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Sú rôzne spôsoby, ako tráviť voľný čas vo svoj prospech. 
Keď sa už pre školské alebo iné pracovné povinnosti cítime 
veľmi unavení, nikde inde si vaša myseľ tak neoddýchne, 
ako na prechádzke v prírode. Ak sme popritom ešte aj chtiví 
spoznávať prírodné zaujímavosti, či kultúrne a historické 
pamiatky,  tomu už hovoríme turistika. Ak za týmto všetkým 
cestujeme na viac dní do iných krajov, či dokonca do 
zahraničia, stávame sa súčasťou  cestovného ruchu. 

 Pohyb v prírode na čerstvom vzduchu odjakživa patril 
a bude patriť k tej najúčinnejšej ochrane  voči všetkým 
chorobám súčasného civilizovaného sveta.  Prečo by sme si 
teda pohyb v prírode preventívne nedopriali aj my, relatívne 
zdraví jedinci? Navyše, ak pritom objavíme zaujímavý kvet, 
pekný starý strom, čistý prameň vody, či navštívime nejaký 
hrad či múzeum. 

     Turistika a cestovný ruch sú v mnohých regiónoch 
Slovenska hlavným zdrojom príjmu miestnych obyvateľov. 
Závisí to však od ponuky prírodných a kultúrno-historických 
zaujímavostí, ale aj od poskytovaných možností rekreácie, 
relaxácie, od pestrosti a kvality poskytovaných služieb a celej 
infraštruktúry.

 Turistika i cestovný ruch slúžia na obohatenie človeka 
bez rozdielu veku tak po fyzickej, ako aj po psychickej 
stránke. Turistika je to najlepšie, čo môžeme svojej duši i telu 
ponúknuť. Preto by sme mali rovnaký alebo dlhší čas, ako 
ten, ktorý strávime pred televíznymi obrazovkami  alebo pred 
počítačom, stráviť vonku v prírode. 

 Projekt o turistike a cestovnom ruchu by vás mal 
inšpirovať k zdravému a modernému životnému štýlu. Mať 
dobrú kondíciu a cestovať dnes vo svete letí. Tak poďte s 
nami kráčať s dobou...

TURISTIKA  

Vznik turistiky v Európe sa datuje do prvej polovice 
19. storočia. Vtedy zadefinovali v lexikóne aj pojem 
turista: je to človek, ktorý si robí prechádzky a 
výlety, túry z potešenia.

Sitniansky klub bol prvou známou turistickou 
organizáciou založenou ešte v Uhorsku v Banskej 
Štiavnici.

Slovenské značkovanie má 140-ročnú tradíciu 
a patrí k popredným systémom turistického 
značkovania v Európe. Viaceré európske štáty 
nemajú také jednotné značkovanie ako my. 

Na Slovensku je vyznačených viac ako 14 000 km 
turistických chodníkov pre peších.

  Viete, že...?  Viete, že...?
 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Ako môže turistika prospieť každému z nás?

Zistite, či aj vo vašom meste/obci pôsobí turistický 
oddiel Klubu slovenských turistov (KST).

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Existuje mnoho definícií turistiky. Vo všeobecnosti je to však 
komplex činností s cieľom obnovy psychických i fyzických 
síl, zvyšovanie či udržanie kondície a zdravia, spoznávanie 
prírodných, ale aj spoločenských súvislostí, prírodných, 
kultúrnych a historických krás.  V neposlednom rade je to 
aj obohatenie vlastnej osobnosti a upevnenie kladných 
vlastností. Je to priblíženie sa k sebe samému... 

Zdravotný  význam pohybu na čerstvom vzduchu je jasný. 
Intenzívnou chôdzou totiž bojujeme nielen proti obezite, 
ale aj proti všetkým ostatným civilizačných chorobám, ako 
sú ochorenie srdca, cukrovka, zvýšený cholesterol, a pod.  
Regulovaný a presne naordinovaný pohyb majú aj ľudia s 
problémami chrbtice a iného pohybového ústrojenstva, 
vrátane chorôb kĺbov. O priaznivých účinkoch pohybu v 
tichom a peknom prostredí prírody na našu psychiku vedeli 
úž aj lekári pred naším letopočtom. V súčasnosti, viac ako 
inokedy, unikajú ľudia z rušných veľkomiest do ticha prírody 
a na vidiek.  Hovoríme tomu návrat k prírode.

