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Riešené územie na Slovenskej strane: 
 

Národné parky Slovenský kras, Slovenský raj, Muránska planina 
 

Okresy: Rožňava, Spišská Nová Ves, Revúca 
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Riešené územie na Ukrajinskej strane: 
 

V rámci Zakarpatskej oblasti rajóny Užhorodský a Mukačevský.  
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Gotická cesta Slovenská republika 

Gotická cesta je prvou turistickou 
poznávacou cestou na Slovensku. V 
ucelenom okruhu predstavuje 
najzaujímavejšie a najvzácnejšie 
skvosty Spiša a Gemera, ktoré 
svojim významom ďaleko presahujú 
rámec regiónu i Slovenska a sú 
neoddeliteľnou súčasťou 
európskeho kultúrneho dedičstva. 



Železná cesta Slovenská republika 

Slovenská železná cesta 
je kultúrna cesta 
spájajúca miesta bývalej 
ťažby železných rúd, 
výroby a spracovania 
železa a ďalších kovov. 



Aktivity a výstupy: 

1. Analýza územia SR – dôkladné zmapovanie všetkých atraktivít a služieb cestovného ruchu 

2. Webový portál cestovného ruchu daného územia 

3. Aplikácia do mobilných telefónov a tabletov (Android, Apple – Iphone) 

4. Označenie atraktivít QR kódom 

5. Turistický sprievodca   
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1. Analýza územia SR – dôkladné zmapovanie 
všetkých atraktivít a služieb cestovného ruchu 

• Zmapovanie: historických pamiatok, prírodných pamiatok, športových 
atraktivít, turistických a cykloturistických trás, služieb cestovného 
ruchu: ubytovacie služby, stravovacie služby, voľnočasové aktivity, 
program pravidelne sa opakujúcich podujatí. 

• Informácie o atraktivitách: stručný popis, otváracie hodiny, cenníky, 
kontakty, fotogaléria 

 



3. Webový portál cestovného ruchu daného územia 

• Sprístupňuje všetky informácie cestovného ruchu riešeného územia.     www.portál.sk 

 



 
4. Aplikácia do mobilných telefónov a tabletov 
(Android, Apple – Iphone) 
 • Aplikácia zabezpečí aby bol portál dostupný aj v prenosných zariadeniach 



 
5. Označenie atraktivít QR kódom 



 
6. Turistický sprievodca 
 



Ďakujem za pozornosť! 
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