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Štúdia perspektívnej destinácie segmentu cestovného ruchu –  

agroturizmus na území BSK a TTSK 

 
 

 

Úvod 
  

 Projekt segmentu štúdie je spracovaný v štruktúre podľa cieľov, ktoré stanovil 

zadávateľ nasledovne: 

 

A.  Analýza územia BSK a TTSK z pohľadu agroturistických služieb, 

B.  Analýza úspešných produktov v Rakúsku, 

C.  Identifikácia podnikateľských subjektov na zadanom území, zadelenie MSP do  

      kategórií: gastro, víno, ľudovoumelecká tvorba, voľnočasové  aktivity, 

D.  Opatrenia a odporúčania pre rozvoj agroturizmu na území BSK a TTSK. 

  

Región Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) vďaka Bratislave ako 

hlavnému mestu SR, z hľadiska návštevnosti, patrí  po Vysokých Tatrách medzi 

najdôležitejšie destinácie turistického ruchu v SR. Týmto sa cestovný ruch stáva významným 

odvetvím v ekonomike kraja. Dominantnými turistami sú rakúski, nemeckí a tiež českí hostia. 

Z vecného hľadiska najčastejším účelom pobytu sú pracovné cesty, potom návšteva 

príbuzných a žiaľ, až nakoniec je to turistika, aj to predovšetkým nákupná. Tú preferujú 

hlavne Rakúšania, kým u Nemcov a Čechov sú to pracovné cesty. Maďarskí turisti preferujú 

hlavne nákupy, potom sú to pracovné cesty a návštevy rodín a príbuzných. Uvedené ciele 

návštev určujú aj dĺžku pobytov, ktorá je veľmi nízka. 

 

Vstupom Slovenska do EÚ sa značne vylepšili podmienky pre rozvoj turizmu, vrátane  

agroturistiky, či vidieckej turistiky. BASK ako samostatný región má dobré podmienky aj pre 

rozvoj turistiky z hľadiska cezhraničnej spolupráce. Avšak z dôvodu diferenciácie 

poskytovania podpory na rozvoj vidieka z prostriedkov EÚ, Bratislava ako hlavné mesto SR 

a BASK sú vyňaté z čerpania prostriedkov EÚ. Je to z dôvodu jeho silného ekonomického 

postavenia v rámci jednotlivých regiónov podľa NUTS II. Tri okresy patriace do tohto 

regiónu – Malacky, Senec a Pezinok, ktoré môžeme charakterizovať ako vidiek, majú  

rovnako znevýhodnené tak prírodné podmienky, ako aj podmienky na podnikanie ako 

ktorýkoľvek iný región v SR. Tento stav zatiaľ výrazne sťažuje tvorbu podmienok na 

realizáciu rozvoja cestovného ruchu a hlavne vidieckeho turizmu, ktorý plní významnú 

sociálnu funkciu v rozvoji zamestnanosti tvorbou nových pracovných miest. 

 

Na druhej strane však vďaka rôznym obmedzeniam z minulosti prírodné bohatstvo 

tohto regiónu zostalo zachované. Toto by mohla byť devíza a východisko pre ďalší rozvoj 

turizmu v BASK. Týka sa to predovšetkým geografického územia tzv. „Zeleného pásu“, čo je 

vlastne hranica medzi Rakúskom a Slovenskom pri rieke Morava a tvoria ho okresy 

Bratislava, Malacky a pokračuje až do TTSK do okresu Skalica. Pohraničné pásmo obidvoch 

susediacich krajov – BASK a TTSK - svojimi historickými danosťami, miestnymi atrakciami,  

regionálnymi produktmi, remeslami a ďalšími zvláštnosťami je predurčené pre dobrú 

medzinárodnú, či prihraničnú spoluprácu pre rozvoj cestovného ruchu v danom regióne. 
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A. Analýza územia BSK z pohľadu agroturistických služieb 

 
1. Ubytovacia vybavenosť a počty ubytovaných 

 

V sledovaní podľa cudzincov pripadá na mesto Bratislava (90%), na vidiek (10%). V 

ostatnom čase sa ukazujú nižšie výkony ubytovacích zariadení, najmä v hoteloch, čo je 

dôsledku poklesu účastníkov  služobných, obchodných ciest, „bizniss“ turizmu. Počet 

ubytovacích kapacít sa javí byť dostatočný, v súčasnosti prevláda ponuka nad dopytom, 

znižujú sa výkony najmä v kategóriách hotelov. Pretrváva nedostatok zariadení slúžiacich 

kongresovému a konferenčnému turizmu, ktorý má v BSK veľkú perspektívu uplatnenia. 

 

Stav ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu v Bratislavskom kraji v roku 2011 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Počet návštevníkov v Bratislavskom kraji v roku 2011 

Počet návštevníkov v 
ubyt. zariadeniach  

Počet 
návštevníkov 

celkom 

→ z toho 
domáci 

návštevníci 

→ z toho 
zahraniční 
návštevníci 

Bratislavský kraj celkom 879 878 320 614 559 264 
Bratislava I 394 474 70 283 324 191 

Bratislava II 235 037 103 255 131 782 

Bratislava III 95 746 48 664 47 082 

Bratislava IV 29 440 21 570 7 870 

Bratislava V 20 892 10 353 10 539 

BRATISLAVA CELK. 775 589 254 125 521 464 

okres Malacky 17 310 6 176 11 134 

okres Pezinok 42 661 35 394 7 267 

okres Senec 44 318 24 919 19 399 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

Ubytovacie zariadenia Počet 
ubytovacích 

zariadení 
rok 2011 

Počet izieb v 
ubyt. 

zariadeniach 
rok 2011 

Počet lôžok v 
ubyt. 

zariadeniach 
rok 2011 

Počet miest na 
voľnej ploche 

rok 2011 

Bratislavský kraj celkom 203 9 149 20 642 5 462 
Bratislava I 43 2 887 5 851 0 

Bratislava II 32 2 192 4 680 1 050 

Bratislava III 23 1 312 3 596 0 

Bratislava IV 11 800 1 682 0 

Bratislava V 9 314 719 0 

BRATISLAVA CELK. 118 7 505 16 528 1 050 

okres Malacky 13 378 874 0 

okres Pezinok 43 773 1 895 0 

okres Senec 29 493 1 345 4 412 
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Počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach v Bratislavskom kraji v roku 2011 

Počet prenocovaní v 
ubyt. zariadeniach  

Počet 
prenocovaní 

celkom 

→ z toho 
domáci 

návštevníci 

→ z toho 
zahraniční 
návštevníci 

Bratislavský kraj celkom 1 743 196 735 778 1 007 418 

Bratislava I 653 882 121 738 532 144 

Bratislava II 402 621 166 840 235 781 

Bratislava III 235 779 141 298 94 481 

Bratislava IV 197 457 166 326 31 131 

Bratislava V 36 810 15 832 20 978 

BRATISLAVA CELKOM 1 526 549 612 034 914 515 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

V prehľade sú uvedené tieto druhy zariadení: hotely (aj motely, botely) penzióny, 

turistické ubytovne, chatové osady, ostatné hromadné, súkromníci). Prevažuje vysoký podiel 

hotelov (do 50%), s lôžkovou kapacitou (nad 60%), s počtom ubytovaných (nad 75%). Podiel 

ubytovaných v hoteloch – domácich k zahraničným je 36:64. Zahraniční preferujú H***, 

domáci skôr H**. Z celkového počtu ubytovaných všetkých druhov je podiel domácich k 

zahraničným 40:60. Z cudzincov sa podľa krajín umiestnili postupne: ČR, SRN, Veľká 

Británia, Poľsko, Taliansko. Nižší počet ubytovaných z Maďarska a Rakúska je daný 

susedstvom týchto krajín a tým väčším počtom jednodňových návštev. Priemerný počet 

prenocovaní je do 2 nocľahov. Počet prenocovaných návštevníkov podľa okresov BSK je 

vyššie uvedených tabuľkách. 

 

2. Stav a úroveň agroturistických služieb v BSK 

Odlišnosti agroturistiky v Rakúsku a na Slovensku 

 

Relatívne významný podiel agroturistiky na celkovom cestovnom ruchu v Rakúsku 

súvisí so sociálno-ekonomickou štruktúrou poľnohospodárstva tejto krajiny. Poskytovanie 

turistických služieb je doplnkovým príjmom veľkého počtu malých a stredných roľníckych 

hospodárstiev. Ponúkaný produkt cestovného ruchu sa úzko spája s charakterom roľníckeho 

hospodárstva typu rodinnej farmy (sociálny kontakt s rodinou farmára, previazanosť chodu 

roľníckej domácnosti a obytných priestorov s poľnohospodárskou výrobnou činnosťou atď.). 

Tieto produkty nemôže poskytovať poľnohospodárska veľkovýroba priemyslového 

charakteru, pre ktorú je charakteristická koncentrácia produkcie, jej profesionalizácia 

a oddelenie od súkromnej domácnosti poľnohospodárskeho podnikateľa, resp. 

poľnohospodárskeho zamestnanca.   

 

V Rakúsku je prevládajúcou formou hospodárenia na pôde malá rodinná farma. 

Prevažujú farmy o veľkosti okolo 20 hektárov. Rodinné farmy predstavujú približne 94 % 

všetkých poľnohospodárskych podnikov. Veľká časť týchto rodinných fariem zabezpečuje pre 

rodinu vedľajší alebo doplnkový príjem. Dominujú však farmy, pre ktorých hospodárov je 

poľnohospodárstvo hlavnou činnosťou.  
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Veľkostná štruktúra fariem v Rakúsku v roku 2007 

Veľkostný interval  v hektároch 

poľnohospodárskej pôdy 

Počet fariem 

Pod 5  35 229 

5 - 10 28 207 

10 - 20 35 190 

20 - 30 17 184 

30 - 50 13 388 

50 - 100 6 236 

100 - 200 989 

Nad 200 180 

Prameň: Gruner Bericht 2011 

Rozdelenie poľnohospodárskej pôdy v Rakúsku podľa typu poľnohospodárskeho podniku 

v roku 2007 

Právna forma podnikania Výmera obhospodarovanej 

poľnohospodárskej pôdy v ha 

% 

Rodinná farma s prevažujúcou 

poľnohospodárskou činnosťou * 

1 826 949 57,2 

Rodinná farma s prevažujúcou 

nepoľnohospodárskou činnosťou 

744 015 23,3 

Verejná obchodná spoločnosť 109 691 3,4 

Právnická osoba 510 099 15,9 

Pôda spolu 3 190 754 100 

* Viac ako 50 % pracovného času hospodáriacich manželov stráveného prácou v 

poľnohospodárstve 

Prameň: Grüner Bericht 2011 

 

V Rakúsku je veľkých fariem, ako aj fariem obhospodarovaných právnickými 

osobami (kapitálovými spoločnosťami a podobnými podnikateľskými subjektmi), ktoré 

vykonávajú koncentrovanú poľnohospodársku veľkovýrobu, relatívne málo a nie sú pre 

charakter rakúskeho poľnohospodárstva určujúce. 

 

Podnikateľská štruktúra v poľnohospodárstve Slovenska v r. 2007 

Právna forma Počet Výmera v ha Podiel na 

výmere v % 

Priemerná 

veľkosť v ha 

Právnická osoba (družstvo, 

s.r.o, a.s.) 

1 999 1 547 782 79,9 799 

Samostatne hospodáriaci roľníci 

a iné registrované fyzické osoby 

6 919 311 673 16,1 47 

Neregistrované fyzické osoby 

(drobné prídomové 

hospodárstva, domácnosti) 

60 055 77 176 3,9 1,3 

Prameň: Štrukturálny cenzus fariem 2007. ŠÚ SR 

 

Naopak na Slovensku prevládajú v poľnohospodárskej podnikateľskej štruktúre  veľké 

farmy, spravované kapitálovými spoločnosťami alebo družstvami, ktoré vznikali ako 

nástupnícke podniky po bývalých socialistických družstvách a štátnych majetkoch. Početne 

významné, avšak s malou výmerou obhospodarovanej pôdy sú drobné neregistrované 

hospodárstva, ktoré slúžia  predovšetkým na samozásobenie domácností.  
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Individuálnych fariem charakteru rodinného hospodárstva, ktoré tvoria hospodársku 

a sociálnu základňu agroturizmu v Rakúsku. je pomerne málo, a nie sú určujúce pre celkový 

charakter poľnohospodárstva. Obhospodarujú menej ako šestinu všetkej poľnohospodárskej 

pôdy.  

 

To však neznamená, že na Slovensku sa nerozvíja agroturistika typu a kvality 

dovolenky na roľníckom dvore, ako ju poznáme z Rakúska. Aj na Slovensku existujú   

príklady tohto druhu ponuky služieb, avšak vzhľadom na relatívne slabé zastúpenie rodinných 

fariem v celkovej agrárnej štruktúre, sú skôr ojedinelé, a tiež regionálne ohraničené. 

Sústreďujú sa hlavne do turisticky najatraktívnejších oblastí napríklad Oravy alebo 

Zamaguria. 

 

Rozvíjajúca sa agroturistika, resp. vidiecka turistika má svojim charakterom prevažne 

bližšie ku živnostenskému, resp. podnikateľskému typu komerčnej aktivity na trhu služieb 

cestovného ruchu, ktorá využíva niektoré atraktivity vidieckeho prostredia. Na tejto ponuke sa 

zúčastňujú okrem iných aj podnikateľské subjekty s hlavnou činnosťou poľnohospodárska 

výroba, bez ohľadu na právnu formu a rozsah hlavnej podnikateľskej činnosti. 

 

Vymedzenie pojmov agroturistika, vidiecky turizmus a možnosti ekonomického prínosu 

 

Podľa špecifikácie vidieckeho turizmu a agroturizmu v európskom kontexte a v SR, 

vidiecka turistika sa charakterizuje ako súbor rekreačných aktivít, alebo aktivít voľného času, 

ktoré sa viažu na prostredie vidieckeho osídlenia a sú odlišné od civilizačných rekreačných 

aktivít. Znamenajú istý návrat k prírode, k činnostiam, ktorými sa bezprostredne 

zaobstarávajú základné potreby na živobytie. 

 

V súčasnosti pojem „vidiecky turizmus, turizmus vo vidieckom prostredí“ má viacero 

výkladov – od zabezpečenia pobytu na vidieku všeobecne (aj v nových objektoch s 

komfortným vybavením a službami charakteru vybudovaného strediska) až po pobyt v 

pôvodnom v originálnom vidieckom prostredí vrátane dočasného vidieckeho spôsobu života, 

vykonávania poľnohospodárskych, remeselných a iných prác. 

 

Podľa druhu vidieckeho turizmu sa pobyt zabezpečuje v hromadných ubytovacích 

zariadeniach (hoteloch), v penziónoch, na súkromí v pôvodných vidieckych domoch s 

ľudovou architektúrou, na gazdovských dvoroch, usadlostiach, poľnohospodárskych 

družstvách, jazdeckých areáloch. 

 

Lokality vhodné pre rozvoj agroturistiky a druhy poskytovaných služieb 

 

V BSK sú vytvorené viaceré mikroregionálne zoskupenia. Jednou z činností týchto 

zoskupení je aktívna podpora rozvoja cestovného ruchu v území. Do BSK regiónu patria tri 

mikroregióny:  

 

- Mikroregión Červený Kameň (vinársky mikroregión deviatich obcí Piesok, Častá, Suchá nad   

   Parnou, Harmónia, Budmerice, Ružindol, Modra, Vištuk, Báhoň). 

- Pezinský mikroregión (vinársky a vinohradnícky mikroregión Pezinok, Slovenský Grob,    

                       Svätý Jur, Šenkvice Viničné, Vinosady). 

- Mikroregión Záhorie (obce okresu Malacky, tvoriace prihraničný „zelený pás“ s Rakúskom      

                       a Českou republikou v okolí rieky Moravy).  
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Agroturistické aktivity sú viazané na viaceré, už existujúce jazdecké areály, nové a 

zrekonštruované vidiecke dvory, usadlosti, chovy drobných hospodárskych zvierat, minizoo, 

jazdy na koni, detské ihriská, posedenia v prírodnom tradičnom vidieckom prostredí, tradičné 

i nové pestovateľské, chovateľské ukážky, ochutnávky vín, domácich produktov, zber a 

spracovanie poľnohospodárskych plodín, rybolov, vinohradnícke a vinárske aktivity a pod. 