Výchovno-vzdelávací význam turistiky spočíva 
predovšetkým v rozvoji  osobnosti  turistu.  Po stránke 
mravnej a rozumovej sa rozvíja priamo v teréne – v prírode, 
kde trávi svoj voľný čas v kolektíve ľudí (rovesníkov ale aj 
rôznych generácií) s podobným zmýšľaním a spoločne 
riešia rôzne nástrahy, ktoré ich v prírode stretnú, navzájom 
si pomáhajú, lebo sú na seba odkázaní. Tomu sa  hovorí 
výchova k dobrým medziľudským vzťahom. Vzdelávacia 
stránka turistiky je spoznávanie prírodných zákonitostí, 
javov, spoznávanie rastlinnej i živočíšnej ríše, všetkého, čo 
sa učíme na hodinách  prírodopisu. Turistika a s ňou spojená 
návšteva kultúrnych a historických pamiatok je hodinou 
dejepisu alebo vlastivedy, či zemepisu priamo v teréne. 
Turistika je doslova školou v prírode – učenie pomocou 

zážitkov a skúseností. 

Definícia  a význam turistiky
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DRUHY A FORMY 
TURISTIKY  

Pešia turistika je najrozšírenejším druhom turistiky, 
pri nej sme odkázaní len na vlastné nohy a na kvalitnú 
turistickú - trekingovú obuv, do vysokohorských 
oblastí zásadne vysokú, tzn. nad členok.  Pre peších 
turistov je na Slovensku i v Čechách budovaná 
obrovská sieť turistických značených trás. Turistické 
značenie vykonávajú odborne vyškolení členovia 
KST. 

Turistika na lyžiach – bežkách je závislá od trvalejšej 
a kvalitnej snehovej prikrývky, ktorá sa v celej južnej 
polovici Slovenska vyskytuje len zriedka. Preto 
značené lyžiarske a bežkárske trasy nachádzame 
len vo vyšších pohoriach, alebo v severnej časti 
Slovenska. Samozrejme, že k výkonu takejto formy 
turistiky potrebujeme kvalitnú lyžiarsku výstroj a na 
začiatku aj pár hodín výučby inštruktora lyžovania. 
(Zjazdové lyžovanie je skôr súčasťou ponuky 
cestovného ruchu.)

Cykloturistika sa teší veľkej popularite najmä v 
susedných západných krajinách, kde sa vytvorilo 
množstvo kvalitných  cyklotrás nielen v prírode, 
ale aj priamo v centrách veľkomiest a cykloturista 
je tu plnohodnotný účastník dopravy. Na Slovensku 
je budovanie cyklotrás len v začiatkoch. Väčšina 
cyklotrás vedie po frekventovaných cestných 
komunikáciách a služby pre cykloturistov nie sú 
zatiaľ dostatočné. Avšak už aj na Slovensku nájdeme 
v špecializovaných obchodoch pestrú ponuku 
kvalitných horských a trekingových bicyklov a 
cykloservisy. Najmä v okolí Bratislavy dobre fungujú 

aj požičovne bicyklov. 

Pešia turistika

Turistika na lyžiach

Cykloturistika
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Turistika na koni  prežíva svoj boom. Na Slovensku už 
hádam nie je ani región či okres, ktorý by neponúkal 
jazdu na koni nielen v ohrade, ale aj priamo v teréne 
v sprievode vyškoleného inštruktora. Už mnohí 
literáti napísali, že svet je najkrajší práve z konského 
chrbta. To sa však písalo iné tisícročie... Tento 
druh turistiky vyhľadávajú aj ľudia s pohybovými 
problémami a je veľmi odporúčaný odborníkmi 
deťom s mentálnym a telesným postihnutím. 

Extrémnými formami turistiky je vysokohorská 
turistika – horolezectvo a skialpinizmus, paraglajding 
a podobne. 

Vodná alebo vodácka turistika na Slovensku má 
tiež čo doháňať. Toky riek sú zahatané rôznymi 
priehradami a elektrárňami a služby pre vodákov sú 
len v oblasti južného Slovenska na Dunaji a Malom 
Dunaji. Vodákmi sú vyhľadávané rieky Váh, Hron, 
Orava, ale aj Dunajec. Aj v tomto prípade platí, že 
bez kvalitného člna, kanoe či kajaku a predošlom 
zaškolení je vodná turistika skôr trápením s neistým 
úspechom.

