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UdrUdržžateateľľnýný cestovnýcestovný ruchruch



UdrUdržžateateľľnýný rozvoj cestovnrozvoj cestovnéého ho 
ruchuruchu

•• V roku 2012 sa cestovnV roku 2012 sa cestovnéého ruchu ho ruchu 
zzúúččastnila viac ako miliarda turistovastnila viac ako miliarda turistov
•• PodPodľľa UNWTO bude poa UNWTO bude poččet turistovet turistov

nanaďďalej stalej stúúpapaťť
•• V tejto sV tejto súúvislosti sa zvyvislosti sa zvyššuje tlak na uje tlak na 

mnohmnohéé destindestinááciecie
•• V týchto V týchto destindestinááciciááchch sa prejavujsa prejavujúú

pozitpozitíívne aj negatvne aj negatíívne vplyvy vne vplyvy 
cestovncestovnéého ruchuho ruchu..



PrognPrognóóza vývoja cestovnza vývoja cestovnéého ruchuho ruchu



Aspekty (Aspekty (pilierepiliere) ) udrudržžateateľľnnééhoho
rozvojarozvoja

• Environmentálny
• Ekonomický
• Sociálny
• Kultúrny

• Jednotlivé aspekty sa navzájom 
prelínajú.



EnvironmentEnvironmentáálny aspekt cestovnlny aspekt cestovnéého ho 
ruchuruchu

•• NajNajččastejastejššie diskutovaný problie diskutovaný probléémm
•• Masový turizmus môMasový turizmus môžže ve váážžne ohrozine ohroziťť

ekosystekosystéémm
•• Turisti spotrebTuristi spotrebúúvajvajúú energie, produkujenergie, produkujúú

odpad, dopravou zneodpad, dopravou zneččisisťťujujúú ovzduovzduššie aj ie aj 
podzemnpodzemnéé vodyvody
•• Kvôli turizmu sa realizujKvôli turizmu sa realizujúú zzáásahy do sahy do 

žživotnivotnéého prostrediaho prostredia..



PrPrííklady poklady pošškodenia ekosystkodenia ekosystéému mu 
cestovným ruchomcestovným ruchom



PrPrííklady poklady pošškodenia ekosystkodenia ekosystéému mu 
cestovným ruchomcestovným ruchom



EkonomickEkonomickéé aspekty cestovnaspekty cestovnéého ho 
ruchuruchu

•• Cestovný ruch mCestovný ruch máá pozitpozitíívny vplyv v vny vplyv v 
destindestinááciicii
•• Spolu sa podieSpolu sa podieľľa na zamestnanostia na zamestnanosti
•• VytvVytváára ra multiplikamultiplikaččnýný efektefekt
•• Generuje prGeneruje prííjmy do jmy do ššttáátneho rozpotneho rozpoččtu tu 

(priame a nepriame dane)(priame a nepriame dane)
•• Generuje prGeneruje prííjmy do rozpojmy do rozpoččtu tu 

samosprsamosprááv (v (pobpobyytovtováá dadaňň))..



SociSociáálnelne aspekty cestovnaspekty cestovnéého ruchuho ruchu

•• Ekonomický efekt cestovnEkonomický efekt cestovnéého ruchu ho ruchu 
zlepzlepššuje sociuje sociáálnu situlnu situááciu v ciu v destindestinááciicii
•• Napriek tomu ho rezidenti vnNapriek tomu ho rezidenti vníímajmajúú

ččasto negatasto negatíívnevne
•• Existuje mnoho prExistuje mnoho príípadov, kde padov, kde 

obyvatelia otvorene odmietajobyvatelia otvorene odmietajúú turistovturistov
•• Z mnohých miest sa stZ mnohých miest sa stáávajvajúú

„„skanzenyskanzeny““
•• Je potrebnJe potrebnéé vzdelvzdeláávanie vanie obyvateobyvateľľsvasva

pre cestovný ruchpre cestovný ruch..



SociSociáálnelne aspekty cestovnaspekty cestovnéého ruchuho ruchu



KultKultúúrne aspekty cestovnrne aspekty cestovnéého ruchuho ruchu

•• Masový cestovný ruch zasahuje do Masový cestovný ruch zasahuje do 
kultkultúúrnych zvyklostrnych zvyklostíí v v destindestinááciicii
•• Cudzie kultCudzie kultúúry prenikajry prenikajúú do rôznych do rôznych 

oblastoblastíí sveta, pôvodnsveta, pôvodnéé danosti sa danosti sa ččasto asto 
vytrvytráácajcajúú..



KultKultúúrne aspekty cestovnrne aspekty cestovnéého ruchuho ruchu



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť


