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Asociácia prírodného turizmu   
 

- vznik jún 2019, právna forma Združenie právnických osôb 
 
- 7 zakladajúcich členov: Nadácia Aevis, OZ PRONATUR, 
LIPTOVIUM – združenie na podporu rozvoja cestovného 
ruchu, SOSNA o.z., Watching.sk s.r.o., Občianske združenie 
Zapadnutý KÚT, OOCR Stredné Slovensko 
 
- systém fungovania na základe tzv. profesných komôr: 
Destinačný manažment, Veda a výskum, Manažment krajiny 
a ochrany prírody, Outdoorové aktivity, Sprevádzanie, 
Cestovné kancelárie a agentúry  
 
 



Asociácia prírodného turizmu – poslanie  
 
 

Podpora rozvoja prírodného turizmu na 
Slovensku – riešiť/odstraňovať problémy,  
ktoré dnes bránia rozvoju prírodného 
turizmu 
  
 



Asociácia prírodného turizmu –  ciele 
 
 
združovať subjekty súkromného, verejného a tretieho sektora aktívne v prírodnom 
turizme alebo v jeho podpore na území Slovenskej republiky,  
 
zastrešovať a zabezpečovať koncepčný rozvoj prírodného turizmu na Slovensku, 
 
napomáhať k zvyšovaniu počtu lokalít a produktov prírodného turizmu na Slovensku 
 
zabezpečovať propagáciu prírodného turizmu, jeho lokalít a produktov rôznymi 
formami marketingovej komunikácie,  
 
prevádzkovať informačný portál o prírodnom turizme www.prirodnyturizmus.sk,  
 
vypracovávať odborné analýzy a štúdie, sledovať štatistiky a vyhodnocovať trendy 
v prírodnom turizme 
 
zvyšovať kvalitu ľudských zdrojov v prírodnom turizme vrátane vzdelávania návrhov 
a legislatívnych zmien, 
 
vzdelávať a certifikovať sprievodcov v prírodnom turizme a koordinovať ich činnosť 



Asociácia prírodného turizmu – doterajšia činnosť 
 
Propagácia prírodného turizmu:  
 prezentácia počas festivalu Envirofilm, 
 prezentácie na stretnutiach záujmových skupín ASCHUS 
 rozhovory v rádiu, články v periodikách 
 
Legislatíva:  
 sprievodcovstvo (v príspevku Via Iuris) 
 pripomienkovanie dokumentov: Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, 
 Stratégia rozvoja udržateľného turizmu do roku 2030,  Lesy – zelený reštart,   
 
Destinačný manažment: OOCR Stredné Slovensko, Poloniny 
Vzdelávanie: sprievodca v prírodnom turizme – podaný projekt 
 
 
 
 



 
 
 
 

Asociácia prírodného turizmu – plány 
 
Poslanie  – podpora rozvoja prírodného turizmu na Slovensku – riešiť/odstraňovať 
problémy, ktoré bránia rozvoju prírodného turizmu 

Propagácia • informovanie, vysvetľovanie 

Legislatíva • odstraňovanie legislatívnych prekážok – sprievodcovstvo 
• pripomienkovanie strategických dokumentov 

Sieťovanie • zvyšovanie členskej základne 
• poradenstvo a konzultácie 

Destinačný manažment • rozšírenie a prehĺbenie spolupráce s OOCR – produkty Krajská 
organizácia CR – Poľana, Poklady zeme Gemer guided tours 

• spoločný marketing 
 

Partnerstvá • SK – ŠOP SR, univerzity, CK, OOCR 
• zahraničné - rozširovanie spolupráce, transfer príkladov dobrej 

praxe, Eco-romania 

Vzdelávanie • sprievodca v prírodnom turizme (ppt p.Maculova) 

Certifikácia • služby 
• destinácie  
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