎAKUJEM ZA
POZORNOSŤ

DOVIDENIA
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