Turistika na koni

Vodná alebo vodácka turistika

Biela stopa  je na Slovensku pravdepodobne najmasovejšie 
bežkárske podujatie pre širokú verejnosť , ktoré sa uskutočňuje 
každoročne na Skalke neďaleko Kremnice.

Vodácke splavy sa organizujú na Slovensku na riekach, ako sú 
Váh, Hron, Orava, Dunajec, Malý Dunaj či Nitra.

  Viete, že...?  Viete, že...?

Ktorá forma turistiky sa najviac páči vám a prečo?

Ktoré lokality vo vašom okolí by ste odporučili turistom?

V Čechách je veľmi obľúbenou riekou vodákov Sázava. 
Akú splavovanú rieku na Slovensku poznáte vy?

Porozprávajte sa o turistických trasách alebo 
cyklotrasách vo vašom blízkom okolí.

Ak vo vašom okolí neexistujú vyznačené turistické 
trasy alebo cyklotrasy, skúste navrhnúť na vyznačenie 
niektoré trasy alebo lokality, ktoré poznáte.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Cestovný ruch je množstvo činností a služieb zameraných 
na cestovanie, následný pobyt a relax. V ponuke 
dominujú predovšetkým služby dopravné, ubytovacie a 
stravovacie.

Cestovný ruch je v mnohých regiónoch Slovenska (ale 
najmä v Európe) hlavným zdrojom príjmu tamojšieho 
obyvateľstva. Cestovný ruch tvorí v niektorých krajinách 
významnú časť hospodárstva.

Vzhľadom na rozmanitosť služieb je cestovný ruch 
schopný zamestnať veľké množstvo ľudí rôznych 
zameraní. Štúdium cestovného ruchu je v dnešnej dobe 
ponúkané na stredných aj vysokých školách, taktiež 
existuje široká ponuka kvalifikačných kurzov.

CESTOVNÝ 
RUCH  

Slovensko leží v srdci Európy na križovatke obchodných ciest a má veľké kultúrne a historické bohatstvo a zároveň 
vhodné prírodné a klimatické podmienky na rozvoj cestovného ruchu. Kým napríklad severné Slovensko je vhodné 
pre vysokohorské aktivity a zimné lyžiarske prechádzky, južné Slovensko ponúka najmä termálne vody.  Po celom 
Slovensku sa nachádzajú kultúrne, historické  a prírodné atrakcie príťažlivé pre návštevníkov nielen z domova, ale aj 
zo zahraničia.  Najpopulárnejšie slovenské turistické destinácie sú práve  historické mestá a horské lyžiarske strediská. 

Kultúrne a prírodné bohatstvo Slovenska
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Každý  turista, účastník cestovného ruchu si okrem 
osobných zážitkov odnáša so sebou aj hodnotenie 
poskytovaných služieb. Ako návštevník hodnotí  
nielen kvalitu ubytovania a ponúkaných jedál, ale 
napríklad  aj informačný systém navigujúci turistov, 
dostupnosť od hlavných dopravných komunikácií,  
parkovanie, možnosť platenia platobnými kartami 
či pripojenie na internet, propagačné materiály – 
tlačené i elektronické o danom zariadení, alebo o 
navštívenej lokalite a jej zaujímavostiach. Taktiež 
hodnotí  jazykovú zdatnosť, ale aj ochotu a správanie 
sa personálu v hoteli či v informačných centrách, 
možnosti športovania, relaxu a kultúrneho vyžitia, ale 
aj úroveň a čistotu hygienických zariadení. 

Osobitnou ponukou je náš folklór a tradície, ale aj množstvo festivalov medzinárodného významu a  rôznych žánrov.

Štatistiky ukazujú, že Slovensko je pre zahraničie cieľová krajina predovšetkým pre stredné vrstvy a menej náročných 
návštevníkov, kde najdôležitejším faktorom je cena. I keď sa na Slovensku neustále buduje infraštruktúra  - komplex 
služieb v oblasti cestovného ruchu, stále však nezodpovedá nášmu potenciálu a možnostiam.

