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1. O projekte 

Projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko mapuje, medializuje, podporuje udržateľné turistické 

aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta a projekty naprieč slovenskými regiónmi. 

 

Unikátnosť celého konceptu spočíva v kompaktnej česko-slovenskej spolupráci dvoch 

zakladajúcich subjektov. Vďaka tejto skutočnosti je potenciál mediálneho, informačného, 

populárno-náučného dosahu rádovo v miliónoch užívateľov/návštevníkov/čitateľov v dvoch 

historicky, kultúrne, jazykovo prepojených krajinách. 

 

Hlavné piliere projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekonomická 

Podpora podnikov, zariadení, cieľov, 

atrakcií, aktivít prispievajúcich k 

rozvoju šetrného cestovného ruchu, 

udržateľného rozvoja alebo majúcich 

pozitívny vplyv na životné prostredie. 

Informovanie a osveta verejnosti 

prostredníctvom siete turistických 

informačných centier Slovenska. 

Environmentálne 

Osveta prostredníctvom príkladov 

dobrej praxe priamo z regiónov. 

Mimoriadny dôraz je kladený na 

rozvoj prírodného turizmu, 

objavovanie menej známych lokalít a 

taktiež na lokálne výrobky alebo 

tradičné ľudové remeslá. 
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Ciele projektu: 

• zmapovať atraktívne turistické aktivity, zaujímavosti, ciele, miesta, projekty, služby, 

výrobky, značky, ktoré akcentujú a v praxi presadzujú princípy udržateľného rozvoja, 

• medializovať príklady dobrej praxe, pravidelne prinášať prehľad inšpiratívnych článkov, 

príspevkov, tipov a praktických rád, 

• prepojiť domácich a zahraničných návštevníkov, turistov slovenských regiónov s 

regionálnymi ekologickými a udržateľnými príležitosťami, 

• rozvíjať regionálny potenciál s dôrazom na udržateľný rozvoj, tradície a ochranu prírody a 

krajiny. 

Hashtag – ObjavUdržateľnéSlovensko  

Jedinečný identifikátor projektu. Marketingová značka, ktorá zastrešuje udržateľné 

turistické destinácie, ciele a objekty v slovenských regiónoch. Hashtagom je označený 

všetok obsah projektu, či už na webových stránkach alebo na sociálnych sieťach.  

Projekt je oficiálne zastrešený značkou Slovensko 
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1.1. Zakladajúci členovia 

Ekotema Group s.r.o. 

Inovačná spoločnosť zameriavajúca sa na udržateľnosť a ekológiu. Pomáhame pri pochopení 

rizík a výhod udržateľnosti, implementujeme inovatívne nástroje do prostredia firiem, miest/obcí, 

neziskových/vzdelávacích inštitúcií i jednotlivcov. Vyhľadávame príležitosti rozvoja 

v priemyselnej a mediálnej oblasti. Spravujeme vlastnú komunitu odborníkov (Ekotema 

sustainability network). 

V zastúpení:  Ing. Lukáš Žaludek, konateľ 

   Ing. Michal Gregor, konateľ 

 

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) 

Dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, 

pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu. Naším cieľom je spájať turistické 

informačné centrá na Slovensku a vo vzájomnej koordinácii sa zlepšovať v poskytovaní služieb 

turistom na základe súčasných svetových štandardov a takto zdokonaľovať situáciu v 

slovenskom cestovnom ruchu. 

V zastúpení: PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., prezidentka AICES 

   Ing. Rastislav Hudec, člen správnej rady AICES 

 

  



  

 

    
 

Stránka 6 z 10 

 

1.2. Výstupy projektu 

Hlavnou časťou projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko sú populárno-náučné obsahové výstupy 

predovšetkým v online podobe publikovanej na domovskej webovej stránke 

udrzatelneslovensko.sk. 

Základné členenie informačných výstupov: 

• články, reportáže, tlačové správy, rozhovory 

• videá 

• špeciálny obsah (recenzie, testy, fotoreportáže ai.) 

• obsah externých subjektov/prispievateľov 

Príklady našej tvorby: 

 

Ostatné 

Obsah projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko preberá množstvo českých i slovenských online 

portálov (napr.: pozitivni-zpravy.cz, enviweb.cz).  

Turistické informačné centrá Slovenska (ďalej len „TIC“) 

Mediálny či iný obsah je vytváraný taktiež TIC, ktoré sú zapojené do projektu (napr. Mestská 

informačná kancelária Poprad). Veľa informačných centier sa stalo aktívnymi podporovateľmi a 

propagátormi projektu. 

