
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 

Horky nad Jizerou 35 

 
 

 
Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0985 

 
Předmět:  Zeměpis cestovního ruchu

    

Ročník:  2.  

Téma:  Evropský cestovní ruch 

 

 

Vypracoval: Mgr. Laibnerová Andrea 

Materiál:  VY_32_INOVACE_177 

 

Datum: 18.12.2012 

Anotace:  Cestovní ruch ve Slovensku 

 

  

   

Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 



  

Cestovní ruch ve 

Slovensku 



SLOVENSKO 

• Společná historie s naší zemí 

• Transformační proces – pomalejší počáteční rozvoj, 

později rychlý vzrůst ekonomické úrovně 

• EU, NATO, užívání Eura 

• 5,5 mil. obyvatel (2011) 

• Hl. město Bratislava 

• 8 krajů  

 

  POPIŠ JEDNOTLIVÉ KRAJE A VYBER Z 

 KAŽDÉHO NEJVĚTŠÍ MĚSTO 

 
 



Slovensko – cestovní ruch 

• Dobré podmínky pro rozvoj CR – avšak 
turistický ruch méně intenzivní než v ČR => 
méně výhodná poloha, vysoká 
nezaměstnanost, střídavé politické poměry 
infrastruktura CR na nízké úrovni =>  levnější 
turistická destinace, nižší zahraniční CR 



Infrastruktura = … 
• 1. dopravní infrastruktura, např. stavby pozemních komunikací, 

drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících zařízení; 

• 2. technická infrastruktura, vedení a stavby a s nimi provozně 
související zařízení technického vybavení, např. vodovody, 
vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby a zařízení 
pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronické 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě,  

• 3. občanské vybavení, stavby, zařízení a pozemky sloužící 
například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o 
rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva; 

• 4. veřejné prostranství, zřizované nebo užívané ve veřejném 
zájmu" 

 



Slovensko - PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 

• Více než ½ plochy zaujímají pohoří 

• Údolí řek a potoků, kaňony (Zádielský kaňon, 
Tomášovská Bielá..) 

• 7 národních parků (Tatranský , Nízké Tatry, 
Slovenský ráj, Malá Fatra, Pieniny, Muránska 
planina, Slovenský kras) 

• Četné jeskyně – UNESCO (Domica) 

• Zachovalé přírodní prostředí (nízká devastace) 



PODMÍNKY CESTOVNÍHO RUCHU 

 výhodné lokalizační předpoklady  

přírodní 

kulturněhistorické 

 rovnoměrné rozmístění center CR  

   
Vysoká návštěvnost českých občanů 

 

  POMOCÍ ATLASU VYHLEDEJ 4 PŘÍRODNÍ 

 PAMÁTKY 

 
 



ZAKRESLI do slepé mapy: 

• Sousední státy 

• Národní parky 

• Památky UNESCO 

• Krajská města 

• Řeky Dunaj, Váh, Poprad, Hron 

• Vnější, Střední a Vnitřní Karpaty 

• Nejvyšší bod  

• Podunajská a Východoslovenská nížina 



1) Jaké má Slovensko podmínky pro rozvoj CR? 

2) Co znamená výraz „infrastruktura“? 

3) Kolik krajů tvoří Slovensko? 

 

Kontrolní otázky 



•Děkuji za 

pozornost, dnešní 

hodina je u konce 
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