Hodnotiace  kritériá  turistov
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Na rozvoji cestovného ruchu a na skvalitňovaní služieb by sa nemali podieľať len podnikateľské subjekty – majitelia 
hotelov, reštaurácií, kúpeľov, wellnes, lyžiarskych stredísk a pod. – ale aj samotné mestá a obce. Práve im má najviac 
záležať na rozvoji celkovej  infraštruktúry – budovanie nových komunikácií a oprava existujúcich, skvalitňovanie 
inžinierskych sietí, zabezpečovanie televízneho a internetového signálu, maloobchodných, bankových, zdravotníckych a 
iných služieb, budovanie informačného a navigačného systému, tzv. smerovníkov a pod. 

Samostatnú kapitolu rozvoja cestovného ruchu  tvorí organizovanie kultúrnych a športových podujatí nadregionálnych 
rozmerov. 

Turistická informačná kancelária by sa mala stať samozrejmosťou vo všetkých okresných mestách a v turisticky 
príťažlivých lokalitách.  Propagácia prírodných krás, kultúrnych a historických pamiatok a iných zaujímavostí by malo byť 
povinnosťou každého mesta a obce. 

O atrakciách svojho regiónu, ale aj o organizovaných podujatiach a poskytovaných službách v oblasti cestovného ruchu 
môžu mestá a obce informovať viacerými spôsobmi:  

• vlastné internetové stránky a sociálne siete, 
• tlačené propagačné materiály, ktoré si návštevník nájde priamo pri návšteve mesta (v informačných centrách, 
 hoteloch a reštauráciách, športoviskách, kultúrnych zariadeniach...), 
• informačné tabule umiestnené v najrušnejších centrálnych častiach, resp. bilboardy,
• touchpointy – počítačom vybavené dotykové  kiosky/boxy, nonstop prístupné každému, kto si tu môže vyhľadať 
 všetky informácie,
• všeobecne v médiách – regionálnych i celoštátnych.

Dôležitá úloha miest a obcí v rozvoji cestovného ruchu 

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Štatistiky hovoria, že medzinárodný cestovný ruch poskytuje zamestnanie viac než 100 miliónom ľudí. 

U nás existuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch, ktorá sa stará o marketing a propagáciu cestovného ruchu na 
Slovensku. Zriadila aj vlastnú internetovú stránku, kde sa dozviete veľa zaujímavých informácií - www.slovakia.travel.sk

  Viete, že...?  Viete, že...?

Aké najznámejšie svetové destinácie cestovného ruchu poznáte?

Kam najradšej chodíte na dovolenku a prečo?

Aké obľúbené strediská cestovného ruchu na Slovensku poznáte? Čím sú známe?

Keď prídete do cudzieho mesta, aké informácie najprv potrebujete zistiť?

Aké základné služby potrebuje každý návštevník/turista, keď zavíta do iného mesta alebo obce?

Rozdeľte sa do 5-členných skupín a vytvorte návrh na informačné tabule pre návštevníkov vašej obce (môže byť aj vo forme 
nástenky, posteru či prezentácie).

Navoďte v triede situáciu „v cestovnej kancelárii obce“ a ponúknite návštevníkom možnosti  a služby v oblasti cestovného 
ruchu vo vašom blízkom okolí.

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

www.slovakia.travel.sk
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Skôr, ako sa vyberieme na túru alebo na výlet, 
musíme si o navštívenej lokalite naštudovať čo 
najviac informácií. V dnešnom svete počítačov a 
internetu to nie je vôbec žiaden problém. Dobre 
môžu poslúžiť aj informácie z rôznych časopisov, 
publikácií a cestopisov, ktoré majú k dispozícii 
všetky mestské a okresné knižnice. Najdôležitejšou 
pomôckou, bez ktorej by sme do terénu nemali 
vyrážať na žiadnu túru, je turistická mapa. Dá sa 
vytlačiť z internetu alebo kúpiť v kníhkupectvách, 
ale aj v rôznych supermarketoch, niekde aj v 
novinových stánkoch a na benzínových pumpách.

Pri výletoch, jednodňových i tých viacdňových,  
platí, že turista by do prírody nemal chodiť nikdy 
sám. Minimálne aspoň dvaja – traja, aby v prípade 
nejakého úrazu si mohli navzájom pomôcť.