 

Na území BSK môže ísť o aktivity a pobyty v obciach na nížine v poľnohospodárskej 

krajine, v blízkosti vodných plôch a rieky Moravy na Záhorí, v podhorí Malých Karpát vo 

vinohradníckom prostredí. Výhodu majú obce v blízkosti rekreačných areálov a zariadení, 

obce ležiace na Malokarpatskej vínnej ceste, aj Podunajskej rovine, v blízkosti Malého 

Dunaja, Dunaja a blízkosti významných kultúrno-historických prvkov a prírodných 

zaujímavostí. 

 

Vecné služby v agroturistike a vidieckej turistike v podmienkach BSK môžeme 

rozdeliť do nasledovných oblastí: 

- poskytovanie ubytovania, 

- vinohradníctvo a vinárstvo, 

- gastronómia, 

- jazda na koni, 

- ľudovoumelecké a remeselnícke činnosti, 

- cykloturistika, 

- vodné športy. 

 

3. Vinohradníctvo a vinárstvo v BSK 

 

Bratislavský a podunajský región, záhorský čiastočne, majú predpoklady pre rozvoj 

turizmu /cestovného ruchu v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Malokarpatské vinohrady, v 

užšom slova zmysle, sa rozprestierajú na juhozápadných svahoch od Bratislavy po Horné 

Orešany. Juhozápadné svahy tohto pohoria predstavujú skutočnú klenotnicu vinohradníctva 

na Slovensku. Blízkosť svahov Malých Karpát, vhodné klimatické podnebie tvoria ideálne 

podmienky na pestovanie viniča a vinohradnícku činnosť. Rozšírené sú aj vinohrady v 

rovinatej časti regiónu, aj keď v menšej miere. 

Malokarpatská vinohradnícka oblasť výmerou a významom je najväčšia na Slovensku. 

V páse miest a obcí pod Malými Karpatmi je 120 vinohradníckych obcí, ktoré sa členia do 12 

vinohradníckych rajónov od Bratislavy cez Pezinok k Horným Orešanom po Smolenice. 

 

V posledných rokoch výmery vinohradov poklesli, existujúce vinohrady nie sú v plnej 

miere obhospodarované a menia sa na opustené vinohradnícke plochy. Klesol počet drobných 

producentov hrozna a vína. Vinohradníctvu a vinárstvu sa nevenuje toľko obyvateľov ako v 

minulosti. Opustené vinohradnícke plochy sú v intenzívnej miere porastené inváznymi 

porastmi. Značne sa takto nielen biologicky znehodnocujú svahy na úpätí Karpát, niekdajšie 

vinohrady sú hospodársky nefunkčné, ale najmä sa narúša tradičný obraz vinohradníckej 

krajiny – historickej krajinnej štruktúry. 

 

Napriek ekonomickým problémom v oblasti vinohradníctva a vinárstva je snahou 

vinohradníkov udržať vinohradnícke tradície a snahou výrobcov vín je zachovať tradíciu 

pestovania viniča a výroby vína v malokarpatskom regióne. Je snahou zachovať najcennejšie 

charakteristické historické krajinné štruktúry BSK, medzi ktoré malokarpatská pezinsko-

modranská vinohradnícka rozhodne patrí. 
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Hľadajú sa viaceré cesty na udržanie a pozdvihnutie tejto špecifickej a stáročia u nás 

fungujúcej, hospodárskej činnosti. Jednou z ciest je pozdvihnutie kvality domácich produktov 

– výroba vín typu „terroir“, ktoré sú prirodzeným symbolom prostredia, z ktorého pochádzajú. 

Terroir pôvodne vo Francúzsku označoval geografickú jedinečnosť vína, kávy a čaju. Terroir 

dnes označuje všeobecné pôsobenie prostredia na charakter a typické znaky vín, ktoré vznikli 

v určitom, prírodnými podmienkami, odrodovou skladbou a ľudskou činnosťou, ohraničenom 

geografickom priestore, ktoré je osídlené obyvateľstvom s danými návykovými vlastnosťami 

– jedinečná súhra prvkov, opis jedinečnosti lokality.  

 

V BSK je pomerne veľa výrobcov, ktorí si svojimi produktmi získali dobré meno na 

trhu. Niektoré z podnikov poľnohospodárskej prvovýroby sa špecializujú len na túto činnosť 

ako napr. PD Vinohrady, Villa vino Rača, a.s., PD Svätý Jur, PD Limbach, Vinohradnícka 

spoločnosť Modra, Hacaj, s.r.o., In Vino, a.s., Karpatská perla, s.r.o., Vinársky závod v 

Modre Kráľovej, Spoločnosť ELESKO, a.s., atď. 

 

Historické súvislosti 

Prvé písomné správy o vinohradníctve v malokarpatskom regióne pochádzajú z 13 

storočia v Pezinku z roku 1295. Z tohto obdobia sú aj prvé správy o oberačkových 

slávnostiach. Vinohradnícka výroba bola v malokarpatskej oblasti hlavným 

poľnohospodárskym výrobným odvetvím a často jediný zdroj príjmov. Prvý cech 

vinohradníkov vznikol v roku 1494. 

 

K významným zmenám v malokarpatskom vinohradníctve, došlo v druhej polovici 19. 

storočia v dôsledku chorôb viniča zavlečených do Európy z Ameriky. Najzhubnejšia z nich 

bola fyloxéra. Jej skazonosné účinky ešte znásobila perenospóra. Hľadanie ochrany pred 

týmito chorobami vyvolalo zrod moderného vinohradníctva opierajúceho sa o poznatky vedy 

a techniky. Koniec 20. storočia charakterizuje úpadok vinohradníctva vyvolaný rozpadom 

družstiev, nevyjasnenými vlastníckymi vzťahmi a nepriaznivou poľnohospodárskou politikou 

štátu. Spoločenským záujmom v súčasnosti je zastaviť ďalší rozpad vinohradníctva 

a vinárstva aj v tejto najproduktívnejšej oblasti. Aktivizácia Malokarpatskej vínnej cesty a 

agroturistiky k tomu môžu prispieť. 

 

Pre efektívnejší rozvoj vinohradníctva a vinárstva bude potrebné zakladať opätovne 

vinárske a vinohradnícke združenia, družstvá (existujú aj v Rakúsku), ktoré zabezpečia 

spracovanie hrozna od malých výrobcov a spoločný predaj vína. Príkladom je Devínsky 

spolok vinohradníkov a vinárov, ktorý pracuje od roku 2007. Cieľom spolku je najmä 

záchrana a oživenie vinohradov, pivníc a viech v Devíne, 

Ďalším významným krokom je produkcia vína s významom pôvodu (terroir). Ide o 

lokality s prirodzeným vinohradníctvom (integrovaná produkcia), kde rozmanitosť prírodného 

vína podčiarkuje odroda, geologický podklad, klíma, pôda a ročník, ďalej kultúra, tradície, 

zvyky pestovateľské postupy, rešpektujúce originálne vlastnosti vína, poznatky o histórii vína, 

degustácie, festivaly a pod. A práve prírodou a tradíciami malo hrozno vlastnosti v každom 

vinohrade odlišné, geografickou jedinečnosťou neopakovateľné. 

 

Malokarpatská vínna cesta 

 

 Jednou z ciest pre udržanie a rozvoj vinohradníctva a vinárstva v BASK je realizácia 

agroturistických služieb v spojení s vidieckym turizmom. Predovšetkým na tomto jave sú 

dnes postavené aj aktivity obcí/miest – členov združenia Malokarpatskej vínnej cesty (MVC) 
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s viac ako 260 individuálnymi a kolektívnymi členmi, ktorí realizujú rozvoj cestovného ruchu 

v oblasti vinohradníctva a vinárstva. 

 

Malokarpatská vínna cesta začína v Devíne a končí v Smoleniciach. V súčasnosti sú 

do MVC zapojené nasledovné obce: Báhoň, Bernolákovo, BA – Devín, BA – Rača, BA – 

Staré Mesto, BA – Vajnory, Budmerice, Cífer, Častá, Čataj, Doľany, Dlhá, Dubová, Dolné 

Orešany, Horné Orešany, Chorvátsky Grob, Igram, Jablonec, Kaplná, Limbach, Modra, 

Modra–Harmónia, Modra–Kráľová, Pezinok, Píla, Ružindol, Senec, Slovenský Grob, 

Smolenice, Suchá nad Parnou, Svätý Jur, Šenkvice, Štefanová, Trnava, Veľký Biel, Veľký 

Grob, Viničné, Vinosady, Vištuk, Zeleneč. 

 

Pezinok, Modra a Svätý Jur sa pýšia starou tradíciou slobodných kráľovských miest – 

titul získali v 17. storočí, a to najmä vďaka produkcii kvalitného vína, ktoré chutilo 

korunovaným a vznešeným hlavám vo Viedni i v Bratislave – vtedy hlavnom meste Uhorska. 

 

MVC je jedinečná sieť sídiel, komunikácií, výrobcov vína, podnikateľov v cestovnom 

ruchu, kultúrnych pracovníkov a ďalších nadšencov medzi Bratislavou a Trnavou. Prispieva k 

rozvoju cestovného ruchu zameraného na zážitky z vína a vínnych produktov. Ponúka 

spoznať tradíciu vinohradníctva a vinárstva, starobylé pamiatky, zachovalý folklór a 

rázovitosť vinohradníckych domov, kulinárske špeciality, faunu a flóru, možnosť oddychu, 

poučenia i pobavenia. 

 

Fungovanie vínnej cesty je jednou z foriem implementácie Európskeho dohovoru 

o krajine, ktorý bol prijatý vo Florencii 20. októbra 2000. Slovenská republika ho podpísala  v 

roku 2005 a schválila zákonom č. 515/2005 Zb. Európsky dohovor o krajine vytvára 

konkrétny legislatívny priestor pre formovanie územia krajiny na estetických princípoch 

krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt, medzi ktoré sa zaraďuje 

kultúrno-historické bohatstvo a prírodné zdroje, medzi ktoré patria o. i. aj vinice. V rámci 

navrhovaných historických krajinných štruktúr bola vymedzená a charakterizovaná aj 

primárna podhorská malokarpatská vinohradnícka pezinsko-modranská krajina. 

 

Služby poskytované na Malokarpatskej vínnej ceste 

 

Na celej dĺžke vínnej cesty jej členovia nadväzujú viaceré agroturistické aktivity, 

spojené s pestovaním hrozna, výrobou a predajom vína, poskytovaním služieb verejnosti v 

rámci rozvoja vinohradníctva, vinárstva v danej lokalite – muzeálne činnosti spojené s 

vinohradníctvom a vinárstvom s ukážkami strojov a zariadení na výrobu vína, občerstvenie a 

oddych pre turistov, aktivity pre žiakov škôl, cyklistov, jazdcov, vinotéky, ochutnávky vín, 

spoločenské posedenia spojené s občerstvením a účelovým ubytovaním návštevníkov a pod. 

Pri jej absolvovaní je možné spoznať tradíciu vinohradníctva a vinárstva, starobylé pamiatky, 

zachovalý folklór a rázovitosť vinohradníckych domov, kulinárske špeciality, faunu a flóru 

daného regiónu. Vínna cesta ponúka aj možnosť oddychu, poučenia i pobavenia.  

 

Rozvoj agroturistických aktivít je tiež viazaný aj na doplnkové funkcie ako je 

prechodné bývanie vo vinohradníckej usadlosti a poľnohospodárska výroba. Vinohradnícke 

usadlosti sú špecifickou formou bývania na rozsiahlych pozemkoch, ako solitérne objekty v 

krajine (nie sú súčasťou obytnej zástavby). Určite nie v Bratislave, Sv. Juri, Pezinku, Modre 

a v iných malokarpatských lokalitách. Môžu byť spojené s agroturistickými aktivitami 

umožňujúcimi priamu aktívnu starostlivosť o krajinu a jej poľnohospodárske využitie. 

 



 10 

4. Gastronomické služby, kulinárske a regionálne špeciality  

 

    Regionálne remeslá, tradície 

 

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu si  možno len ťažko predstaviť bez prezentovania 

osobitosti jednotlivých regiónov, remeselnej a domácej výroby, architektúry, gastronómie, 

ľudového folklóru a zvykov. Práve ľudová kultúra na vidieku spolu s primárnou ponukou 

predstavujú silnú stránku rozvoja cestovného ruchu vo vidieckych regiónoch Slovenska. Preto 

jedným z motívov účasti turistov vo vidieckom cestovnom ruchu je spoznávanie kultúry, 

osobitne prvkov ľudovej kultúry, medzi ktoré patrí aj remeselná výroba. 

 

Tradičné remeslá a domáca výroba sa zakladá na miestnych a regionálnych tradíciách. 

Remeslá sa rôzne klasifikujú. Z hľadiska miesta ich vykonávania ide o dedinské a mestské  

remeslá. Podľa použitého materiálu sú to remeslá drevospracujúce, kovospracujúce, remeslá 

spracujúce vlákna, kožu, kosť a rohovinu, potravinárske remeslá, stavebné remeslá, remeslá 

spracujúce kameň, hlinu a ostatné remeslá.  

 

Oboznamovanie účastníkov cestovného ruchu s remeselnou výrobou e možné 

viacerými spôsobmi. Prvou z nich je pasívne vizuálne sledovanie práce a komunikácie 

s remeselníkmi. Zaujímavé je predvádzanie tradičných remesiel v múzeách ľudovej kultúry, 

v remeselných dielňach, na jarmokoch, počas kultúrno-spoločenských podujatí. V rámci 

vidieckej turistiky sú zaujímavé i kurzy remesiel, kde si účastník vytvorí vlastný výrobok. 

Vhodným spôsobom prezentácie spôsobu života na vidieku a ľudovej kultúry je i beseda 

s miestnymi obyvateľmi spojená s ukážkou  remeselných výrobkov.  

 

Pre turistov sú zaujímavé pobyty v rodinách poľnohospodárov alebo remeselníkov, 

kde účastník má možnosť zúčastniť sa na každodenných prácach v hostiteľskej rodine ako 

napr. pri výrobe ovčích produktov pletení prútených košíkov, tkaní kobercov, rezbárstve, 

pečení domáceho chleba, zbere a spracovaní ovocia, zeleniny, lesných plodov, výrobe ozdôb 

zo šúpolia,  vyšívanie a ďalšie práce. 

 

Kultúra obcí a regiónov môže byť takto dostatočným lákadlom pre účastníkov 

vidieckeho cestovného ruchu, ak sa na jej spoznávanie vytvoria prijateľné podmienky. 

Úroveň a kvalita ponuky v jednotlivých regiónoch je rozdielna, závisí od miestnych tradícií, 

medziľudských vzťahov, úrovne vzdelania, množstva pracovných príležitostí, 

podnikateľských aktivít, materiálnej vybavenosti a od ochotných organizátorov kultúrneho 

života. Dôležitým predpokladom je i komplexné posúdenie jednotlivých výrobkov 

a produktov z hľadiska ich pôvodu, využitie miestnych surovín, ručnej práce a uspokojenia 

potrieb turistov.  

 

Regionálne environmentálne centrum Slovensko uskutočnilo certifikáciu pôvodných 

regionálnych výrobkov vo vybraných regiónoch Slovenska a to: Kysuce, Záhorie 

a v malokarpatskom regióne. V Bratislavskom kraji najviac remeselníkov podniká 

v keramickej výrobe, o čom svedčí ich účasť na predajných keramických trhoch v Pezinku. 

Celkom bolo udelených viac ako 30 certifikácií pôvodných regionálnych produktov. V 

regióne Záhorie a v malokarpatskom regióne boli udelené  certifikáty remeselníkom, ktoré sú 

uvedené v prílohe.  

 

Podobne región Záhorie má celý rad originálnych výrobkov. Sú to napr. keramické 

výrobky Habánov na Záhorí vo Veľkých Levároch, ktorých preslávila výroba fajansy – 
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polievanie hlinených nádob priezračnou cínovo-olovnatou glazúrou. Tieto výrobky vyrábajú 

v Senici, kde nadväzujú na tradíciu habánskych keramických vzorov úžitkovej keramiky ako 

sú taniere, hrnčeky, vázy, čútory, svietniky a ďalšie výrobky. Príkladom úspešného 

podnikania na Záhorí je keramická dielňa v Sekuliach, kde vyrábajú až 45O druhov 

keramických výrobkov. Navštevujú všetky významné  predajné podujatia v regione. 