Univerzity 

Akademické inštitúcie poskytujú stabilné zázemie pre popularizáciu, šírenie osvety tém 

spojených s udržateľným cestovným ruchom či už vo forme prednášok, spoločenských akcií či 

https://www.udrzatelneslovensko.sk/
https://pozitivni-zpravy.cz/
https://www.enviweb.cz/
https://www.visitpoprad.sk/
https://www.visitpoprad.sk/
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odborných sympózií. K najvýznamnejším podporovateľom projektu patrí Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre alebo Mendelova univerzita v Brne. 

Popularizačno-informačné aktivity 

Podpora udržateľného cestovného ruchu, vidieckej turistiky, agroturistiky patrí do portfólia 

služieb zakladateľov projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko. Prezentácia pridanej hodnoty práve 

týchto druhov cestovného ruchu prebieha prostredníctvom verejných vystúpení, účasťou na 

festivaloch či iných kultúrno-spoločenských udalostiach. 

Uvedené sú tiež v gescii jednotlivých turistických informačných centier so zameraním na 

regionálnu pôsobnosť. 

Pridružené aktivity 

V rámci AICES je to predovšetkým metodická činnosť, vzdelávacia činnosť pre turistické 

informačné centrá v oblasti cestovného ruchu. 

V rámci Ekotema Group s.r.o. to je odborná poradenská činnosť v oblasti priemyselnej ekológie 
(odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, vôd, chemické látky/zmesi, prevencia závažných 
havárií, ekologická ujma, audit, certifikácia) a udržateľného rozvoja (cirkulárna ekonomika, 
spoločenská zodpovednosť atď.).  

https://www.ukf.sk/
https://www.ukf.sk/
https://mendelu.cz/
https://aices.sk/
https://ekotema.cz/
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1.3. Oficiálna záštita projektu 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

Projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko bola udelená exkluzívna licencia na použitie oficiálnej 

ochrannej známky Slovensko - „Dobrý nápad Slovensko / Good Idea Slovakia“. Uvedenie je 

platné na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

Podpora udržateľného turizmu na Slovensku je v súlade s environmentálnou politikou 

ministerstva. To bol jeden z dôvodov udelenia oficiálnej záštity priamo od ministra životného 

prostredia Jána Budaja. 

 

Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Brne 

Rozvoj vzájomných vzťahov Českej a Slovenskej republiky v oblastiach kultúry, cestovného 

ruchu a mnohých ďalších patrí medzi hlavné priority Honorárneho konzulátu SR v Brne. 

Významný zahraničný presah a podporu slovenského udržateľného cestovného ruchu v SR 

ocenil pri udelení záštity honorárny konzul Jaroslav Weigl. 
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1.4. Partneri projektu 

PravéSlovenské.sk 

Projekt #praveslovenske vďaka online nástrojom prezentuje „Hrdo a Srdcom“ všetko krásne, čo 

doma máme. Milujme a vážme si naše kultúrne bohatstvo. Spoznávajme spolu slovenských 

umelcov a výrobcov, pravé slovenské výrobky, slovenské tradície, folklór, históriu a krásy 

Slovenska. 

 

Televízia Halali (halali.sk) 

V televíznej relácii používajú tvorcovia výrazové prostriedky, ktorých cieľom je spopularizovať 

odbornú problematiku v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírody, 

environmentálnej politiky, rozvoja vidieka, veterinárnej problematiky, obhospodarovania lesného 

pôdneho fondu i poľovníctva na Slovensku. Halali.sk dodáva mediálny obsah do RTVS. 

 

Adventoura.eu 

Cestovná kancelária Adventoura Slovakia sa špecializuje na nevšedné turistické výpravy, 

poznávacie výlety alebo dobrodružné zážitky naprieč Tatrami a tiež celým Slovenskom. To všetko 

zažijete priamo so slovenským rodákom, horským sprievodcom, majiteľom Adventoury Erikom 

Ševčíkom. 

https://www.instagram.com/explore/tags/praveslovenske/
https://www.adventoura.eu/
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2. Pridaná hodnota projektu 

 

Unikátna česko-slovenská spolupráca s potenciálom oslovenia 

až 16 miliónov návštevníkov. 

 

 

Ekologické bohatstvo Slovenska v ekoturistike, kultúre, gastronómii, 

ubytovacích službách či remeslách. 

 
 

Zázemie slovenských turistických informačných centier a ďalších 

významných organizácii cestovného ruchu na Slovensku. 

 

 

Oficiálna podpora zo strany inštitúcií štátnej správy – napr. 

MZV.sk, Minzp.sk 

 

 

Prvý projekt svojho druhu na Slovensku.

 

https://www.mzv.sk/
https://www.minzp.sk/