Ak sa chceme stať organizátorom turistického 
výletu, musíme si zistiť a pripraviť:

• štart (miesto a hodina)  a cieľ túry (hodinu a 
miesto)  – v chránených územiach sa pohybujeme 
zásadne len po značkovaných turistických 
chodníkoch, ak nie sú, tak po lesných alebo iných 
vyjazdených cestách,

• dĺžku trasy v kilometroch i v hodinách - v 
digitálnych i v najnovších tlačených mapách sa 
dajú zistiť obidve hodnoty, 

• druh terénu, po ktorom trasa vedie (lesná cesta, 
lúky, poľná cesta, skalné útvary, rokliny, drevené 
alebo kovové rebríky, trasy istené reťazou a pod.),

• vytvorenie časovej rezervy nielen na 
občerstvovaciu prestávku, ale aj podľa fyzickej 
zdatnosti účastníkov výletu (bežný turista sa 
presúva rýchlosťou  asi  4 km za hodinu = tieto 
hodnoty sú uvádzané aj v slovenských turistických 

Slovo itinerár sa k nám dostalo z latinčiny, zo spojenia 
slov itineris (genitív podstatného mena iter = cesta, 
pochod) a slovesa ire = ísť. V súčasnej praxi znamená 
prípravu cestovného, resp. organizačného poriadku pre 
pripravovanú túru, výlet, či dovolenku.  

PRÍPRAVA TURISTICKÉHO A 
CESTOVNÉHO ITINERÁRU  

Turistický organizačný poriadok

Rozdeľte sa do skupín a svoje organizačné schopnosti 
si vyskúšajte na príprave jednoduchých výletov (tvorbe 
itinerárov) do blízkeho okolia, kde sa nachádza nejaká 

zaujímavosť.

  

Úlohy:
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Ak sa chceme stať organizátorom turistického 
výletu, musíme si zistiť a pripraviť:

• štart (miesto a hodina)  a cieľ túry (hodinu a 
miesto)  – v chránených územiach sa pohybujeme 
zásadne len po značkovaných turistických 
chodníkoch, ak nie sú, tak po lesných alebo iných 
vyjazdených cestách,

• dĺžku trasy v kilometroch i v hodinách - v 
digitálnych i v najnovších tlačených mapách sa 
dajú zistiť obidve hodnoty, 

• druh terénu, po ktorom trasa vedie (lesná cesta, 
lúky, poľná cesta, skalné útvary, rokliny, drevené 
alebo kovové rebríky, trasy istené reťazou a pod.),

• vytvorenie časovej rezervy nielen na 
občerstvovaciu prestávku, ale aj podľa fyzickej 
zdatnosti účastníkov výletu (bežný turista sa 
presúva rýchlosťou  asi  4 km za hodinu = tieto 
hodnoty sú uvádzané aj v slovenských turistických 

mapách, u malých detí alebo seniorov je to menej, 
platí to aj v prípade náročných terénov),

• bližšie informácie o miestach alebo objektoch, 
ktoré chceme navštíviť počas túry (prevádzková 
doba a výška vstupného do národných parkov, 
jaskýň,  hradov, múzeí a iných expozícií),

• dopravné spojenie a jeho cena z miesta bydliska 
do miesta štartu a taktiež zistenie dopravy, resp. 
zabezpečenie iného presunu z cieľa túry do 
bydliska (a cena),

• možnosti pitnej vody na trase (prameň, 
studnička)  alebo iného občerstvenia (napríklad 
bufet, chata, hostinec...),

• poistenie pre prípad úrazu, ak ideme do 
vysokohorských oblastí,

• kontakty na organizátora výletu.

Ak pripravujete itinerár, všetky spomínané údaje 
treba napísať a zverejniť ešte pred samotným 
výletom, najlepšie vytlačiť a odovzdať vopred všetkým 
záujemcom o výlet. Takto predídeme starostiam s 
tými účastníkmi, ktorí neboli dostatočne informovaní 
a plánovaný výlet bol nad ich sily. Naopak, vopred 
informovaní účastníci sa môžu na výlet pripraviť 
vo všetkých smeroch – mať dostatočnú finančnú 
hotovosť, dostatok vody a jedla,  kvalitnú turistickú 
výstroj, vrátane pršiplášťa a pod. Každý účastník, 
najmä však organizátor, by si mal zistiť deň predtým 
aktuálnu predpoveď počasia  pre lokalitu, kde sa trasa 
nachádza.