   

 

5. Pobyt pri vode – kúpaliská termálne, klasické, prírodné a Podunajský región 

  

V Bratislavskom kraji je v súčasnosti v prevádzke len jeden komplex vybudovaný na 

báze termálnych vôd s funkciou rekreačno-relaxačnou – Aquapark v Senci. Spolu so  

športovo-rekreačným areálom viazaným na prírodné vodné plochy – Slnečné jazerá 

predstavujú spolu komplex medzinárodného významu.  

 

Letné kúpaliská v prírodnom alebo urbanizovanom prostredí – Bratislava (7 kúpalísk: 

Rosnička, Lamač, Tehelné pole, Delfín, Zlaté piesky, Krasňany, Rača), Pezinok, Modra, 

Harmónia, Senec. Na Záhorí sú letné kúpaliská v Kamennom Mlyne, Stupave, Malackách 

a prírodné jazero v Plaveckom Štvrtku. 

 

Stav plavární v Bratislavskom kraji, a najmä v Bratislave, je neuspokojivý. 

V súčasnosti sú verejne prístupné plavárne v lokalitách: Bratislava (Pasienky, hotely Nivy, 

Barónka, Iuventa, Delfín, bazén na Mokrohájskej. 

 

Bývalé termálne kúpalisko v Kráľovej pri Senci je v súčasnosti nefunkčné a 

zanedbané. Nevyužitý termálny prameň je aj v Chorvátskom Grobe. Niektoré prieskumy 

poukazujú aj na výskyt geotermálnych vôd na Záhorí v okolí Malaciek. Nevyužitý je termálny 

prameň v lokalite Láb – Plavecký Štvrtok „Pieskovňa“. V minulosti sa nachádzali dnes už 

zaniknuté kúpele na báze minerálnych vôd –  Železná studnička, Svätý Jur, Pezinok. 

  

Využívanie Aquaparku s Senci, resp. letných kúpalísk  je možné ako významná 

doplnková činnosť v rámci agroturistických služieb, ktoré sa dajú využiť predovšetkým pri 

viacdenných pobytoch. Alebo naopak, pri kombinácii pobytov v týchto zariadeniach by 

agroturistické služby by mohli byť vhodným doplnkom pre rekreačno-relaxačné pobyty.  

 

Južnú časť Bratislavského kraja charakterizuje Podunajsko, ktoré  si môžu vybrať 

turisti obľubujúci slnko a vodu. Prevažne nížinná krajina okolo rieky Dunaj a jeho prítokov 

vyniká teplou klímou, úrodnými pôdami a nádhernými lužnými lesmi. Patrí tu aj  veľkolepé 

vodné dielo Gabčíkovo s početnými jazerami, kaštieľmi a výbornými podmienkami pre golf, 

jazdu na koni, cyklistiku i letné športy, vrátane rybárčenia, splavovania ramien Dunaja, 

vodnými mlynmi, ktoré vytvárajú ideálne podmienky pre letnú športovú a relaxačnú turistiku. 

 

Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy je najjužnejšia vodná oblasť Bratislavského 

kraja. Je to územie s rozsiahlou sústavou riečnych ramien s výskytom lúčnych, močaristých 

a lesných spoločenstiev s chránenými a ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín. Územie je 

zapísané do zoznamu  medzinárodného významu – Ramsarská konvencia.  

 

Z turistických atraktivít v tomto území možno vyzdvihnúť: 

 

- Slnečné jazerá pri Senci poskytujú rekreačné možnosti zamerané najmä na kúpanie a           

      vodné športy. 
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- Múzeum včelárstva v Kráľovej pri Senci, o zbierkou historických úľov a náradia od 17. 

stor. a včelársky skanzen, 

- Múzeum Danubiana, jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia, ktoré 

ponúka jedinečnú symbiózu výtvarných diel, modernej architektúry a okolitej prírody, 

- Bernolákovo – v obci je kaštieľ z 18. stor. s anglickým parkom a golfovým ihriskom, 

k pamiatkam patrí kostol sv. Štefana zo 14. stor., baroková kaplnka sv. Anny a pomník A. 

Benoláka, 

- Kostolná pri Dunaji – pôvodné osídlenie obce dokumentujú archeologické nálezy 

z eneolitu, doby bronzovej i rímskej, obec je známa farmou, na ktorej sa chovajú sibírske 

tigre, 

- Miloslavov – tréningový areál pre výcvik koní, šermiarska sála a exteriéry pre nakrúcanie 

historických filmov, národná kultúrna pamiatka – zemepanská sýpka. 

 

Pobyt pri vode – vodné športy, vodná turistika 

 

Bratislavský región 

• Vodné plochy – Senec (Slnečné a Hlboké jazero /Guláška, Čiernovodské jazerá), Veľký Biel  

(Bielske jazero), Ivanka (Ivanka), Rovinka-Dunajská Lužná (Košariská), Vištuk (Vodná nádrž 

Vištuk), Budmerice (Vodná nádrž Budmerice), Modra Harmónia (Vodná nádrž Harmónia), 

Bratislava (Zlaté piesky, Vajnorka, Kuchajda, Štrkovec, Draždiaky, Čunovo-Jarovce 

(Čunovské jazerá, Jarovský zemník),vo výstavbe Danubiana v Čunove), 

• Vodné toky – Dunaj, Morava, Malý Dunaj, Vydrica a existujúce a potenciálne záchytné 

turistické body pre vodácku turistiku, cykloturistiku (táboriská): 

• Dunaj – Karloveská zátoka, medzi Starým mostom a mostom Apollo, Lido, v areáli TJ 

Pozemné stavby - Dunajklub Bratislava (bývalé TJ Kamzík, TJ VÚKI, na pravom brehu 

Dunaja v Petržalke), 

• Morava – Devín (lodenica, táborisko severne od zastavaného územia obce), Devínska Nová 

Ves (pri zrekonštruovanom bunkri), 

• Malý Dunaj – lokalita pri Slovnafte, most pri Vrakuni (zatiaľ bez táboriska), vhodná lokalita 

na táborisko pri ústí Blatiny, vhodná zastávka Zálesie, Tomášov s občerstvením, prírodné 

táborisko a možnosť občerstvenia Vlky, možnosť občerstvenia Hurbanova Ves, 

• Vydrica – vodný tok v centrálnej časti Lesoparku, v Hornej Mlynskej doline, so štyrmi 

rybníkmi, prímestský prechádzkový výletný koridor v lesnom prostredí s mnoţstvom 

rekreačných oddychových plôch a zariadení rekreačnej OV, 

Podunajský región 

• Vodné plochy – VN Hrušov, 

• Vodné toky – Dunaj (vodácka základňa Čunovo) – areál vodného slalomu, Jarovecké 

rameno – zemník (budúca veslársko – kanoistická dráha). 

Záhorský región 

• Vodné plochy – Láb-Plavecký Štvrtok, Malacky, Jakubov (Jakubovské rybníky), Malé 

Leváre (Rudava), v podhorí (Vývrat, Baglava /Lozorno, Kuchyňa), 

• Vodné toky – Morava a existujúce a potenciálne záchytné turistické body pre vodácku 

turistiku, cykloturistiku (táboriská): Vysoká pri Morave (za obcou na lúke pri pristave), 

Záhorská Ves (nad kompou), Suchohrad (v bočnom ramene Moravy pre prístaviskom SVP), 

Rovné pole (Malé Leváre), 
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6. Cykloturistika 

 
Cyklistická doprava a cykloturistika patrí medzi progresívne, ekologicky šetrné a 

zdravotne vyhovujúce spôsoby dopravy a druhy športovo-rekreačných aktivít. Týka sa celého 

územia BASK, všetkých rekreačných územných celkov, s funkciou rekreácie v dominantnej 

aj doplnkovej funkcii. Cyklistické trasy majú význam nielen športovo-rekreačný ale aj pre 

každodenný život obyvateľov v dochádzke za aktivitami (najmä cyklotrasy miestne a 

spojovacie), tak pre domácich obyvateľov, ako aj návštevníkov. 

 

Mierne zvlnený a rovinatý reliéf krajiny v nížinách a horské terény Malých Karpát a 

Devína predurčujú široké možnosti rozšírenia cykloturistiky v BASK. Evidované cyklotrasy 

vychádzajú z aktuálnych cyklistických máp Slovenska. Súčasnú sieť značkovaných a 

používaných cestných a horských cyklotrás možno charakterizovať nasledovne: 

 

            - nie je dostatočná z hľadiska vybavenia a bezpečnosti (viaceré úseky cyklotrás,    

              vedené po frekventovaných cestách, cestných komunikáciách, chodníkoch bez   

              odčlenenia od peších, lesných cestách bez náležitej úpravy, chýbajú bezpečné             

              križovania s dopravnými koridormi), 

            - chýbajú prepojenia obcí na okresné mestá a prepojenia medzi obcami, rekreačnými,   

              turistickými cieľmi, cykloväzby rozvojových obytných území sídiel,  

            - nie  je jasná štruktúra cyklotrás v hierarchii podľa dôležitosti (medzinárodné,  

              národné, regionálne, miestne, spojovacie), súčasne sa t. č. pripravuje nové grafické  

              preznačenie cyklotrás, ktoré odstráni aj doterajšie grafické a významové   

              nezrovnalosti. 

 

Zoznam cyklotrás a ich medzinárodné prepojenie  

Špecifické cyklotrasy na území Bratislavského kraja, resp. cyklotrasy s osobitným 

významom, ktoré sa nachádzajú na území Malých Karpát: 

            - Green bike – zelený okruh – horská cyklistická trasa (45 km), 

            -  Singletrack Cerová dráha – horská cyklistická trasa na bývalom poľovníckom    

               hodníku (10 km), 

             - Rohatka – cyklistická zjazdová trať (1,9 km), 

             - medzinárodná Dunajská cyklotrasa EV6 (vrátane časti EV13), 

             - medzinárodná cyklotrasa železnej opony, (účasti cyklotrasy EUROVELO EV 6) je 

               špecificky navrhovaná v dvoch paralelných líniách – po oboch brehoch Dunaja. 

 

Body a prvky vybavenosti pre cyklistickú dopravu 

 

Body vybavenosti medzinárodného, národného a regionálneho významu sú navrhované 

v priesečníkoch cyklotrás, v prihraničných bodoch, v lokalitách s prírodným, kultúrno-

historickým a rekreačným potenciálom. Ich budovanie si vyžaduje medzinárodný aj 

regionálny záujem. 

Prvky vybavenosti – prístrešky, lavičky, stojany, oddychové plochy, ihriská – klasické 

aj prírodné, zariadenia pre občerstvenie, studničky, orientačný a informačný mobiliár, 

výtvarné prvky, turistické ubytovacie a stravovacie zariadenia 

(predovšetkým na území obcí /miest), cyklotáboriská, a pod. 

Perspektívne je vhodné združovať – podľa potreby a priestorových možností – body 

vybavenosti pre vodácku a cyklistickú turistiku. 
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Väzby medzinárodných cyklotrás na cyklotrasy v prihraničných oblastiach 

 

Väzby na Maďarsko – Čunovo-Rajka,  

           Kompa cez Dunaj, mosty cez Dunaj, mostné konštrukcie v lokalitách Komárno – 

           Komárom, Štúrovo – Esztergom, Šahy – Hont, Vyškovce nad Ipľom – Tésa, Salka – 

           Letkés, Chľaba – Szob. 

 

Väzby na Rakúsko – Kittsee, Berg, Devín (navrhovaná kompa cez Dunaj ), Devínska 

           Nová Ves-Schlosshof (cyklomost), Záhorská Ves-Angern (cestný a železničný most) 

 

 

7. Hipoturistika 

 
V súčasnsti rastie záujem o rekreačné jazdenie. V zahraničí sú bežné jazdecké trasy vo 

voľnej krajine, tiež v mestských aglomeráciách. V Bratislavskom kraji nie sú vyznačené 

žiadne oficiálne hipotrasy, hoci charakter poľnohospodárskej krajiny a mierna nadmorská 

výška Malých Karpát tvoria ideálne podmienky pre rozvoj hipoturistiky. Ideálne sú 

samostatné i paralelne vedené cyklistické a jazdecké trasy s priebežnými oddychovými 

bodmi. V širšom okruhu okolo Bratislavy sa nachádza okolo 30 jazdeckých areálov (rančov), 

orientovaných na chov a výcvik koní, športové a rekreačné jazdenie. 

 

Zoznam jazdeckých  areálov a jazdeckých trás  

Jazdecké areály v okolí Bratislavy 

             - Rakúsko, Maďarsko – Marchegg, Breitensee, Lasse, Niederweiden, Edelstal, Rajka,  

             - Bratislava – Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Marianka, Lamač, Koliba,   

               Čierna Voda, Vajnory, Podunajské Biskupice, Petrţalka, Čunovo, Rusovce, 

 - Bratislavský región – Poľný Mlyn, Nový dvor, Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji,     

   Zálesie, Miloslavov, Margitin dvor-Častá, Červený Kameň, Modra, Pezinok, Svätý 

               Jur, Senec, Alţbetin dvor, Blatné pri Senci, Vlky, Doľany, Budmerice, Limbach,    

               Dunajská Lužná  

             - Záhorský región – Vysoká pri Morave, Lozorno, Stupava, 

             - Podunajský región – Lieskovec – Ketelec, Hrubá Borša – Farma Corporex (1.    

               slovenská asociácia jazdeckého póla). 

 

Neznačené /neoficiálne jazdecké trasy 

Jazdci využívajú živelne tiež poľné a lesné cesty v krajine. V Bratislavskom lesoparku 

v lokalite Kramerov lom sídli Stanica jazdeckej polície a kynológie, ktorá okrem 

zabezpečovania poriadkovej služby organizuje aj tematické podujatia (napr. pre deti) a tiež 

využíva neznačené trasy v Bratislavskom lesoparku. Niektoré neznačené jazdecké okruhy v 

Bratislavskom lesoparku: 

 - Kramerov lom – Mestská hora – Americké námestie – Stará Klenová – Krásna   

    Hôrka – Kramerov lom 

 - Kramerov lom – Červený most – Cesta mládeže – Sanatórium – Spariská – Dolný   

    Červený kríž – Slalomka – okruhovkou na Tri duby – Kamzík – Stará Klenová –     

    Krásna Hôrka – Kramerov lom  

 - Kramerov lom – Červený most – Cesta mládeže – Sanatórium – Spariská –      

    Marianka   Sekyl – Kačín – 3. rybník – Červený most – Kramerov lom 

 - Kramerov lom – Červený most – Cesta mládeže – 2. rybník – Šmachy – Kačín –      

    rubá pleš – Františkov majer – Plánky – Klanec – 3. rybník – Červený most –  

                Kramerov lom 
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8. Horská pešia turistika, pobyt v horách a lesoch, lyžovanie 

 

 Vhodnou kombináciou agroturistických aktivít, hipoturistiky, cykloturistiky je aj 

horská turistika, resp. poznávacie horské chodníky, ktoré súčasne poskytujú aj nové poznatky 

o flóre a faune príslušnej lokality. Malé Karpaty sú dobre vybavené hustou sieťou 

turistických chodníkov. Celoročne je možná letná aj zimná pešia turistika. Podmienky pre 

horský turizmus v malokarpatskom pezinsko-modransko-červenokamenskom horskom 

rekreačnom územnom celku sú veľmi dobré a hodne využívané domácimi turistami či už ide 

o pešie trasy, náučné chodníky alebo v zimnom období lyžovanie. 

