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SLOVENSKO

1. Úloha: Plusy a mínusy slovenského turizmu

Vyberte si jedno turisticky známe miesto na Slovensku, ktoré poznáte a napíšte k nemu 

pozitíva a negatíva, ako ho ovplyvňuje turistický ruch. Prečítajte si naše poznámky o 

ekoturizme a skúste sformulovať návrhy na zmenu, ako na vašom vybratom mieste turizmus 

zmeniť na ekoturizmus. 

Turisticky známe miesto:

Návrhy na zmenu:
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ČO JE EKOTURIZMUS?

Organizácia Nature Conservancy uvádza 
definíciu sformulovanú Svetovou úniou pre 
zachovanie prírody (World Conservation Union 
- IUCN): 

„Environmentálne zodpovedné cestovanie do 
prírodných oblastí, so zámerom spoznávania 
a rešpektovania prírodných a kultúrnych 
hodnôt (historických i súčasných), propagujúce 
zachovávanie prírody, jej ochranu, s malým 
vplyvom návštevníkov a poskytovaním 
prospešného spoločensko-ekonomického 
zapojenia miestnych obyvateľov.” 

Dnešný turizmus mnohokrát nie je 
ekoturizmom a z tohto dôvodu ani nie je 
dlhodobo udržateľný. Ekoturizmus sa odlišuje 
svojím dôrazom na ochranu prírodného 
a kultúrneho dedičstva, vzdelávanie, 
zodpovednosť cestovateľov a aktívne zapojenie 
miestnych komunít.

Konkrétne sa k ekoturizmu viažu nasledovné 
charakteristiky:
• Uvedomelý a zodpovedný prístup 

návštevníkov, ktorý svojim správaním 
neovplyvňujú dané prostredie

• Citlivý prístup návštevníkov k miestnym 
kultúrnym a prírodným hodnotám

• Podpora miestnych ochranárskych snáh
• Udržateľný prínos pre miestne komunity
• Účasť na miestnom rozhodovaní
• Vzdelávacie prvky pre návštevníkov, ako i 

miestnych obyvateľov

Zvýšený turizmus v citlivých prírodných 
oblastiach bez vhodného plánovania a 
riadenia môže ohroziť integritu ekosystémov 
i miestnej kultúry. Zároveň miestne komunity 
a domorodé kultúry môžu byť mnohými 
spôsobmi poškodené prílevom zahraničných 
návštevníkov a bohatstva. Navyše, zmeny 
klímy, zmeny bankových kurzov a sociálno–
politické podmienky môžu prílišnou 
závislosťou na turizme spôsobiť, že sa turizmus 
stane pre prostredie rizikovým biznisom.

Napriek všetkému, rozvoj turizmu zároveň 
významne prispieva k vytváraniu príležitostí 
na ochranu prírody i miestnych komunít. 
Ekoturizmus môže zároveň zabezpečiť veľmi 
potrebný príjem na ochranu národných parkov 
a iných prírodných oblastí a tým poskytnúť 
financie určené priamo na ochranu a obnovu 
týchto oblastí, ktoré z iných zdrojov nie je 
možné získať.

Navyše, ekoturizmus môže poskytnúť 
životaschopnú alternatívu ekonomického 
rastu v komunitách s menším počtom iných 
možností tvorby príjmov. Okrem toho, 
ekoturizmus môže zvýšiť úroveň vzdelávania a 
aktivizmu medzi cestovateľmi, cez zvyšovanie 
ich záujmu a entuziazmu v oblasti aktívnej 
ochrany prírody a krajiny.
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2. Úloha: Tajničkár

Vytvorte popisnú alebo obrázkovú tajničku tak, aby v nej vyšlo 
slovo súvisiace so Slovenskom alebo turizmom a obsahovalo aspoň 
8 písmen. Otázky musia tiež súvisieť s touto tematikou.

3. Úloha: Naj Slovenska

Zistite správne odpovede na tieto naj otázky.

A)Najdlhšiou slovenskou riekou  je .................

B)Najväčšie slovenské vulkanické jazero sa volá ......................

C)Náš najväčší národný park je .....................

D)Najdlhšiu štátnu hranicu má Slovenská republika s ...............

E)Najhlbšie a najvyššie položené jazero na Slovensku  sa volá  ................................

F)Najvyšší vodopád na Slovensku sa volá.............. 

G)Najdlhší systém jaskýň sa volá .................

H)Najdlhší dopravným tunelom je ................. 

I)Najvyššie položená meteorologická stanica sa nachádza ...................

J)Najväčšiu rozlohu má slovenská vodná priehrada .......................

K)Najvyšší drevený oltár na svete stojí v kostole v meste ................

L)Najstaršia chránená rastlina na Slovensku má meno .............

M) A pridajte jedno slovenské naj, ktoré ste zistili sami.
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4. Úloha: Terénny prieskum

Aby sme sa na výlete nestratili, používame mapy. Z mapy dokážeme vyčítať vzdialenosť, 
významné orientačné body, vodné toky, cesty, železničné trate a pod. Poďme si to spoločne 
vyskúšať.

Nakreslite si plán vašej obce a stanovte si trasu terénneho prieskumu. Zaznamenávajte si 
mapovými značkami, čo ste cestou vo svojej obci alebo meste videli. Následne značky umiestnite 
do vašej mapy. Použite najmenej 8 značiek - napríklad cesta, most, kaplnka, jaskyňa, zrúcanina, 
železnica, jazero, potok, prameň ...

MAPA 

1. ŽELEZNIČNÁ 
STANICA

8. JAZERO, 
POTOK

2. MOST

9. ČERPACIA 
STANICA

3. KOSTOL

10. HRAD, 
ZÁMOK

4. KAPLNKA

14. NEMOCNICA

5. JASKYŇA

12. POMNÍK

6. ZRÚCANINA

13. MÚZEUM, 
GALÉRIA

7. BUDOVA

11. CINTORÍN
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5. Úloha: Minianketa

Oslovte priamo alebo pomocou internetu aspoň 8 obyvateľov 
vašej obce a zistite, na čo v obci sú pyšní, a čo by naopak zmenili 
alebo vylepšili. Vyhodnoťte tento svoj výskum, ktoré odpovede sa 
opakovali a ktoré nie.

Čo by ste zmenili vy, keby ste boli starostom?

Prekvapili vás niektoré odpovede? Čím?

6. Úloha: Tradície u nás

Isto sa u vás počas roka dodržiavajú nejaké zaujímavé tradície. Nakreslite nám o niektorej z nich 
krátky komiks, kde vysvetlíte jej pôvod a popíšete, ako prebieha.

7. Úloha: Stánok so suvenírmi

Vyrobte zaujímavé suveníry, ktoré by si mohli u vás návštevníci vašej obce kúpiť. Mali by 
obsahovať aj jej názov a erb. Vystavte tieto výrobky vo vašom prezenčnom alebo online 
suvenírovom stánku, aby si ich mohli záujemcovia prezrieť, zakúpiť alebo vymeniť za niečo.
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