Cestovný itinerár je totožný s turistickým itinerárom 
s tým rozdielom, že sa musia do neho zahrnúť 
informácie spojené s viacdenným cestovaním – a to 
buď do iných krajov Slovenska, alebo do zahraničia.
Cestovný itinerár musí navyše obsahovať: 

• denník – itinerár na každý deň
• spôsob a cenu dopravy počas presunov
• možnosti a cenu ubytovania na každú noc pobytu
• kurz meny navštívenej krajiny (ak cestujeme do 
 zahraničia)
• základné povinnosti cudzinca v tej ktorej krajine 
 stanovené zákonmi
• poistenie na cestu do cudziny

Pri organizácii výletu, zájazdu alebo pobytu do 
zahraničia si každý účastník skontroluje platnosť 
cestovných pasov alebo občianskych preukazov. 
V krajinách Európskej únie stačí platný občiansky 
preukaz. Deti do 15 rokov, ktoré nemajú ešte 
občiansky preukaz, musia mať platný cestovný pas!
Viacdenné pobyty doma i v zahraničí spravidla 
organizujú vyškolení sprievodcovia cestovného 
ruchu, skúsení pedagógovia alebo vedúci turistických 

klubov. 

Turistický itinerár

Cestovný denník -  itinerár
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Výlet na Stromácky hrad dňa 13. júna 2018

Štart: od základnej školy o 8.00 h, príchod na hrad – cieľ o 10.00 h, predpokladaný návrat späť  ku škole o 13.00 h.

Trasa: základná škola – námestie s turistickým smerovníkom  a odtiaľ  po červenej turistickej značke – Stromácky 
hrad a späť.

Trasa je dlhá štyri hodiny, dve hodiny tam a dve hodiny naspäť, s hodinovou prestávkou určenou na prehliadku 
hradu a občerstvenie. 

Trasa vedie najskôr asfaltovaným chodníkom, potom lesným značkovaným chodníkom a cez lúčny porast. V okolí 
hradu sú skalnaté cesty, preto odporúčam pevnú turistickú obuv. 

Účastníci si prinesú so sebou 1 EUR na vstupné, hrad je otvorený od 10. do 15. hodiny. V areáli hradu sa nachádza 
bufet s možnosťou občerstvenia a zakúpenia suvenírov. 

Od hradu sa môžete do centra mesta dostať aj MHD č. 8 s odchodom o 11.30 h, cena lístka  je 1 EUR. 

Bližšie informácie u Aničky Muchotrávkovej, kontakt ...

Celodenný výlet  do Vysokých Tatier dňa 1. septembra 2014

Zraz a odchod účastníkov: o 6.00 h z autobusovej stanice Banská Bystrica (nástupište č.1). Príchod do Starého 
Smokovca o 9.00 h. 

Trasa: Starý Smokovec (1010 m nad morom) – Hrebienok (1263 m n.m.) – Studenovodské vodopády – Zámkovského 
chata (1450 m n.m.) – Skalnaté pleso (1750 m n.m.) - Tatranská Lomnica (850 m n.m.).

Trasa je dlhá celkom 15 kilometrov = 6 hodín chôdze, prevýšenie 1000 metrov, rezerva 2 hodiny na dve prestávky, 
celkom 8 hodín, príchod do Tatranskej Lomnice o 17.00 h, odchod autobusu z autobusovej stanice o 17.30 h, 
pravdepodobný príchod domov o 20.30 h.

Poplatok za dopravu autobusom 10 EUR, cena lístka  na pozemkovú lanovku zo Smokovca na Hrebienok 5 EUR, cena 
lanovky zo Skalnatého plesa do Lomnice 5 EUR. 

Nakoľko trasa vedie vysokohorským terénom, odporúčam kvalitnú turistickú vysokú obuv nad členok, vetrovku a 
pršiplášť, prikrývku hlavy a kvalitný plecniak. 

Na trase sa môžete občerstviť na Bilíkovej chate na Hrebienku, na Zamkovského chate a na Skalnatej chate, ponúkajú 
teplé i studené nápoje a teplé jedlá, taktiež množstvo suvenírov.