 

Zoznam peších turistických  trás, náučných chodníkov a lyžiarskych terénov  

Pešie trasy: 

 - v páse Malých Karpát a Devínskych Karpát – masív Devínskej Kobyly (514 m),   

    južná časť Malých Karpát po sedlo Baba (529 m) je niţšia (Kamzík (439 m),     

    Javorník (591 m), Somár (650m) s miernejším terénom, stredná časť vyššia a     

    turisticky náročnejšia s Vysokou (754 m) a Veľkou homoľou (709 m), 

             - os turistických trás – Cesta hrdinov SNP (medzinárodná turistická trasa, súčasť 

                Európskej diaľkovej trasy E08), ako Štefánikova magistrála (Devín-Kamzík-  

                Bradlo) a ďalej, uţ ako Cesta hrdinov SNP, naprieč Slovenskom na Duklu, 

             - Cestu hrdinov SNP pretínajú priečne trasy s východiskami /cieľmi v obciach a 

                lokalitách na západnej strane Karpát (Patrónka, Lamač, Záhorská Bystrica, Stupava,      

                Lozorno, Pernek, Kuchyňa, Sološnica) a na východnej strane Karpát (Koliba,    

                Krasňany, Rača, Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Modra, Častá, Doľany), 

             - nástupný bod – začiatok medzinárodnej turistickej trasy E08 (červená) 

                Štefánikova magistrála (Devín – Bradlo, ďalej ako Cesta hrdinov SNP smerom na 

                Duklu), začiatok Malokarpatskej vínnej cesty, 

 

Náučné chodníky:  

              -  Bratislava – Rača – Svätý Jur – Limbach – Pezinok – Modra – Píla – Častá – 

                 Doľany – Dolné Orešany – Horné Orešany – Lošonec – Smolenice – Trstín – 

                 Buková – Plavecký Peter – Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie –   Sološnica –     

                 Rohožník – Kuchyňa – Pernek – Jablonové – Lozorno – Stupava – Borinka –   

                 Záhorská Bystrica – Marianka – Lamač – Devín – Bratislava, 

              -  Bratislavský lesný park plní i funkciu prímestskej rekreácie Bratislavčanov, 

              -  rekreačné jadro Karpát – údolie Stupavianskeho potoka (Medené Hámre a   

                 stredisko Košarisko), Jozefkovo údolie nad Svätým Jurom, Kučišdorská dolina,   

                 vrcholová Baba s jediným lyžiarskym terénom v kraji, lokality Harmónia a Piesky,   

                 Píla s Papierničkou a Častá, hrad Červený Kameň, 

              -  pre obyvateľov Bratislavy, najmä Petržalky, pre pobyt v horách /lesoch  

                 perspektívne lokality v Rakúsku – Hainburské kopce, okolie Neziderského jazera, 

                 lužné lesy v Maďarsku pozdĺţ dunajského Mošonského ramena, 

- lyžovanie: 

              -  jediné lyžiarske terény sú v horskom stredisku Baba, na Kamzíku, na Pieskoch            

                 (Zochova chata), 
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9. Turistika v poľnohospodárskej a podhorskej krajine 

 

V poľnohospodárskej (mimo území pri vodných plochách) a podhorskej krajine sú 

vyznačené rekreačné územné celky s funkciou rekreácie v doplnkovej funkcii. Cez nížinnú a 

rovinatú poľnohospodársku krajinu Podunajskej nížiny a Záhorskej nížiny nie sú v súčasnosti 

vedené takmer žiadne turistické trasy. Výnimkou je snáď len Šúrsky mokraďový lesný 

rekreačný územný celok. Problémom sú aj poľné cesty bez sprievodnej zelene, ktorá by 

mohla v letnom období poskytovať tieň. Upravené pešie trasy chýbajú v nížinnej 

poľnohospodárskej krajine aj pre domácich obyvateľov – trasy z obce do obce (ide prevažne o 

krátke vzdialenosti), trasy do zamestnania, za kultúrou, športom, trasy v rámci každodennej 

a víkendovej rekreácie. Záhorská časť územia je limitovaná tiež rozsiahlym vojenským 

výcvikovým priestorom Záhorie v Boroch. Málo využívané sú rozptýlené lesy a háje v 

poľnohospodárskej krajine (Šúr – prírodná rezervácia, Šenkvický háj, Martinský les, 

Budmerický les, Bory, a iné).  

 

 

10. Prímestská rekreácia – rekreačné zázemie miest/obcí BSK 

 

Prímestská rekreácia je orientovaná najmä na celoročnú každodennú a víkendovú 

rodinnú rekreáciu, turistiku (pešiu, cyklistickú, jazdeckú, korčuliarsku), na kúpanie, 

nenáročné zimné športy,  na najnovšie aktivity typu rybárske, jazdecké a agroturistické areály, 

na doplnkové športovo-rekreačné aktivity ku hlavným rekreačným aktivitám obcí – 

agroturistike, vinohradníctvu a vinárstvu, pobytom pri vode (prírodné vodné toky a vodné 

plochy, kúpaliská, wellness komplexy), vodáckej turistike, poznávaciemu turizmu (návšteva 

blízkych turistických cieľov prírodného, kultúrno-historického charakteru). V obciach 

pribúdajú viacúčelové /multifunkčné ihriská, prípadne kultúrno-športovo-rekreačné areály, 

územne naviazané na centrálne zóny obcí, na tradičné chatové a záhradkárske lokality, na 

plochy lesných porastov, prírodné vodné plochy a koridory vodných tokov so sprievodnou 

zeleňou tesne za hranicami zastavaných území obcí.  

 

Ideálne podmienky pre rozvoj prímestskej rekreácie má Bratislava. Na území 

Bratislavy sa križujú dva hlavné prírodné prvky s rekreačným využitím – horský pás Malých 

Karpát a vodné pásy pozdĺž tokov Dunaj a Morava, k nim možno priradiť podhorský 

vinohradnícky pás, podhorský bezlesný záhorský pás, vodné plochy okolo Bratislavy a 

lokality s významným kultúrno-historickým potenciálom – Devín (hrad), Rusovce (Gerulata), 

Devínska Kobyla (villa rustica), lokality jazdeckých areálov okolí mesta, Dunaj, Moravu a 

Malý Dunaj s možnosťami vodáckej turistiky a sieť cyklistických a turistických trás. 

 

Vzhľadom na dobrú dostupnosť do záujmového víkendového bratislavského okruhu 

treba zahrnúť aj územný pás za hranicami BASK – na Záhorí (Gazarka, Buková), Malé 

Karpaty, až. po Smolenice, viaceré termálne kúpaliská na Podunajskej nížine, územie medzi 

kanálom Gabčíkovo a starým korytom Dunaja (Vojka, Bodíky), ako aj čoraz viac 

navštevovaný Hainburg s okolím, Neziderské jazero a Mosonmagyaróvár.  

 

Funkciu prímestskej rekreácie plní Bratislavský lesopark s ťažiskovou malokarpatskou 

časťou. Územie Bratislavského lesoparku možno rozčleniť na časť malokarpatskú, devínsku  

a časti lužných lesov pozdĺž Dunaja a Moravy: 

 

           - malokarpatská časť – údolie potoka Vydrica (Horná mlynská dolina) s lokalitami               

             Partizánska lúka, Železná studnička, Snežienka, lokality bývalého sanatória, hrebeň                       
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             Karpát s lokalitami Koliba, Kamzík, Ahoj, Americké námestie, Biely kríž, Rača –   

             Slalomka, Pánova lúka, Malý Slavín, Dolný Červený kríž, Pekná cesta, Spariská,       

             Kramerov lom, Kačín, Klanec, Plánky, Podháj, Záhorská Bystrica – Pod Holým    

             vrchom, Mariánka – lom Bázgovič a iné. 

             - devínska časť – masív Devínskych Karpát, Devínska Kobyla, Kráľova hora. 

             

Pre prímestskú turistiku je veľmi dôležitá sústava východiskových a nástupných 

bodov. Sú to väzby na zastávky MHD, rozsiahlejšie parkovacie plochy, stravovacie 

zariadenia, služby pre šport a rekreáciu, rekreačný a informačný mobiliár, rekreačné plochy, 

lokality zastávok MHD na hranici lesa a mestských častí – Devín, Karlova Ves, Dúbravka, 

Devínska Nová Ves, Marianka, Záhorská Bystrica, Lamač, Koliba, Krasňany, Rača. K 

základným nástupným bodom patrí ešte  prístrešok, besiedka, lavička, sedenie, informačný 

hríbik, informačná tabuľa a pod. 

 

Prímestská rekreácia na území ostaných miest a obcí 

 

Aj ostatné mestá v BASK majú vybudované prímestské rekreačné zázemie na úpätí 

Malých Karpát a v lesnom masíve Malých Karpát. Pri Pezinku je to Kučišdorfská dolina, 

Stupy, Baba, Letné, Slnečné údolie, Reisinger a Krkavec. Pri Modre  je to dobre vybudovaná 

oblasť Harmónia, územie pod Veľkou homoľou a Srnčím vrchom, Piesok. Mesto Svätý Jur 

má Jozefkovo údolie a územie okolo Bieleho Kameňa. Stupave zase slúži údolie Stupavského 

potoka, Marianka, Borinka, Košarisko. Okresné mesto Malacky má  značné lesné a vodné 

plochy Záhorských pláňav.  Senec má veľmi dobre vybudované vodné plochy, tiež centrum 

národného významu pre domáce konferencie, semináre a firemné akcie menšej a strednej 

veľkosti, športové sústredenia a športovo orientované pobyty národného významu.) majú 

prímestské rekreačné zázemie v poľnohospodárskej krajine s vodnými plochami a s menšími 

enklávami lesných porastov. 

Ostatné obce BSK majú niektoré obce upravené, prípadne zrevitalizované centrálne 

časti, námestia, ktoré súčasne plnia funkciu každodennej rekreácie a spoločenského 

stretávania. Obce ležiace na úpätí Malých Karpát majú plochy pre prímestské rekreačné 

zázemie v podhorskej a horskej krajine Malých Karpát. 
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Analýza územia TTSK z pohľadu agroturistických služieb 

 

 

Cestovný ruch Trnavského samosprávneho kraja  sa  rozvíjal nerovnomerne. 

Existujúci kultúrno-historický potenciál kraja spolu s prírodnými danosťami však vytvárajú 

vhodné predpoklady na rozvoj cestovného ruchu na danom území, najmä na poznávací 

turizmus, kúpeľníctvo, rekreáciu v horách a pri vode, cykloturistiku, vidiecky cestovný ruch a 

agroturistiku. Územie súčasného Trnavského samosprávneho patrí k najstarším kultúrnym 

oblastiam Slovenska, čo dokladujú mnohé nálezy pravekého osídlenia, z ktorých asi 

najznámejšia je Moravianska Venuša. Trnavský kraj sa radí medzi menšie kraje Slovenska, a 

to rozlohou ako i počtom obyvateľov.  

 

Základným predpokladom ďalšieho úspešného rozvoja cestovného ruchu v Trnavskom 

samosprávnom kraji je zodpovedajúca infraštruktúra a adekvátna úroveň poskytovaného 

ubytovania a doplnkových služieb. Vývoj dokumentujú počet hostí, ubytovacích zariadení 

a ich využitie. 

 

1. Vidiecky turizmus a agroturistika 

 

V TTSK majú pre vidiecky turizmus predpoklady všetky vidiecke obce. So súvislejšou 

oblasťou vhodnou pre vidiecky turizmus možno uvažovať s územím pozdĺž pravého brehu 

Váhu (od Hubinej až po Šoporňu), v oblastiach s kopaničiarskym osídlením pozdĺž oboch 

strán Malých Karpát a s obcami pozdĺž Malého Dunaja. Agroturistika má predpoklady na 

rozvoj najmä v južných a severných okresoch kraja. Už známa Malokarpatská vínna cesta je 

rozšírená o Vínnu cestu Záhoria. Malokarpatská vínna cesta vedie cez bývalé kráľovské mestá 

Bratislavu, Svätý Jur, Pezinok, Modru, priľahlé podmalokarpatské obce a končí v Trnave. V 

kraji sa nachádzajú ešte tieto zariadenia zamerané na vidiecky cestovný ruch – Petrov grunt 

Košúty, reštaurácia Rybník Bašovce, Ranč na Striebornom jazere. Okrem toho TTSK ponúka 

aj možnosti rozvoja špecifických foriem cestovného ruchu, ako sú poľovníctvo, rybárstvo, 

jazdectvo, hipoturistika a v neposlednom rade čoraz populárnejší golf. 

 

2. Remeslá a ľudová architektúra 

 

Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu predstavuje habánska tradícia a habánska 

keramika. Habáni, označovaní aj ako anabaptisti, boli v 16. storočí vyhnaní zo Švajčiarska do 

Rakúska, Česka a Slovenska. Usadili sa v oblasti Záhoria, kde im bola pridelená pôda a 

budovali si tam svoje habánske domy – priestranné viacpodlažné domy s hospodárskymi 

časťami, ktoré nemali z architektonického hľadiska stavby domov v tom období na Slovensku 

obdobu. Habáni boli veľmi zruční remeselníci, vynikali najmä v hrnčiarstve, o čom sa možno 

presvedčiť v Nyaryiovskom kaštieli v Sobotišti, kde sa nachádza Múzeum Samuela Jurkoviča 

s expozíciou habánskej keramiky, ľudových krojov a nástrojov. Ďalší potenciál je v Holíči, 

kde je v budove bývalej Holíčskej manufaktúry zriadené Múzeum keramiky. Manufaktúra 

nadviazala na tradíciu starých habánskych keramických dielní, ktoré tam stáli predtým. 

Vidiecky turizmus spojený s habánskou tradíciou je však málo rozvinutý a chýba mu 

marketing a dostatočná propagácia. 

 

Ďalším potenciálnym územím pre rozvoj vidieckej turistiky je obec Plavecký Peter. 

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry v Plaveckom Petri si do dnešných dní zachovala 

črty typickej západoslovenskej roľníckej usadlosti. Historickú časť tvorí dvojradová cestná 

dedina, zvlášť cenné sú murované štíty, barokovo, alebo klasicisticky profilované. Vo 
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výzdobe budov sa zachovali mnohé dekoratívne prvky. Pre Plavecký Peter, Habánsku 

keramiku a ďalšie zvyklosti a zaujímavé tradície v Trnavskom samosprávnom kraji platí však 

spoločná charakteristika – nedostatok propagácie, nových nápadov a aktivít, ktoré by pritiahli 

viac turistov.  

 

3. Cykloturistika a pamätihodnosti na cykloturistických trasách 

 

Cykloturistika ako moderná forma cestovného ruchu má na celom území TTSK 

výborné podmienky. Záhorie a Podunajsko sú oblasti s najväčšou hustotou  cykloturistických 

trás zasahujúcich do regiónu. Na území kraja sú vybudované viaceré cykloturistické trasy: 

 

- Senica – Kunovská priehrada - 5 km. Cyklotrasa, ktorá spája mesto Senica so svojou     

  prímestskou rekreačnou oblasťou Kunovská priehrada bola dobudovaná v roku 2006. Trasa    

  začína od  letného kúpaliska v Senici a  prechádza popri potoku Teplica a mestskú časť     

  Kunov priamo do centra rekreačnej oblasti.  

 

- Kopaničiarska cyklomagistrála  - 61 km. Ide o nenáročnú kratšiu diaľkovú cyklotrasu   

  spájajúcu Záhorie a Považie cez Myjavské kopanice. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách     

  II. a III.. Cyklotrasa začína v Senici, pokračuje cez Prietrž pred Bukovec, Turú Lúku do   

  Myjavy, cez Poriadie a Papraď do Starej Turej, Vaďovce, Hrachovište do Višňového a   

  Čachtíc (možnosť návštevy Čachtického hradu). Trasa tu križuje Malokarpatskú   

  cyklomagistrálu. Ponad Považany vedie k Váhu na Vážsku cyklomagistrálu, kde trasa končí.   

  7 km severne sa možno dostať do rekreačnej oblasti Zelená Voda. 

 

- Záhorská cyklomagistrála  - 110 km. Je to nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca       

   spoznávanie najkrajších stavebných pamiatok Záhoria. Vedie v celej dĺžke po štátnych   

   cestách II. a III. Triedy. Začína v meste Senica. Cez Rybky a Oreské pokračuje do   

   Radošoviec a z nich cez Mokrý Háj do Skalice, kde je výber z množstva pamiatok, najmä   

   Rotunda sv. Juraja, mestské hradby alebo niekoľko vzácnych kostolov, Záhorské múzeum.        

   Trasa pokračuje do Holíča, kde sa nachádza v budove bývalej manufaktúry Múzeum    

   keramiky, kaštieľ, kostoly, kalvária a veterný mlyn. Na rázcestí s cyklomagistrálou okolo  

   rieky Moravy pokračuje trasa po štátnej ceste cez Petrovu Ves do Šaštína-Strážov, známeho  

   pútnického miesta Slovákov. Trasa ide ďalej do Borského Svätého Jura, cez Závod do  

   Veľkých Levár. Dominantami obce sú Habánsky dom, dvojvežový kostol a kaštieľ. Cez          

   malé Leváre, Gajary, Kostolište vedie do Malaciek. Z Malaciek cez Vinohrádok pokračuje   

   do Plaveckého Štvrtka a Lábu. V Zohore križuje Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez   

   Devínske Jazero, Devínsku Novú Ves sa dostane do Devína, kde trasa končí. 

