
27. SEPTEMBER – SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU  

Svetový deň cestovného ruchu sa vyhlasuje od roku 1980 Svetovou organizáciou 

cestovného ruchu so sídlom v Madride. Každoročne je venovaný inej téme, ktorá 

súvisí s riešením aktuálnych otázok rozvoja cestovného ruchu a reaguje zároveň 

na spoločenské dianie. 

Prehľad tém svetového dňa cestovného ruchu od roku 1980 

1980 -  Cestovný ruch - príspevok k zachovaniu kultúrneho dedičstva, mieru a    
            vzájomného porozumenia 
1981 -  Cestovný ruch a kvalita života 
1982 -  Hrdí na cestovanie - dobrí hostia a dobrí hostitelia 
1983 -  Cestovanie a dovolenka je právo, ale aj zodpovednosť za všetko čo  
            s tým súvisí 
1984 -  Cestovný ruch pre medzinárodné porozumenie, mier a spoluprácu 
1985 -  Cestovný ruch mladých - kultúrne a historické dedičstvo pre mier  
            a priateľstvo 
1986 -  Cestovný ruch - životná sila pre svetový mier 
1987 -  Cestovný ruch pre rozvoj 
1988 -  Cestovný ruch - vzdelanie pre všetkých 
1989 -  Voľný pohyb turistov vytvára jeden svet 
1990 -  Cestovný ruch - neznámy priemysel, služba, ktorá má byť uvoľnená    
            (Haagska deklarácia o cestovnom ruchu) 
1991 -  Komunikácia, informácie a vzdelávanie – siločiary pre rozvoj  
            cestovného ruchu 
1992 -  Cestovný ruch - faktor rastúcej sociálnej a ekonomickej solidarity    
            a stretnutí medzi ľuďmi 
1993 -  Rozvoj cestovného ruchu a ochrany životného prostredia - na ceste  
            k trvalej harmónii 
1994 -  Kvalitný personál, kvalitný cestovný ruch 
1995 -  UNWTO slúži cestovnému ruchu dvadsať rokov 
1996 -  Cestovný ruch - faktor tolerancie a mieru 
1997 -  Cestovný ruch – vedúca aktivita v dvadsiatom prvom storočí pre  
            vytváranie pracovných miest a ochranu životného prostredia 
1998 -  Partnerstvo verejného a súkromného sektora – kľúč k rozvoju  
            a propagácii cestovného ruchu 
1999 -  Cestovný ruch - zachovanie svetového dedičstva pre nové tisícročie 
2000 -  Technológia a príroda - dve výzvy pre cestovný ruch na prahu   
            dvadsiateho prvého storočia  
2001 -  Cestovný ruch – zvony mieru a dialógu medzi civilizáciami  
2002 -  Ekoturistika je kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju  
2003 -  Cestovný ruch - hnacia sila pre zmiernenie chudoby, vytváranie  
            pracovných miest a sociálnej harmónie 
2004 -  Šport a turistika - dve životné sily pre vzájomné porozumenie, kultúru  
            a rozvoj spoločnosti  
2005 -  Cestovanie a doprava - od imaginárneho Julesa Vernea k realite 21.  
            storočia 
2006 -  Cestovný ruch obohacuje 



2007 -  Cestovný ruch otvára dvere pre ženy  
2008 -  Cestovný ruch reaguje na riešenie problému zmeny klímy a globálneho         
            otepľovania 
2009 -  Cestovný ruch - oslava rozmanitosti  
2010 -  Cestovný ruch a biodiverzita 
2011 -  Cestovný ruch - prepojenie kultúr  
2012 -  Cestovný ruch a energetická udržateľnosť 
 
2013 -  Cestovný ruch a voda – ochrana našej spoločnej budúcnosti 

Cestovný ruch je dnes sektorom s príjmami v biliónoch dolárov. Súvisí s pohybom 

viac než jednej miliardy turistov ročne v zahraničnom cestovnom ruchu a ďalšími 5 

– 6 miliardami v domácom cestovnom ruchu. 

 

V súlade Medzinárodným rokom spolupráce v oblasti vôd vyhláseným OSN na rok 

2013 nadviazala Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) s témou 

cestovný ruch a voda - ochrana našej spoločnej budúcnosti. Svetový deň 

cestovného ruchu, predstavuje jedinečnú príležitosť zvýšiť povedomie o úlohe 

cestovného ruchu v prístupe k ochrane vôd a zamerať pozornosť v sektore na 

vhodné využívanie vody a vytváranie udržateľnej budúcnosti. 

 

Sektor cestovného ruchu preukázal v mnohých štátoch schopnosť vytvárať 

a prijímať ekologicky šetrné riešenia, rovnako ako získavať politickú a finančnú 

podporu pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov. Je ale 

potrebné urobiť ešte viac. S rekordným počtom turistov v zahraničnom cestovnom 

ruchu prichádza čas, aby sa čo najviac podnikov v cestovnom ruchu zaviazalo k 

udržateľnému rastu sektora cestovného ruchu s cieľom chrániť našu spoločnú 

budúcnosť. 

 

Tohtoročné oficiálne oslavy sa budú konať na Maledivách a zahŕňajú „think tank“ 

na tému 2013 za účasti špičkových odborníkov a politikov v oblasti cestovného 

ruchu a vody. 

 

Slovensko disponuje nielen z európskeho, ale aj svetového hľadiska unikátnymi 

zásobami podzemných a minerálnych vôd ako aj ponukou vodných plôch 

v kombinácii s atraktívnym prírodným prostredím. Tieto predpoklady dávajú do 

budúcna zobrý základ pre ďalší rozvoj cestovného ruchu predovšetkým v súvislosti 

v trendmi v ponuke a dopyte. Dôsledkom uvedených trendov je v posledných 

desaťročiach výrazný rast dopytu po službách kúpeľov a wellness, ktorých 

významnou súčasťou je aj využitie vôd. Práve cieľavedomá a výrazná podpora 

intenzívneho využitia a ochrany vôd v cestovnom ruchu môžemať pre Slovensko 

pozitívny efekt pri raste podielov hostí z rozhodujúcich zdrojových trhov vrátane 

domáceho. Bolo by škodou nevyužiť takúto príležitosť z externého prostredia pri 

existencii tejto zložky primárnej ponuky.  