Odporúčam všetkým záujemcom o turistiku vybaviť si vysokohorské poistenie pre prípad úrazu na horách. Deti do 
15 rokov sa výletu môžu zúčastniť len v sprievode učiteľa alebo rodiča. 

Bližšie informácie u Janka Dubáčika, kontakt ...

Príklady jednoduchého 
itinerára
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Disponibilita regiónu v oblasti cestovného ruchu znamená schopnosť obce a mesta  s niečím voľne nakladať – 
disponovať. V prípade cestovného ruchu ide predovšetkým o vybavenosť regiónu v oblasti propagácie svojich 
turistických zaujímavostí.

Dnes by už mali všetky obce disponovať minimálne vlastnou internetovou stránkou, kde nesmú chýbať 
informácie o všetkých službách v oblasti cestovného ruchu, o základnej i špecifickej infraštruktúre. Tieto 
informácie by mali byť k dispozícii aj v tlačenej podobe, lebo nie každý je milovníkom internetu a zároveň je 
praktické, ak návštevník dostane do rúk aj tlačené propagačné materiály, ktoré dokážu zlákať priamo v čase 
návštevy. Rovnaký účel spĺňajú aj informačné tabule a smerovníky umiestnené v rušných častiach - či už v 
centre mesta, alebo v turisticky príťažlivých miestach. Výrazným plusom sú informácie aj v cudzom jazyku, 
najmä v angličtine. Je vaša obec, mesto, región disponibilný? To zistíte až priamo v teréne, kde sa môžete zahrať 
na návštevníka, ktorý je tu po prvýkrát v živote a hľadá každú jednu informáciu...

Zistite informácie o obci a uveďte ich do tabuľky – za kladnú odpoveď priradíte 1 bod, za zápornú 0 bodov. 
Do poznámky uveďte informácie týkajúce sa daného bodu, napr. odkaz na internetovú stránku obce, v akom 
ďalšom jazyku sú informácie dostupné a pod.

Lokálny bioindikátor 1
Existencia itinerárov, brožúr, turistických a náučných trás, informačných tabúľ, 

miera disponibility informáciami pre návštevníkov o miestnych zaujímavostiach a 
možnostiach turistiky, rekreácie, ubytovania

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie a 
vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a obcí.

PROJEKT: TURISTIKA 

A CESTOVNÝ RUCH
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Vaša obec môže získať maximálne 15 bodov. Zrátajte všetky body a vypočítajte výsledné percento (15 bodov = 
100%). Podľa získaných bodov môžete ohodnotiť samosprávu.

Záznamová karta
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15 – 13 bodov:  Obec poskytuje potrebné informácie pre návštevníkov.
12 - 10 bodov: Informácie, ktoré poskytuje obec pre svojich návštevníkov, sú viac-menej postačujúce,  
nachádzame však zopár rušivých elementov, ktoré síce turistu nemusia odradiť, ale môžu sa prejaviť pri 
rozhodovaní o ďalšej návšteve. 
9 - 7 bodov: Obec poskytuje informácie len vo veľmi obmedzenom množstve. Potenciálneho návštevníka to 
môže odradiť, alebo mu poskytne nedostačujúce podklady.
6 – 4 body: Informácie, ktoré obec poskytuje, sú nevyhovujúce. Návštevníka môžu priviesť do omylu, a tým 
zamedziť akémukoľvek zlepšeniu cestovného ruchu v danej oblasti. 
3 – 0 body: Informačne je na tom obec veľmi zle. Informácie, ktoré ponúka, sú absolútne nepostačujúce, 
prípadne žiadne. Na prilákanie návštevníkov by mala bezodkladne doplniť medzery v informovaní potenciálnych 

návštevníkov.

Vyhodnotenie výsledkov:

Základná infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu – vo vašom prípade v okruhu 20 km -  predpokladá okrem 
kvalitných komunikácií, dopravného spojenia (vlakom či autobusom), najmä pestrú ponuku ubytovania a 
stravovania. Zistite, či sú vo vašom regióne hotely, penzióny, turistické ubytovne, chaty alebo aj súkromné 
možnosti ubytovania v apartmánoch. S ubytovaním úzko súvisí aj stravovanie, ktoré ponúka väčšina ubytovacích 
zariadení, ale okrem toho sú pre rozvoj cestovného ruchu dôležité aj ďalšie reštaurácie, pizzérie, hostince, 
pohostinstvá a bufety. 