 

- Malokarpatská cyklomagistrála - 128 km. Umožňuje spoznávanie podhoria Malých Karpát.  

   Na Záhorí ide po ich západnom úpätí, na Považí po východnom. Vedie v celej dĺžke po   

   Štátnych cestách II. a III. triedyi. Začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje  

   Záhorskú cyklomagistrálu, ponad diaľnicu prechádza do Lozorna, Jablonové, Pernek,   

   Kuchyňa, Rohožník a Sološnica do Plaveckého Podhradia. Tu možno navštíviť Plavecký  

   hrad, ktorý sa nachádza v logu Malokarpatskej cyklomagistráli. Pokračuje cez Plavecký      

   Peter, Bukovú, Trstín, Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, 

   Vrbové, Krakovany, Očkov, Podolie, Čachtice a končí v Novom Meste nad Váhom. 

 

- Cyklomagistrála Okolo rieky Moravy - 24 km. Je to nenáročná cyklotrasa umožňujúca      

   spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou po hrádzach rieky Moravy.   

   Začína v Holíči na rázcestí so Záhorskou magistrálou. Vedie do Hodonína a po 1,5 km   
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   odbočuje k rieke Morave. Po jej hrádzi vedie popri do Kopčan, Brodského na hraničný  

   prechod Kúty. Po hrádzi pokračuje až k rieke Myjave, ktorú prekračuje po   

   novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi príde k hraničnému prechodu Mor. Sv.  

   Ján a po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína. 

 

- Moravská cyklocesta - 60 km. Trasa je v oblasti CHKO Záhorie a vedie po účelových    

   asfaltových komunikáciách popri rieke Morave. Začína pri Mor. Sv. Jáne, pokračuje 

   po účelovej komunikácii až k Malým Levárom, poza Gajary až nad obec Suchohrad. Tu  

   vychádza na štátnu cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce  

   Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Novej  

   Vsi doDevína. 

 

- Dunajská cyklocesta - 67 a 69 km úseky z Bratislavy do Gabčíkova, 48,5 km úsek do  

   Komárna, 12 km úsek po paralelnej hrádzi, 60 km úsek Komárno – Štúrovo. Táto  

   medzinárodná trasa predstavuje súbor cyklotrás vedúcich popri rieke Dunaj. Na Slovensko   

   vstupuje z rakúskeho hraničného prechodu Berg a po hrádzi vedie pod Nový Most 

   v Bratislave, odkiaľ na východ pokračuje až po vodné dielo Gabčíkovo po oboch brehoch   

   rieky. Ďalej pokračuje do Medveďova a Komárna iba po pravom brehu Dunaja. Vedie  

   väčšinou po hrádzach a účelových komunikáciách popri Dunaji. K dominantám poznávania  

   patria Bratislava a Komárno, ako i lužné lesy pri Gabčíkovskom vodnom diele.  

 

4. Prírodný potenciál 

 

Prírodný potenciál Trnavského kraja tvoria tri základné komponenty: oblasť Malých 

Karpát, Podunajská nížina a rieky Dunaj a Váh. Na území kraja je rozsiahla sieť chránených 

území. Nachádzajú sa tu štyri chránené krajinné oblasti Dunajské Luhy, Biele Karpaty, Malé 

Karpaty a Záhorie, 8 národných prírodných rezervácií, 23 prírodných rezervácií, 25 ránených 

areálov, 20 prírodných pamiatok a jedna národná prírodná pamiatka – jaskyňa Driny. Spolu je 

na území Trnavského kraja 77 maloplošných chránených území, z toho 13 chránených 

parkov.  

 

CHKO Malé Karpaty je jediným chráneným územím svojej kategórie s výraznejšie 

rozvinutým vinohradníctvom. Malé Karpaty sú zároveň veľmi vhodným a obľúbeným 

prostredím pre pestovanie pešej turistiky a cykloturistiky hlavne v okolí miest Skalica a 

Senica. 

 

5. Letná turistika a pobyt pri vode, vodné športy 

 

Letná turistika je vzhľadom na klimatické podmienky dôležitým odvetvím cestovného 

ruchu v Trnavskom kraji. Možnosti letnej rekreácie sú rozložené takmer po celom území 

kraja. Žitný ostrov je najväčší riečny ostrov v Európe ležiaci medzi riekou Dunaj a jeho 

ľavým ramenom a označuje sa aj ako najúrodnejšia oblasť Slovenska. Tok Malého Dunaja 

ponúka ideálne možnosti na splavovanie v prostredí nádhernej prírody lužných lesov. 

Lákadlom je aj vodné dielo Gabčíkovo s elektrárňou a dvoma plavebnými komorami pre 

lodnú dopravu, do ktorých je možné nazrieť v rámci vyhliadkovej plavby. Popri celom 

vodnom diele vedie po hrádzi cyklistická trasa. Prírodný potenciál kraja dopĺňajú aj ďalšie 

vodné nádrže a priehrady: Kráľová nad Váhom, Boleráz, Buková, Horné Orešany, Čerenec, 

Drahovce. Ako aj najväčšie a najvýznamnejšie je vodné dielo Gabčíkovo s možnosťou 

vodných športov a športového rybolovu, potom Sĺňava pri Piešťanoch, Kunov  pri Senici 

a obnovujúca sa prevádzka Baťovho kanála. Charakteristika najvýznamnejších nádrží: 
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- Sĺňava -  vodná nádrž nachádzajúca sa v tesnej blízkosti Piešťan a za svoj názov vďačí 

vysokému počtu slnečných dní v roku. Na Sĺňave a Lodenici je niekoľko penziónov a hotelov, 

požičovne športových potrieb a celý rad doplnkových služieb. Milovníci vodných športov – 

vodného lyžovania, kanoistiky, veslovania, windsurfingu a jachtárstva si tu prídu určite na 

svoje. K dispozícii je aj špeciálne vybavený areál s vlekom pre vodné lyžovanie, ktorý je v 

prevádzke v Ratnovskej zátoke počas letných mesiacov. Počas leta sa pri jazere uskutočňujú 

aj viaceré športové podujatia. Najväčšiu pozornosť pútajú preteky na kajakoch alebo vo 

vodnom lyžovaní za motorovým člnom. Na vyhliadkovú plavbu sa možno vydať loďou 

kotviacou pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. Okolo priehrady je vybudovaná 

dvanásťkilometrová asfaltová trasa po hrádzi pre peších aj cyklistov. Nadšenci rybárskeho 

športu ocenia hojný výskyt rôznych druhov rýb. Súčasťou nádrže je umelo vytvorený vtáčí 

ostrov, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou, zapísanou v UNESCO. Vyskytujú sa tu a 

hniezdia tu vzácne druhy vtákov, napr. ostrov je hniezdoviskom čajky sivej. Pri vodnej ploche 

sa nachádzajú dva autokempingy. 

 

- Kunovská priehrada - je prímestskou rekreačnou oblasťou, vzdialenou len 5 km od mesta 

Senica. Vodnú plochu s maximálnou hĺbkou 12 m obklopuje 250 m dlhá piesková pláž a 

trávnaté plochy. Oblasť ponúka možnosti rybolovu, plávania, bezmotorového člnkovania. K 

dispozícii je parkovisko, požičovňa športových potrieb a lodí. V ponuke sú aj ubytovacie 

služby rôzneho druhu. V blízkom okolí je množstvo zaujímavých pamiatok v Senici a Skalici, 

zrúcaninu hradu Branč alebo habánsky dvor v Sobotišti. 

 

- Vodná nádrž Kráľová - v blízkosti miest Galanta a Sereď. Nádrž leží na rieke Váh, je 

obklopená lesmi a poľami. Oblasť je veľmi obľúbeným miestom rybárov a milovníkov 

vodných športov. V okolí týchto miest je umiestnených niekoľko rekreačných zón, či 

kempingov. Vodnú hladinu využíva množstvo vodného vtáctva – čajky, divé kačice, labute, 

volavky popolavé. Územie je významným hniezdoviskom chavkošov nočných. Vodná nádrž 

hrá  významnú úlohu najmä počas migrácie vodného vtáctva. Rozsiahle vodné dielo má 

vzhľadom na svoju rozlohu a blízkosť viacerých miest veľký potenciál pre rozvoj letnej 

turistiky nadregionálneho významu. 

 

- Vodné dielo Gabčíkovo - na Dunaji zasahuje aj do Bratislavského samosprávneho kraja.  

Gabčíkovo je stále populárnejším rekreačným strediskom, ktoré sa stalo obľúbeným výletným 

miestom slovenských i zahraničných návštevníkov. Je vhodné najmä pre vyznávačov vodných 

športov, rybačky a rekreačnú cyklistiku.  

 

- Baťov kanál -  ide v podstate o vnútrozemskú vodnú cestu, ktorá vznikla v 30. rokoch 20.  

stor. ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa pôvodne 

nerátalo. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a presadila svoj návrh, aby sa 

úsek zo Sudoměříc do Otrokovic stal súčasťou plavebnej cesty, ktorú využívali na prepravu 

paliva. Na tieto účely sa využíval až do roku 1960. Táto unikátna vodná cesta dostala 

oficiálne meno Baťov kanál 1. mája 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový 

názov „Baťák“. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach 

(v Baťove) a končí na slovenskom území v prístave v Skalici. Dĺžka trasy Skalica – 

Otrokovice je cca 55 km. Plavebná hĺbka kanálu je 1,5 m. Na trase existuje 13 plavebných 

komôr. Skalica bola súčasťou tohto vodného diela už od jeho budovania v 30. rokoch 

minulého storočia. O jeho využívaní na plavebné účely pre záujemcov o vodnú turistiku sa 

začalo uvažovať v roku 2005, kedy bolo podaná žiadosť o grant z fondov EÚ. Stavba Prístavu 

Skalica začala v apríli 2006 a bola realizovaná za podpory EÚ, štátneho rozpočtu a Mesta 
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Skalica. V prístave Skalica je možnosť zapožičať si loď v prístave a plaviť sa touto vodnou 

cestou. 

 

- Kolový mlyn v Tomášikove – v roku 1893 ho postavil mlynár Matica, mlel do roku 1960. 

Zachoval sa v pôvodnom stave s uceleným a prevádzky schopným zariadením. Útroby mlyna 

sú upravené na expozíciu vlastivedného múzea. Budova mlynu je z brehu prístupná drevenou 

lávkou. 

 

- Renesančný kaštieľ v Galante – rod Esterházyovcov počas 6. storočí určoval život 

v Galante. Zanechal po sebe renesančný kaštieľ z roku 1600 s reprezentačnými miestnosťami, 

v ktorých má mesto Galanta aj Galériu. 

 

- Neogotický kaštieľ a pohrebná kaplnka v Galante – pochádza od rohu Esterházyovcov 

z roku 1633. V súčasnosti je ´pohrebná kaplnka zrekonštruovaná a slúži verejnosti.   

 

6. Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, rekreácia pri termálnych kúpaliskách 

 

Trnavský kraj disponuje relatívne bohatým potenciálom pre kúpeľný cestovný ruch a 

wellness. Na jeho území sa nachádzajú kúpele Piešťany, ktoré majú medzinárodný význam a 

kúpele Smrdáky s celoštátnym významom. Trnavský kraj ponúka aj pomerne bohatý výber 

termálnych kúpalísk, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom na rozvoj cestovného ruchu, resp. 

vhodnou kombináciou s agroturistikou pre využívanie voľného času. Minerálna voda 

blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo. Charakteristika najvýznamnejších kúpeľov 

a termálnych kúpalísk: 

 

-  Kúpele Piešťany sú najvýznamnejšie slovenské kúpele na liečbu chorôb pohybového 

ústrojenstva. Horúce minerálne pramene s teplotou 67 až 69 °C a sírne bahno spôsobili rozvoj 

kúpeľníctva a budovanie liečebných domov.Prvými významnými vlastníkmi kúpeľov boli 

Erdödyovci, ktorí tu po napoleonských vojnách v roku 1822 postavili prvý kúpeľný dom 

známy ako Staré alebo Napoleonské kúpele. Na začiatku 20. storočia tu vyrástli viaceré 

secesné hotely a v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia pribudlo niekoľko 

nových kúpeľných domov. V súčasnosti je v kúpeľoch 2 400 postelí strednej a vyššej triedy. 

Parkový areál Kúpeľného ostrova, ktorý je akýmsi „mestom v meste“, vytvára spolu s 

viacerými sochami a fontánami zaujímavú scenériu. Jeho súčasťou je aj termálne kúpalisko, 

sieť liečebných domov, zdravotno-liečebných zariadení a termálne pramene. V severnej časti 

kúpeľov sa nachádza spoločenské centrum, ktoré ponúka kultúrne a umelecké programy 

najrôznejších žánrov a usporadúva festivaly divadelného umenia a vychádzky za 

architektonickými, historickými a prírodnými pozoruhodnosťami. V dvoch sálach 

spoločenského centra sa organizujú medzinárodné kongresy a konferencie, sú tu výstavné 

galérie a ďalšie priestory. 

 

- Kúpele Smrdáky - ležia neďaleko mesta Senica. Preslávila ich liečivá minerálna voda, ktorá  

im dala aj meno podľa charakteristického zápachu sírovodíkových prameňov, ktoré sa v jej 

okolí spomínajú už v 16. storočí. Vlastné kúpele založil v rokoch 1832 a 1833 barón Jozef 

Vietoris, ktorý postavil prvú kúpeľnú budovu a kaštieľ pre zámožných kúpeľných hostí. 

Vzhľadom na mimoriadne vhodné zloženie minerálnej vody a dosiahnuté liečebné výsledky 

sa kúpele už v druhej polovici 20. storočia špecializovali výlučne na liečbu kožných ochorení 

(psoriáza, ekzémy, akné). Pozoruhodné liečebné účinky má aj sírne bahno. Kúpele tvorí 

architektonicky zaujímavý súbor empírových budov. 
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-  Thermalpark Dunajská Streda patrí medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie strediská 

Žitného ostrova. Ponúka 6 bazénov, 120 metrov dlhý vodný tobogán, stravovacie, ubytovacie 

zariadenia, ihrisko, masáže a 3 druhy sauny: parnú, infra, fínsku. Súčasťou areálu je park i 

prírodné jazero. 

 

- Termalpark Veľký Meder  - termálne kúpalisko obkolesené 100 ha lesoparkom sa nachádza 

medzi Dunajskou Stredou a Komárnom, 10 km od maďarských hraníc a 65 km od Bratislavy. 

V 9 bazénoch je termálna voda s teplotou 26 - 38 stupňov ºC, ktorá má blahodarné účinky na 

pohybové ústrojenstvo, chrbticu, svalstvo a má regeneračné účinky na ľudský organizmus. 

Krytý komplex okrem 4 bazénov ponúka návštevníkom aj perličkový kúpeľ, masáž, 

biosolárium, saunový svet, bioptron liečbu, kozmetický salón, magnetoterapiu, 

termoakupresúrne masážne lôžko, samoobslužnú reštauráciu a bar. V sezóne majú návštevníci 

k dispozícii 9 bazénov s vodnou plochou 3 400 m2. 

 

- Termálne kúpalisko Topoľníky  - nachádza sa v peknom prostredí pri ramene Malého Dunaja 

pri chránenom prírodnom území. 

 Ponúka kúpanie v troch bazénoch, z toho jeden má vodu 36 °C. Termálna minerálna voda 

priaznivo pôsobí na choroby pohybového ústrojenstva. Návštevníkom je k dispozícii aj detské 

ihrisko, fitnes, sauna, vodoliečba. V areáli a okolí je možnosť ubytovania a stravovania. 

Vedľa kúpaliska je autocamping so stravovaním. 

 

- Termál Centrum Galandia  - je situované priamo na území mesta Galanta. Je najmladšou 

trakciou v rámci wellness-kúpeľného cestovného ruchu v Trnavskom kraji. Termálny park bol 

vybudovaný za podpory štrukturálnych fondov EÚ. Areál Termál centra Galandia priamo 

nadväzuje na už existujúce plochy športu a rekreácie mesta Galanta (Dom športu, športovú 

halu, tenisový areál), komplex futbalového štadióna/klubu, čím vytvára možnosti 

komplexnejšieho využitia v rámci pobytu. Centrom termálneho komplexu s celoročnou 

prevádzkou je hlavný objekt, v ktorom je bazénová hala so štyrmi nerezovými vnútornými 

bazénmi v celkovej rozlohe 513 m2. V hale je samoobslužná reštaurácia. Atraktivitu dopĺňajú 

tri tobogany, ihrisko pre plážový volejbal a základné relaxačné služby – masáže. 

 

- Termálne kúpalisko Horné Saliby  - nachádza sa medzi mestami Galanta a Šaľa. K dispozícii 

sú tri bazény s teplou termálnou vodou, celoročné kryté bazény a rehabilitačné centrum. Areál 

má dve samostatné termálne kúpaliská, je postupne zveľaďovaný a modernizovaný. Až 72 m 

dlhý tobogan má vlastný dojazdový bazén. Tenisové, volejbalové a nohejbalové ihriská slúžia 

pre šport. Odpočinok a slnenie je na upravenej a udržiavanej areálovej zeleni.  

 

- Termálne kúpalisko Vincov les – sa nachádza medzi Sládkovičovom a Galantou.  

V rekonštruovanom areáli je k dispozícii niekoľko bazénov pre deti i dospelých. Vodu do 

bazénov zabezpečuje vrt, z ktorého vyteká termálna voda s teplotou 62 stupňov Celsia.   

 

7. Mestský a kultúrny cestovný ruch z hľadiska kultúrno-historického potenciálu 

 

Územie Trnavského kraja patrí k najstarším kultúrnym oblastiam Slovenska. 

Potvrdzujú to mnohé archeologické nálezy na ktoré poukazuje aj neskorší vývoj tejto oblasti. 

Historickým centrom regiónu je samotné krajské mesto Trnava s množstvom kostolov a 

sakrálnych pamiatok.  

 

Mestský cestovný ruch predstavuje každú formu pobytu návštevníkov v meste, 

ktorého hlavným cieľom je zážitok. Pre mestá je to príležitosť prezentovať kultúrne 
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dedičstvo, organizované podujatia a primerane ekonomicky ich zhodnocovať. V súčasnosti sa 

kultúrno-historický potenciál slovenských miest využíva nedostatočne. Zabezpečenie rozvoja 

mestského cestovného ruchu by malo byť predovšetkým úlohou mestských úradov 

vychádzajúc pritom z vlastných koncepcií rozvoja. Na Slovensku je marketing kultúrneho 

dedičstva rozvinutý len minimálne a Trnavský kraj nie je v tomto výnimkou.  

Zachované nehnuteľné pamiatkové objekty sú sústredené najmä v okrese Trnava. 

Vlastné mesto Trnava získalo v roku 1987 status mestskej pamiatkovej rezervácie a 

univerzitné budovy nachádzajúce sa na jeho území boli už v roku 1970 vyhlásené za národné 

kultúrne pamiatky. Najmenej nehnuteľných pamiatkových objektov tvoriacich kultúrne 

pamiatky je v okresoch Galanta, Dunajská Streda a Hlohovec. Podobná situácia je aj v stave 

hnuteľných pamiatok. V Trnavskom kraji bolo v roku 2006 evidovaných 2 065 hnuteľných 

pamiatkových predmetov (necelých 7%) a 830 hnuteľných kultúrnych pamiatok (menej ako 

6%). Najväčšie množstvo pamiatkových predmetov a hnuteľných pamiatok sa nachádza v 

okrese Trnava, najmenej, rovnako ako v prípade nehnuteľných pamiatok, v okrese Hlohovec. 

Národné kultúrne pamiatky sa vyskytujú aj v ostatných mestách a obciach kraja – v Holíči a 

Skalici (Záhorie), Smoleniciach či Moravanoch nad Váhom, odkiaľ  pochádza Moravianska 

Venuša. 

 

Trnavský kraj disponuje aj kultúrnym bohatstvom ľudovej architektúry – obec  

Plavecký Peter Petri (28 kultúrnych pamiatok) sa stala v roku 1990 jednou z desiatich 

pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Na území Trnavského kraja sa 

nachádza aj značný počet chránených technických pamiatok, K zaujímavým atraktivitám 

patria vodné mlyny, ktoré sa v dobrom a zrekonštruovanom stave zachovali najmä na južnom 

Slovensku. V Trnavskom kraji sem patria vodné mlyny: Jelka, Dunajský Klátov, Hoste, 

Tomášikovo, Krakovany, Hradište pod Vrátnom, Sobotište, Lopašov, Holíč a mosty: 

Leopoldov, Piešťany, Holíč, či pivovar v Seredi a pod.  

 

Bohatú históriu územia a jeho sídelný význam podčiarkujú aj zachované zámky, 

kaštiele a hrady, ktoré sú chránené ako kultúrne pamiatky: kaštiele v Dolnej Krupej, 

Moravanoch, Senici, Holíči a hrady: Šintava, Korlátka  (Cerová-Lieskové), Branč (Podbranč), 

Ostrý Kameň (Buková), Dobrá voda a Smolenický zámok.  

 

Za súčasť kultúrno-historického potenciálu možno považovať aj sakrálnu 

architektúru.V Trnavskom kraji sa nachádza 334 kostolov rôznych cirkví (s prevahou 

rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi). Ich počet prekračuje počet obcí (251). Medzi 

najznámejšie patria Chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave, ktorý je prvou ranobarokovou 

sakrálnou stavbou na Slovensku. V novembri 2008 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za 

Baziliku minor. Bazilika sv. Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne sa stala národným 

pútnickým miestom. V Trnavskom kraji sa pestuje aj pútnicky cestovný ruch. 

 

V celom kraji sa konajú rôzne kultúrne podujatia so zameraním na ľudovú tradíciu. 

Medzi najznámejšie patria: Pochovávanie basy, Vítanie jari, Medzinárodné folklórne 

festivaly, Cibuľové hody, Country festivaly a pod. 

 

V kraji majú svoje zastúpenie aj ľudovoumelecké remeslá. Známa je šopornianska 

výšivka alebo sekulská keramika. 

 

Súčasťou kultúrnych hodnôt národa je aj typická gastronómia. Z tohto pohľadu je za 

Trnavský kraj neprehliadnuteľný Skalický trdelník. 
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B. AGROTURIZMUS V DOLNOM RAKÚSKU A BURGENLANDE – 

VÝZNAMNÝ   FAKTOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA 

 

Národohospodársky význam cestovného ruchu v Rakúsku 

 

V rakúskom hospodárstve zohráva turizmus mimoriadne významnú úlohu. Podľa 

údajov Statistik Austria/WIFO [Tourismus 2010] v roku 2010 dosiahli priame a nepriame 

prínosy k hrubému domácemu produktu 21,2 miliárd EUR, čo predstavovalo 7,5% HDP1. 

Odvetvie turizmu zamestnávalo v roku 2009 viac ako 307 000 ľudí, čo bolo 7,3% celkovej 

zamestnanosti.2 Približne polovica príjmov z cestovného ruchu pochádza od zahraničných 

návstevníkov, preto je cestovný ruch aj významným exportným odvetvím národného 

hospodárstva.  

 

Príjmy z exportu turistických služieb Rakúska boli v roku 2010 v hodnote 1 677 EUR 

v prepočte na obyvateľa, kým priemer za EÚ 27 bol 477 EUR  na obyvateľa. Asi 60 % tejto 

sumy tvoria výdavky an ubytovacie a stravovacie služby, zvyšok pripadá na dopravu a iné 

tovary a služby, ktoré konzumovali zahraniční návštevníci.  

 

V uvedenom  ukazovateli je Rakúsko celosvetvým lídrom, vyššie čísla dosahuje len 

Cyprus a Malta. Slovensko malo v uvedenom roku príjem zo zahraničných turistov na 

obyvateľa vo výške 319 EUR (rovnako ako Nemecko). [Tourismus 2010]. 

 

Príjem z exportu turistických služieb na obyvateľa v EUR v roku 2010 

 

Štát EUR/obyv 

Cyprus 1 981 

Malta 1 945 

Rakúsko 1 667 

Švajčiarsko 1 429 

Island  1 321 

Austrália 1 021 

Nórsko   708 

Česko   474 

Maďarsko   405 

Slovensko   319 

EU 27   497 

 

Prameň: Tourismus  in Osterreich 2010. Ein Uberblick in Zahlen. Bundesmimisterium fur 

Wirtschaft, Familie und Jugend. 

 

 

 

Podíel dovolenky na roľníckom dvore na celkovom cestovnom ruchu 

 

K celkovým výsledkom rakúskeho turistického priemyslu prispieva významnou 

mierou aj jedna z foriem turistických služieb,  poskytovaná ako vedľajšia hospodárska 

činnosť roľníckymi domácnosťami. Ide o prenajímanie ubytovania a poskytovanie 

 
1 Prognózované dáta 
2 V počte zamestnaných. Pri vyjadrení v prepočítaných počtoch (na ročnú pracovnú kapacitu) to bolo 260 000 

pracovníkov. Podiel na zamestnanosti 7,2%. 
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nadväzujúcich služieb v izbách na hospodárskych usadlostiach alebo v na tento účel 

vybudovaných rekreačných bytoch a domčekoch v areáloch usadlostí. (Urlaub am 

Bauernhof). 

 

Podľa dostupných údajov z celkového počtu lôžok cestovného ruchu v Rakúsku v roku 

2010 (1 190 000) vyše sedminu (170 000) tvoria lôžka, ponúkané hosťom na 

poľnohospodárskych podnikoch. Na celkovom počte prenocovaní sa v roku 2010, ako 

vyplýva z nasledujúcej tabuľky, podielali prenocovania na roľníckom dvore približne 3, 7 %.  

Základné štatistické údaje o agroturistike v Rakúsku: 

 

• Každý piaty poskytovateľ služieb cestovného ruchu je poľnohospodársky podnik 

• Dovolenku na roľníckom dvore ponúka viac ako 15 500 fariem, ktoré poskytujú 170 

000 lôžok (každé 7. lôžko) 

• Kritériom pre rozlišovanie, či ide o poľnohospodársku vedľajšiu činnosť, alebo 

živnostenské podnikanie je počet 10 postelí. 

• Tomuto kritériu zodpovedá  81 000 lôžok, ktoré prevádzkuje 9 750 fariem, čo 

zodpovedá 6,5 % lôžkovej kapacity cestovného ruchu 

• Priemerná obsadenosť hosťovských izieb na roľníckych dvoroch v roku 2010 bola 

52,3 dní, obsadenosť prázdninových bytov 61,5 dní. 

 

Podľa výročnej správy rakúskeho agroturistického zväzu za rok 2010  možno 

pozorovať trend rastu záujmu o prázdninové byty (apartmány), klesá počet ponúkaných 

hosťovských izieb. Dovolenka na roľníckom dvore znamená pre vidiek ekonomický prínos 

približne v hodnote 1,0 – 1,2 mld. EUR, čo je ročná suma denných výdavkov hostí 

agroturistických zariadení, z toho približne polovicu (500-600 mil. €) predstavuje obrat 

roľníckych usadlostí – prenajímateľov.  

 

Štruktúra poskytovateľov ubytovacích služieb cestovného ruchu v r. 2010 

Typ zariadenia Prenocova

nia v mil. 

Zmena 

voči 2009 

v % 

Lôžka 

v tis. 

Zariadeni

a v tis. 

Obsadenos

ť (dni/rok) 

Živnostenské 81,3 1,6 657,6 13,5 123,7 

Hosťovské izby 

mimo roľníckych 

dvorov 

4,8 -7,1 90,0 12,1 52,8 

Hosťovské izby na 

roľníckych dvoroch 

2,1 -5,8 39,9 5,0 52,3 

Prázdninové byty 

mimo roľníckych 

dvorov 

11,6 -0,6 189,5 24,6 61,1 

Prázdninové byty na 

roľníckych dvoroch 

2,5 1,0 41,5 4,8 61,5 

Iné zariadenia 

(kúpele, rekreačné 

domy, detské tábory 

a pod. 

22,6 1,0 218,0 6,9 103,7 

Spolu 124,9 0,4 1236,1 66,7 101,0 
Prameň: Statistik Austria, Gruner Bericht 2011. BMLFUW 
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Agroturistika vytvára na rakúskom vidieku približne 23 000 pracovných miest. 

Priemerná dosiahnutá cena za lôžko s raňajkami za noc bola 27 €. Za prázdninový byt 

(apartmán) so štyrmi lôžkami zaplatili hostia priemerne 67,10 €. Priemerný obrat za lôžko 

ponúkané agroturistickými poskytovateľmi dosiahol 2 916 € za rok. 

 

Význam agroturizmu pre udržateľnosť rakúskeho poľnohospodárstva 

 

Poskytovanie služieb cestovného ruchu sa stalo v období uplynulých 40 rokov 

významnou súčasťou ekonomickej prosperity rakúskych poľnohospodárskych podnikov, 

predovšetkým rodinných fariem, hospodáriacich v menej priaznivých prírodných 

podmienkach výroby. Pre rakúske poľnohospodárstvo, charakteristické maloroľníckou 

štruktúrou a značným rozsahom hospodárenia v horských oblastiach je diverzifikácia príjmov 

veľmi dôležitá. „Dovolenka na roľníckom dvore je významnou príležitosťou pre zaistenie  

príjmov a existenčné zabezpečenie roľníckych hospodárstiev v znevýhodnených oblastiach 

a súčasne aj cenným spojivom, prispievajúcim k vzájomnému porozumeniu medzi mestom 

a dedinou“ (Jozef Riegler, bývalý minister pôdohospodárstva a podpredseda vlády).  

 

Dovolenka na roľníckom dvore je jedinečným príkladom prieniku dvoch 

hospodárskych odvetví: poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Poľnohospodárstvo potrebuje 

turizmus ako formu zabezpečenie  odbytu roľníckych výrobkov a v mnohých regiónoch aj 

ako zdroj pracovných príležitostí. Na druhej strane, prevaha turistických aktivít sa realizuje na 

pôde, patriacej roľníkom a v prostredí, udržiavanom hospodárskou aktivitou roľníkov. 

Roľníci ako poskytovatelia služieb cestovného ruchu  participujú na oboch hospodárskych 

odvetviach a sú významnými sprostredkovateľmi ich spolupráce. Súčasne sprostredkujú 

niekoľko miliónom návštevníkov obraz poľnohospodárstva. 

 

Podľa údajov zisťovania účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov (FADN), 

uverejnených v Zelenej správe 2011 (Gruener Bericht) rakúske roľnícke hospodárstva 

získavajú približne tretinu svojich príjmov z iných zdrojov ako poľnohospodárskej činnosti. 

Sú to jednak príjmy z iného zamestnania hlavy domácnosti a ostatných členov rodiny 

poľnohospodárstva (pluriaktivita viac ako polovice fariem), sociálne príjmy a podobne.  

 

Poskytovanie služieb cestovného ruchu v malom rozsahu (do 10 lôžok) sa pokladá za 

súčasť poľnohospodárskej činnosti, za vedľajšiu poľnohospodársku činnosť, podobne ako 

výrobné služby pre poľnohospodárstvo, priamy predaj (predaj z dvora), lesné hospodárstvo 

a činnosti pri udržiavaní vidieckej infraštruktúry (napr. odhŕňanie snehu).   V Dolnom 

Rakúsku a v Burgenlande je podiel nepoľnohospodárskych príjmov v porovnaní 

s celoštátnym priemerom mierne nižší, čo súvisí s dobrými prírodnými podmienkami 

poľnohospodárskej výroby v týchto dvoch spolkových krajinách a tiež s veľkosťou fariem. 

(Pozri nasledujúci graf). 

 

Tiež v skladbe poľnohospodárskych príjmov (zahrňujúcich aj príjmy z vedľajších 

činností vymenovaných hore), sa odrážajú špecifiká Burgenlandu a Dolného Rakúska, najmä 

pokiaľ ide o výrobnú špecializáciu. V Burgenlande je napr. výrazne nízky podiel živočíšnej 

výroby, čo svedčí o vysokom stupni regionálnej špecializácie poľnohospodárstva v Rakúsku. 