Ubytovaný a nasýtený hosť potrebuje vyplniť voľný čas, preto očakáva ponuku podujatí v kultúrnych zariadeniach 
alebo na verejných športoviskách. Navštívte kultúrny dom, mestské alebo regionálne kultúrne stredisko, či 
ponúka podujatia pre širokú verejnosť. To isté platí aj pre športové haly, futbalové či iné športové štadióny.

Práve na Slovensku sú veľmi bolestivou stránkou pre rozvoj cestovného ruchu chýbajúce alebo nevyhovujúce 
verejné hygienické zariadenia - verejné toalety sú zväčša vo veľmi zlom stave. Zistite, aká je situácia u vás, vo 
vašom regióne.

Špecifická infraštruktúra v podstate dopĺňa základnú infraštruktúru a poskytuje omnoho rozmanitejšie 
a rozšírené služby v oblasti cestovného ruchu. Dnes by už každé okresné mesto alebo turisticky zaujímavá 
lokalita mala mať vlastné informačné centrum. Keďže v súčasnosti väčšina turistov cestuje vlastným autom, je 
dôležité, aby sa v regióne nachádzala čerpacia stanica a autoservis. Je tomu tak aj vo vašom regióne? Treba to 
zistiť! Nemenej dôležitá je ponuka servisov – opravovní bicyklov, lyží a člnov, alebo ponuka požičovní týchto 
športových potrieb.  Mnoho turistov vyhľadáva po namáhavej práci v zamestnaní alebo po náročnom výlete aj 
relaxačné služby. Presvedčte sa o ich ponuke vo vašom regióne - o ponuke kúpeľov, wellnes, sauny, kúpaliska či 
masáží.  V súčasnosti asi polovica zákazníkov platí bezhotovostne – prevodom cez účet alebo kartou. Napriek 
tomu je ešte stále množstvo zariadení (ale aj rôznych stánkov, bufetov a chát), kde sa dá platiť len v hotovosti. 
Aké má váš región bankové služby? Má bankové terminály či bankomat?

Zistené informácie uveďte do tabuľky – vždy je najprv podstatná informácia, či sa sledovaný prvok nachádza v 
obci, ak nie, či je prvok v blízkom okolí. Podľa toho priradíte príslušný počet bodov. 
Na vypracovanie úlohy si stanovte jeden týždeň.

Lokálny bioindikátor 2
Infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu



16 turistika a cestovný ruch

  

Záznamová karta
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Vaša obec môže získať maximálne 33 bodov. Zrátajte všetky body. Podľa získaných bodov môžete samosprávu 
ohodnotiť.
Vyhodnotenie výsledkov:
33 – 29 bodov: Kvalita infraštruktúry samosprávy je naozaj veľmi vysoká. Obec poskytuje potrebné informácie pre 
návštevníkov a prepojenosť jednotlivých prvkov je dostačujúca pre bezproblémové fungovanie poskytovaných 
základných či doplnkových služieb.
28 – 23 bodov: Infraštruktúra samosprávy je dostačujúca pre prepojenosť poskytovania základných služieb, 
avšak v dnešnej dobe je zákazník veľmi náročný a na prilákanie nových návštevníkov treba popracovať na 
rozvoji infraštruktúry.
22 – 16 bodov: Prepojenosť základných prvkov je slabá. Samospráva nedokáže zabezpečiť bezproblémové 
fungovanie územia. Tento stav návštevníka skôr odradí a je veľmi málo pravdepodobné, že v budúcnosti bude 
premýšľať nad opätovnou návštevou.
15 – 10 bodov: Základné fungovanie územia a možnosti prepojenia jednotlivých prvkov sú nevyhovujúce ako 
pre obyvateľov danej oblasti, tak pre potenciálnych návštevníkov.
10 – 0 bodov: Infraštruktúra v regióne nie je vôbec rozvinutá. Súčasná situácia spôsobuje veľké problémy pre 

obyvateľov. Je preto nevyhnutné tento stav urýchlene zmeniť.
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