 

Na druhej strane, podiel vedľajších činností, predovšetkým služieb cestovného ruchu 

v kategórii agroturizmu je v porovnaní s celoštátnym priemerom relatívne vysoký, nezaostáva 

teda za ostatnými spolkovými krajinami s odlišnými prírodnými podmienkami. (pozri 

nasledujúci graf). 
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Územné rozmiestenie poskytovateľov agroturistických služieb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napriek tomu, že ako je uvedené nižšie, Dolné Rakúsko a Burgenland nepatria 

v Rakúsku k najväčším poskytovateľom agroturistických služieb (sú nimi Tirolsko 

a Salzburg), z hľadiska významu pre príjmy poľnohospodárskych domácností a teda aj 

ekonomiku poľnohospodárskeho odvetvia zohrávajú porovnateľnú úlohu.  
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Regionálna alokácia agroturistických služieb 

 

Všeobecne platí, že rozmiestenie služieb cestovného ruchu závisí predovšetkým od 

turistickej atraktivity územia vytváranej prírodnými a kultúrnymi hodnotami krajiny. Popri 

materiálnych prvkoch týchto hodnôt ako sú stavebné pamiatky a ich súbory v historických 

sídlach, zohrávajú významnú úlohu aj nemateriálne zložky kultúrnych hodnôt ako sú tradície, 

zvyky, gastronomické vzory a tiež historické udalosti, ktoré ozvláštňujú konkrétne regióny 

a lokality. Obzvlášť to platí pre agroturistiku, ktorej produkty ponúkané konzumentom  sú 

späté významne s takými fenoménmi ako výrobná štruktúra poľnohospodárstva 

(vinohradníctvo, chov dobytka, ovocinárstvo) sociálno-ekonomický typ poľnohospodárstva 

(veľké sedliacke dvory, maloroľnícke hospodárstva) prežívanie tradičných ľudových zvykov 

a obyčajov. Z uvedeného vyplývajú aj rozdiely v koncentrácii agroturistických zariadení v 

jednotlivých rakúskych spolkových krajinách a regiónoch. 

 

Počet prenocovaní na roľníckych dvoroch v spolkových krajinách v r. 2010

79,6

161,2

149,3

134,4

486

382

648,9

46

226,6

152,9

677,9

184,7

960,1

225,4

25,7

63,8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

tisíc

Privátne izby Apartmány
 

 

Ako vidno z hore uvedeného grafu, počet prenocovaní v agroturistických zariadeniach 

 v Rakúsku je najvyšší v Tirolsku a v Salzburgu. Burgenland a Dolné Rakúsko patria medzi 

spolkové krajiny s najnižším objemom agroturistickej kapacity štátu. Toto nesúvisí len 

s rozlohou príslušnej spolkovej krajiny (Burgenland druhou najmenšou spolkovou krajinou 

s rozlohou 3 965 km 2 , avšak Dolné Rakúsko je rozlohou najväčšou spolkovou krajinou 

s 19 178 km 2 ), ale hlavne s diferenciami v disponibilite atraktivít dôležitých pre cestovný 

ruch. Okrem toho, počet prenocovaní nie celkom dobře vystihuje špeciálne agroturistickú 

ponuku, ktorá okrem klasických ubytovacích služieb zahŕňa napríklad jazdenie na koni, alebo 

gastronomické služby typu ochutnávania vína a konzumu miestnych gastronomických 

špecialít (vínne cesty), ktoré nemusia byť nevyhnutne spojené s ubytovaním hostí. Práve tento 

typ agroturistickej ponuky je dominantný v Burgenlande a v Dolnom Rakúsku, čo významne 

súvisí so štruktúrou poľnohospodárskej výroby, v ktorej významné miesto zaberajú 

vinohradníctva a ovocinárstvo. 
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Napriek tomu, že v celoštátnom meradle nie sú vo všeobecnej agroturistike 

veľmocami, dominujú v špecializovanej ponuke, predovšetkým dovolenky na vinárskom 

dvore. Táto skutočnosť robí tieto spolkové krajiny najvhodnejším partnerom pre Bratislavský 

a Trnavský kraj, ktorých geografické, hospodárske a sociokultúrne  charakteristiky vytvárajú 

pre agroturizmus obdobné charakteristiky predpokladov. Prírodné scenérie významne 

ovplyvňuje Dunaj a Neziderské jazero (vodné športy, kúpanie, rybárčenie), typ vidieckej 

zástavby (radové ulice) a i tradičnej architektúry roľníckych a remeselníckych domov sú 

zhodné). V Dolnom rakúsku je mimoriadne pestrá konfigurácia terénu: Sú tu aj vysokohorské 

terény (výbežky Álp v južnej časti), ale aj pahorkatiny a nížiny. V týchto územných celkoch 

sa nachádzajú najvýznamnejšie vinohradnícke regióny oboch štátov.  Preto uvedené dôvody 

má agroturistika v týchto spolkových krajinách špecifický charakter, odlišný od iných oblastí 

Rakúska. 

 

 
 

Charakteristika podmienok pre agroturistiku 

  

Spolková krajina Dolné Rakúsko 

 

Spolková krajina Dolné Rakúsko je rozlohou 19 178 km 2 najväčšou spolkovou 

krajinou v Rakúsku. Hraničí na severe s Juhočeským a Juhomoravským krajom, na východe 

s Bratislavským krajom. Má veľmi rozmanité prírodno-krajinné charakteristiky, podľa 

ktorých sa člení na štyri regióny: Na severozápade leží Waldviertel, na severovýchode 

Weinviertel, hraničiaci s južnou Moravou a Slovenskom, na juhozápade Mostviertel a na 

juhovýchode (na juh od Viedne) Industrieviertel. Každý z týchto regiónov más voje 

zvláštnosti, významné aj z hľadiska cestovného ruchu. 

 

 Mostviertelu dominujú severné výbežky Álp, s najznámejšími vrcholmi Schneeberg 

(2 026 m/nm), Rax, Otscher, Sneealpe  a ďaľšími. Weinviertel predstavujú pahorkatiny, 

prechádzajúce do nížin Moravského poľa, z juhu ohraničené Dunajom a Viedenskou panvou.  

Waldviertel  je lesnatá žulová  planina so zvlneným terénom a s nádherným národným 

parkom údolia Dyje so skalnatými bralami a útesmi.  Je to historický pohraničný región, preto 

je tu veľa hradov a pevností. Variabilita prírodných podmienok v Dolnom Rakúsku vytvára 

výborné predpoklady pre širokú ponuku produktov cestovného ruchu. Na tejto ponuka sa 
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významnou mierou podieľa aj poľnohospodárstvo, lebo tu sa nachádzajú najvýznamnejšie 

vinohradnícke regióny, ktoré okrem zážitkových a gastronomických špecialít prispievajú 

k malebnosti a estetičnosti krajiny, ktorá je veľkým lákadlom pre hostí. Na ornej pôde sa 

pestuje obilie, zemiaky, cukrová repa,  kukurica, slnečnica, repka, tekvica, špargľa a cibuľa. 

Weinviertel je najväčšou vinárskou oblasťou Rakúska,  pochádza odtiaľ asi tretina rakúskej 

vínnej produkcie. Spomedzi dovedna šiestich rakúskych vinárskych regiónov DAC, v ktorých 

sa produkujú vysokokvalitné vína  ležia 4 v Dolnom Rakúsku. Rozloha viníc Dolného 

Rakúska je 27 184 hektárov. 

 

K početným stavebným kultúrnym pamiatkam, ktoré priťahujú návštevníkov patria  

slávne kláštory v Melku a Klosterneuburgu, ďalej Heiligenkreuz, Altenburg, Dürnstein, 

Lilienfeld, Zwettl a ďalšie. V kraji je množstvo zámkov a kaštieľov, z ktorých najznámejší je 

Schloss Hof na dohľad z našej Devínskej Kobyly, ďalej kaštiele  Rohrau, Laxenburg, 

Rosenau,  hrad Grafeneg a mnohé ďalšie. Široká je ponuka kultúrnych podujatí, okrem iných 

sú to letné divadelné a hudobné festivaly v Berndorfe, Stockerau, Langenlois, na skalnej 

scéne v Staatz, vo Wissenkirchene vo Wachau, na hrade Liechtenstein. Spomedzi múzeí sú 

lákadlom pre turistov  a milovníkov umenia Archeologický park Carnuntum, Egon Schiele 

Museum v Tullne a Dom Oskara Kokoschku v Pöchlarn. 

 

Spolková krajina Burgenland 

 

Burgenland je treťou najmenšou spolkovou krajinou podľa rozlohy (3 965,5 km 2 ) 

a najmenšou, ak sa meria počtom obyvateľov (277 600 obyvateľov). Hraničí s Maďarskom, 

na krátkom úseku hraníc so Slovenskom a na juhu susedí so Slovinskom. K Rakúsku bolo 

pričlenené po 1. svetovej vojne pri delení historického územia Uhorska na základe 

Trianonskej zmluvy. V rokoch studenej vojny malo charakter pohraničného regiónu, postupne 

sa vyľudňovalo a hospodársky upadalo, preto bolo ako jediná spolková krajina zaradená do 

cieľa 1 regionálnej politiky EÚ. Po roku 1990 a otvorení hraníc nastal viditeľný hospodársky 

rast, najmä vďaka prílevu dopytu z postsocialistických štátov. 

 

Z geografického hľadiska Burgenland leží na prechode medzi alpskou hornatou 

krajinou a Malou uhorskou nížinou. Na východ od Neziderského jazera, ktoré je hlavnou 

krajinnou dominantou územia má príroda stepný charakter. Pre územie je charakteristická 

flóra a fauna (vtáctvo) panónskeho typu. Klíma je prevažne kontinentálna, relatívne suchá 

a teplá. Priemerná ročná teplota dosahuje 11,4 0 C, ročný priemer zrážok je 700 mm, kým 

v horských oblastiach Rakúska je až 2 000 mm. Región má vidiecky charakter, nie sú tu veľké 

mestá.  

 

Viac ako 30% územia Burgenlandu patrí medzi chránené územia v zmysle zákona 

o ochrane prírody a krajiny. Je tu šesť národných parkov a početné jedinečné prírodné 

scenérie.  

 

Najvýraznejšou prírodnou atrakciou je Neziderské jazero, rozprestierajúce sa na 

hranici s Maďarskom. Jazero prakticky nemá prítoky, vodnú bilanciu určujú atmosferické 

zrážky a výpar. To vedie k veľkému kolísaniu výška hladiny. Tiež je charakteristický široký 

pás trstiny zaberajúci plochu 178 km 2, lemujúci brehy jazera o rozlohe 320 km 2. Trstina tu 

nebola vždy. V takomto rozsahu sa začala zjavovať uprostred 19 storočia, ako dôsledok 

vodohospodárskej regulácie a splavovania živín z okolitých poľnohospodárskych pozemkov. 

Od roku 2001 je jazero vyhlásené za súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jazero 

je miestom zastávok  asi 300 druhov sťahovavých vtákov a hniezdiskom 150 ďalších druhov. 
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O zachovanie prírodných hodnôt sa stará aktívna ochrana prírody, ktorá zabezpečuje aj 

regulované obhospodarovanie trávnych porastov kosením a spásaním v záujme zachovania 

biotopov vtákov a ostatnej fauny. Vyskytujú sa tu rôznorodé biotopy močiarneho, stepného 

a vodného typu: trstinové vodné spoločenstvá, vlhké lúky, stanovištia suchomilných 

spoločenstiev, pôvodné lesy a slané stanovištia (solončaky). 

 

V Burgenlande je tiež množstvo kultúrnych pamiatok. Medzi nimi pozoruhodné 

kaštiele, postavené poprednými uhorskými šľachtickými rodmi Estreházyovcov, 

Nádasdyovcov a Batthyányiovcov. V Eszterházyho kaštieli v Eisenstadte pôsobil hudobný 

skladateľ Joseph Haydn. Na jeho počesť sa tu každoročne poriada známy hudobný festival. 

 

Záujmové združenie poskytovateľov agroturistických služieb „Urlaub am Bauernhof“ 

 

Počiatky činnosti združenie siahajú do roku 1971, keď sa v Salzburgu založilo prvé 

krajinské združenie s názvom „Roľnícky ubytovací krúžok Salzkammergut“. (Bäuerlicher 

Gästering Salzkammergut). Neskôr sa zakladali obdobné združenia v ďalších spolkových 

krajinách, až v roku 1991 sa vytvorila strešná organizácia Urlaub am Bauerhof, ktorá 

zastrešovala regionálne združenia. V súčasnosti táto organizácia účinkuje na miestnej úrovni 

(miestne krúžky), regionálnej úrovni (8 krajinských zväzov) a celoštátnej úrovni (Spolkový 

zväz Dovolenka na roľníckom dvore). Zväz má 2 750 členov, ktorí ponúkajú návštevníkom 

36 700 lôžok. (Údaje z roku 2010). Z tohto počtu 390 členov je v Dolnom Rakúsku a 175 

členov v Burgenlande. Efektívnosť tohto združenia z hľadiska prínosu pre členov najlepšie 

dokazuje údaj o priemernej obsadenosti lôžok v členských podnikoch, ktorá dosahuje 108 dní 

v roku, čo je podstatne viac ako je štatistický priemer všetkých roľníckych ubytovateľov 

v Rakúsku. 

 

Združenie spolupracuje s reklamnými agentúrami, krajinskými organizáciami na 

podporu cestovného ruchu, s podnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu, a tiež 

s ministerstvom pôdohospodárstva a poľnohospodárskou komorou. Od roku 1993 združenie 

zabezpečuje klasifikáciu členských podnikov podľa tried kvality – od jednej po štyri kvetinky. 

 

Hlavný význam združenia spočíva v oblasti marketingu a sprostredkovaní dopytu. 

Združenie dlhodobo pracuje na vytváraní produktu „dovolenka na roľníckom dvore“, 

odlišnom od bežných produktov turistického priemyslu. Organizuje akcie na podporu predaja, 

a to doma ako aj v zahraničí, hlavne v Nemecku, Holandsku, ale  aj v Česku, Maďarsku 

a Poľsku, čo sú z ich hľadiska nové trhy. Podporu predaja zabezpečuje rôznymi formami, 

počnúc katalógmi, internetovou reklamou a propagačným akciami v spolupráci s veľkými 

firmami (napr. so značkou Milka). Predaj na internete sa stal v poslednom období hlavným 

kanálom predaja produktu. Združenie prevádzkuje informačnú a objednávkovú internetovú 

platformu, do ktorej môžu vstupovať svojimi vstupmi priamo aj členské podniky. 

                                        

Hlavné aktivity združenia sú nasledovné: 

 

• Kooperácia s krajinskými a regionálnymi organizáciami na podporu cestovného ruchu 

• Riadenie kvality služieb – klasifikácia podnikov podľa tried kvality 

• Poradenstvo a vzdelávanie 

• Propagácia a vytváranie značky 

• Tvorba informačných internetových stránok a vydávanie katalógov 

• Prevádzka internetovej platformy s centrálnou ponukou a objednávkovým systémom 

• Tvorba marketingovej stratégie a vyhľadávanie nových odbytových ciest a trhov 
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• Prieskumy trhu a analýza príležitostí a trendov 

• Zabezpečovanie podporných zdrojov 

                  

Jednou z úspešných ciest budovania trhového segmentu je tematická špecializácia 

ponuky spotrebiteľom, ktorou sa vychádza v ústrety rozmanitosti individuálnych potrieb 

klientely. Veľmi výraznou cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi. Mnohé akcie v bohatom 

programe aktivít na na podporu predaja sa preto sústreďujú  práve na deti. V súčasnosti sa 

ponúka produkt „Urlaub am Bauernhof“ popri základnom všeobecnom module v deviatich 

variáciách: pobyt na salaši, pobyt vo vinárskom hospodárstve, detský pobyt, ekologický 

pobyt, zdravotný pobyt, pobyt poznávajme bylinky, bezbariérový pobyt, možnosť zajazdiť si, 

jazdecký pobyt (s výcvikom). 

 

Jednotlivé tematické produkty sú podporované samostatnými akciami na podporu 

predaja (špecializované on-line a tlačené katalógy, letáky, plagáty, bannery na internete a iné). 

 

Súčasná ponuka v segmente agroturistiky v Dolnom Rakúsku a Burgenlande 

 

V oboch spolkových krajinách, vzhľadom na štruktúru poľnohospodárskej produkcie, 

v ktorej významné miesto zohráva vinohradníctvo a vinárstvo, prevládajú agroturistické 

zariadenia, ktoré ponúkajú hosťom pobyty a gastronomické špeciality, spojené s kultúrou 

vinárstva. 

 

Aktuálne, ako sme zistili z disponibilných zdrojov, v Dolnom Rakúsku je 274 

aktívnych poskytovateľov služieb cestovného ruchu v kategórii „Urlaub am Bauernhof“. 

V Burgenlande je ich počet 140. 

 

 

Prehľad o poskytovateľoch agroturistických služieb 

Spolková krajina Región Počet poskytovateľov 

agroturistickcýh ubytovacích 

a stravovacích služieb 

Dolné Rakúsko Donau 53 

Waldviertel 60 

Weinviertel 65 

Wiener Alpen 12 

Wienerwald 6 

Mostviertel 78 

Spolu 274 

Burgenland Neusiedlersee 93 

Mittel- und Südburgenland 47 

Spolu 140 

Prameň: www.urlaubambauernhof.at  

 

 

V rámci tematickej špecializácie agroturizmu, čo je jeden z prvkov úspešnej 

marketingovej stratégie organizácie Urlaub am Bauernhof v Dolnom Rakúsku a Burgenlande 

je dominantne zastúpená ponuka dovolenky na vinárskom dvore (Urlaub am Winzerhof). 

Regionálne špecifickým marketingovým projektom výrobcov vína sú tzv. vínne cesty. Tieto 

sú organizované podľa vinohradníckych regiónov.  

 

http://www.urlaubambauernhof.at/
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Prehľad o vínnych cestách v Dolnom Rakúsku 

Vínna cesta Počet poskytovateľov 

v kategórii Urlaub am 

Bauernhof 

Wachau 18 

Kremstal 17 

Traisental 4 

Kamptal 20 

Wagram 11 

Klosterneuburg 4 

Westliches Weinviertel 26 

Veltlinerland 25 

Südliches Weinviertel 14 

Römerweinstrasse 

Carnuntum 

2 

Weinstrasse Thermenregion 3 

Spolu 144 

Prameň:  Weinstrasse Niederösterreich. Die besten Adressen 

und Termine 2012. Niederösterreich Information, St. Pölten 

 

Dovolenka na vinárskom dvore sľubuje klientom predovšetkým odpočinok spojený so 

zážitkami, vychutnávaním a pohodou. Atrakciou je regionálna rozmanitosť spojená s  

organoleptickými vlastnosťami jednotlivých odrôd vín pestovaných v jednotlivých  regiónoch 

a stanovištiach a tiež s krajovo špecifickými kulinárskymi lahôdkami. Propagácia tiež 

zdôrazňuje, že vína sú vysokej a kontrolovanej kvality. 

 

Typická ponuka dovolenky na vinárskom dvore  zahŕňa: 

- prenocovanie v izbách vybavených kúpeľňou a WC, prípadne balkónom, rozhlasom 

a televíziou 

- bohaté raňajky s domácimi produktami (marmelády, mušt) 

- privítanie pozdravom z pivnice  

- prehliadka hospodárstva a vínnej pivnice 

- ochutnávka vín v domácej vínnej pivnici s odborným výkladom a regionálnymi chuťovkami 

- predaj vlastných vín a ovocia 

- možnosť bicyklových a peších túr, požičiavanie bicyklov 

- ihrisko pre deti 

- ukážky ručných prác a rozličných hobby-aktivít 

- fľaška vína na cestu domov 
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Príklad internetovej stránky vinárskeho dvora z pohraničnej dediny Mannersdorf  (pri 

Záhorskej Vsi) 
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D. ZÁVERY, ODPORÚČANIA, NÁVRHY NA REALIZÁCIU VO VIDIECKEJ TURISTIKE 

 
Cestovný ruch, aj jeho zložka – agroturizmus, má strategické postavenie v celkovom 

hospodárskom a spoločenskom dianí v SR. Aj keď v oblasti turizmu, najmä v realizačnej 

oblasti, hlavnú úlohu má súkromný sektor, verejný sektor má nezastupiteľnú úlohu v tvorbe 

dlhodobej koncepčnej stratégie, v koordinačnej oblasti a zabezpečení procesu turizmu. 

Cestovný ruch a hlavne jeho zložka agrourizmus, môže byť nositeľom aj regionálneho 

rozvoja. Rozvoj CR, hlavne pri agroturizme treba vidieť v rešpektovaní krajiny, v činnosti 

mikroregiónov, obcí a tiež v podpore zo strany verejného sektora. 

 

Svetové trendy v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky sa orientujú na ekonomické 

a sociálne prínosy, ktoré môžeme charakterizovať nasledovne: 

            - zahraničná výmena, kultúrna výmena, 

            - zlepšenie príjmov, multiplikačný efekt zvýšenia kultúrnej identity ľudí, 

            - tvorba zamestnaní, predaj vlastných výrobkov obmedzovanie imigrácie, 

            - rozvoj malého a stredného podnikania, kreovanie identity a hrdosti komunity, 

            - zlepšenie infraštruktúry, rekreačné možnosti, 

            - rozširovanie cestovných kancelárií zvýšenie záujmu o krajinu, 

            -  posilnenie vnímania krajiny, 

            - zvýšenie starostlivosti o krajinu.  

 

 Na základe vykonanej analýzy územia BSK a TTSK a z doteraz získaných poznatkov 

z činnosti existujúcich podnikateľských subjektov vo vidieckej turistike, vr. agroturistiky,  

v ďalšom období rozvoja tejto formy cestovného ruchu navrhujeme uplatniť nasledovné 

odporúčania. 

 

Aroturizmus ako aktívny činiteľ trvalo udržateľného životného prostredia 

 

Cieľ 

Pri rozvoji agroturizmu a rekreácie rešpektovať, nielen ako potenciál, ale aj ako limitujúci 

faktor primárnu krajinnú štruktúru, rozvíjať prírodne orientovaný turizmus. 

Opatrenie 

Agroturizmus a rekreácia na vidieku majú najvýraznejšie väzby na krajinu, preto podporovať 

aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a aktívny spôsob ochrany krajiny a tým 

zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieka. 

Opatrenie  

Propagovať a podporovať činnosť biofariem s ekologickým poľnohospodárstvom 

s možnosťou priameho predaja poľnohospodárskych produktov z dvora a podporiť 

organizovanie farmárskych trhov v mestách.  

Opatrenie  

Podporiť projekty zamerané na realizáciu šetrných foriem cestovného ruchu k životnému 

prostrediu a ekologickému poľnohospodárstvu.  

 

Cieľ 

Využiť materiálno-technickú základňu existujúcich poľnohospodárskych podnikov s cieľom 

rozšíriť služby vidieckej turistiky, vr. agroturistiky v danom regióne. 

Opatrenie 

Podporovať rekonštrukcie starých nevyužívaných poľnohospodárskych prevádzkových    

dvorov na agroturistické areály, predovšetkým z hľadiska potrieb rodín s deťmi, pre 

využívanie hipoturistiky. 
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Prihraničná spolupráca a rozvoj informovanosti vo vidieckej turistike  

 

Cieľ 

Vzrastajúci význam regiónu CENTROPE, Podunajska a Bratislavy v polohe medzi Viedňou a 

Budapešťou využiť najmä v turizme rekreačnom, poznávacom, bizniss, nákupnom, 

tranzitnom, ako aj Bratislavy ako vstupnej brány na Slovensko. 

Opatrenie 

V záujme zvyšovania kvality služieb vidieckeho cestovného ruchu, vrátane agroturistiky, 

podporovať realizáciu cezhraničných projektov, vytvárať regionálne združenia obcí a 

podnikateľov a ich aktivity vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu/agroturizmu a rekreácie, 

podporovať spoluprácu miestnych obyvateľov, podnikateľov. 

 

Cieľ 

Riešiť územnú a funkčnú previazanosť ponukových lokalít, novými dopravnými prepojeniami 

na Rakúsko a Maďarsko cez Dunaj a Moravu (cyklistické, resp. automobilové kompy), 

v prímestských rekreačných  zónach vybudovať/doplniť rekreačnú vybavenosť, skvalitniť, 

resp. dobudovať rekreačné trasy, oddychové a vyhliadkové miesta.  

Opatrenie 

V oblasti cykloturistiky sa zamerať na doteraz evidované cyklotrasy tak, aby sa doplnili o 

nové úseky s cieľom vzniku nového systému cyklotrás, mimo frekventovaných štátnych    

ciest, vrátane horskej cyklistiky, ktorý by  prepájal jednotlivé obce a mestá, lokality s    

rekreačným, prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom, zabezpečil dopravné a    

rekreačné väzby v krajine hierarchicky na úroveň medzinárodných, národných,    

regionálnych, miestnych a spojovacích tak pre domácich obyvateľov, ako aj pre    

zahraničných návštevníkov,  

 

Cieľ 

Zvýšiť informovanosť turistov o možnostiach agroturistických ponúk v regióne  BSK 

a TTSK, ktorá bude dôležitou orientačnou pomôckou nielen pre domácich, ale hlavne 

zahraničných turistov. 

Opatrenie 

Turistické a informačné kancelárie v okresných  mestách by mali spracovať informačné 

mobiliáre s vyznačenými trasami pre jednotlivé typy turistiky, ktoré budú obsahovať aj ich 

webové stránky: agroturistika, vr. vínnych ciest,  cykloturistika, hipoturistika, vodné športy 

a kúpaliská, resp. ich kombimácia,  zaradiť agroturistické ponuky do katalógov cestovných 

kancelárií a miest prostredníctvom touroperátorov. 

 

Oblasť vinohradníctva, vinárstva    

 

Cieľ 

Podporovať  malých súkromných vinohradníkov pri rekonštrukcii vinohradov a pivničných 

hospodárstiev, vr. technického vybavenia mechanizačného parku a tým riešiť vyššiu 

zamestnanosť obyvateľov vidieka. 

Opatrenie 

Uprednostňovať malých vinohradníkov  pri prijímaní a schvaľovaní projektov na rozdiel od 

minulosti, kedy boli uprednostňovaní prevažne veľkí podnikatelia vo vinohradníctve. Tým 

zvýšiť aktivity na vinohradníckych a roľníckych dvoroch pri zhodnocovaní miestnych 

produktov poľnohospodárskej prvovýroby podávaním regionálnych gastronomických 

špecialít a priamym predajom produktov turistom.  Tak vytvárať nové pracovné príležitostí na 
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vidieku pre pracovníkov uvoľnených z poľnohospodárskej prvovýroby, predovšetkým riešiť 

zamestnanosť žien.  

Opatrenie 

Podporovať stabilitu a ďalší rozvoj Malokarpatskej vínnej cesty získavaním nových 

podnikateľov v oblasti vinohradníctva a vinárstva. Súčasne hľadať možnosti vzájomného 

prepojenia Malokarpatskej a Záhorskej vínnej cesty. Pri kreovaní spojenia využiť organizačné 

formy združení obcí v daných regiónoch. 

 

Oblasť gastronómie a skvalitnenia služieb 

 

Cieľ 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb vo vidieckej turistike, agroturistike.  

Opatrenie 

„Znaky kvality“  udeľovať v spolupráci so Slovenským zväzom vidieckej turistiky 

a agroturistiky podľa vypracovaných  kritérií. Vytvoriť organizačné a vecné podmienky pre 

prácu komisie na udeľovanie „Znakov kvality“ v tejto oblasti. 

Opatrenie 

Neoddeliteľnou súčasťou vidieckej turistiky, agroturistiky je certifikácia pôvodných 

regionálnych výrobkov. (Regionálne environmentálne centrum Slovensko – REC Slovensko)     

Opatrenie 

Podporiť realizáciu projektov zameraných na vytváranie tematických produktov, miestny 

typický cestovný ruch, ako sú napríklad vínne cesty (Malokarpatská a Záhorská vínna cesta), 

gastronomické labužnícke ponuky (husacina zo Slovenského Grobu, skalický trdelník zo 

Skalice), rybárske a poľovnícke špeciality, ponuky poľnohospodárskych produktov, ako 

napríklad na Záhorí (kapusta, špargľa a iné produkty). Tematické produkty propagovať na 

výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí. 

 

Cieľ 

V rámci iniciatívy CENTROPE podporovať postupné vyrovnávanie kvality služieb vidieckej 

turistiky, agroturistiky v Dolnom Rakúsku, Burgenlande, Južnej Morave, v Bratislavskom 

kraji a v severozápadnom Maďarsku.  

Opatrenie 

Zjednotiť kritéria udeľovania Znakov kvality ubytovacích a ďalších zariadení v cestovnom 

ruchu v rámci CENTROPE 

 

Cieľ 

Venovať zvýšenú pozornosť rozvoju vidieckej turistiky, agroturistiky ako možnosti rekreácie 

mestského obyvateľstva v prímestských regiónoch Bratislavy a Trnavy. Pozornosť venovať 

agroturistike vo vinohradníckych regiónoch, pešej a vodnej turistike, cykloturistike na Záhorí 

a ďalším aktivitám vo voľnej prírode spojené s kúpaním, lyžovaním, rybolovom a inými 

aktivitami. 

Opatrenie 

Vypracovať koncepciu rozvoja víkendovej prímestskej rekreácie obyvateľov hlavného mesta 

Bratislavy. Pozornosť venovať obnove podnikových rekreačných zariadení v Malých 

Karpatoch, lokalita Modra – Harmónia, Zochová chata, Piesky, Baba, Píla a ďalšie. Rozšíriť 

možnosti využitia seneckých jazier na rekreáciu i v mimosezónnom období s využitím 

termálnych prameňov. 
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Využitie zahraničných skúseností pre rozvoj vidieckej turistiky 

 

Cieľ 

Zlepšiť systém koordinácie spolupráce cestovných kancelárií so samosprávou, profesijnými 

zväzmi vo vidieckej turistike, agroturistike a organizáciami tretieho sektoru.  

Opatrenie  

Využiť skúsenosti cezhraničných regiónov, zorganizovať výmenu skúsenosti, exkurzie do 

vybraných zariadení vidieckej turistiky, agroturistiky, najmä v Dolnom Rakúsku a ČR. 

 

Opatrenie 

V záujme výmeny skúseností zorganizovať medzinárodnú konferenciu o vidieckej turistike, 

agroturistike. (Financovanie konferencie zabezpečiť predložením vzdelávacieho projektu    

v rámci Programu rozvoja vidieka SR.) 

 

Cieľ 

Venovať pozornosť oblasti vzdelávania mladých ľudí v problematike ochrany kultúrneho 

dedičstva na vidieku, využitia ľudových tradícií, zvyklostí, folklóru, remesiel, gastronómie, 

vo vidieckej turistike, agroturistike. 

Opatrenie 

 Na stredných poľnohospodárskych školách zaradiť do výuky i predmet agroturistika a rozvoj 

regiónov prostredníctvom vidieckeho cestovného ruchu. 

 

Cieľ 

Podľa poznatkov z Rakúska možno usúdiť, že agroturistika predstavuje špecifický segment 

trhu cestovného ruchu a z hľadiska podporných inštitúcií vyžaduje osobitné formy, ktoré 

nedokážu zvládnuť všeobecné schémy ako napríklad DMO (destinačný manažement) 

a podobne. Vyplýva to z vlastností potenciálnej klientely, ako aj poskytovateľov služieb. Na 

tomto trhu je primárna intimita personálnych vzťahov medzi poskytovateľmi a konzumentmi 

služieb, neformálne kontakty a komunikácia face to face. 

Opatrenie 

Základom podpory by mala byť marketingová podpora malých podnikateľov (poskytovateľov 

ubytovania a gastronomických služieb v súkromí a na rodinných poľnohospodárskych 

farmách) v poskytovaní špecifického produktu – dovolenky na roľníckom hospodárstve, resp. 

gastronomických zážitkov typu ochutnávania vína alebo krajových jedál. 

 

Cieľ 

Agroturistika ako špecifický produkt cestovného ruchu vyžaduje si aj osobitnú organizáciu 

marketingu, k čomu majú slúžiť nasledovné opatrenia: 

Opatrenie 

- Vypracovanie značky produktu agroturistika v BSK a TTSK. 

 

- Vypracovanie marketingovej stratégie a realizácia jednotlivých promočných nástrojov,   

   ktorými by mohli byť: 1) internetová platforma s ponukou produktu a objednávkovým    

   formulárom, 2) propagačné akcie v nákupných centrách, 3) on line katalog. 

 

- Organizácia podpory sa musí budovať zdola, stimuláciou vytvárania miestnych združení   

   v oblasti agroturistiky na úrovni obcí, resp. mikroregiónov v spolupráci BSK a TTSK  so   

   starostami obcí. 
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