
KULTÚRA a CESTOVNÝ RUCH  na SLOVENSKU

Termín zadania práce:  21. február 2011

Termín odovzdania práce: 7. marec 2011 

Cieľ práce:   spoznať krásy a zaujímavosti Slovenska, nájsť a spracovať informácie o prírodných 

                      a kultúrnych atrakciách

Forma práce:  ľubovoľná vlastná prezentácia práce pri odovzdaní (itinerár, poster, ppt prezentácia, video...) 

O čo ide?:

Predstavte si, že ste sa práve stali novými sprievodcami cestovnej kancelárie, ktorá má na starosti zahraničných  
turistov s náročnými požiadavkami. Vaša firma si zakladá na profesionalite a individuálnom prístupe ku klientom,  
ktorých si nemôžete dovoliť sklamať - práve Slovensko si vybrali za miesto ich 10 dňovej dovolenky a svoj čas chcú  
prežiť na plno. Je len na Vás, aký program im pripravíte. 

Požiadavky a opis klienta:

Máte na starosti návrh a zabezpečenie 10 dňového letného pobytu, ktorý bude zodpovedať požiadavkám Vami  
zverených turistov.  Máte šťastie, do Vašich rúk bola zverená 8 členná skupina mladých cyklistov z Francúzska,  
ktorí  sa počas svojich  letných prázdnin na univerzite,  rozhodli  urobiť  poriadny „road-trip“ na dvoch kolesách.  
Začali z Francúzska a po Dunajskej cyklistickej ceste sa cez Nemecko a Rakúsko dostali, až do Bratislavy, kde máte  
dohovorené stretnutie. Prechádzajú cez Slovensko ďalej smerom na východ, až na Ukrajinu a chceli by tu stráviť  
okolo 10 dní. Aj keď sú ich bicykle ťažké – spacáky, stany, oblečenie a všetko potrebné, prejdú za deň aj 70km, ak  
nie je náročný terén.  Majú zvláštne požiadavky, aké sa dajú čakať práve od mladých ľudí. V prvom rade cestujú na  
bicykloch, preto je potrebné navrhnúť ich trasu tak, aby išla čo možno najviac po cyklistických trasách, ale aj  
vedľajšie  cesty  sú  výborné  a  bezpečné.  Ich  cieľ  je  dostať  sa  na  Ukrajinu,  preto  by  tomu  mala  Vaša  trasa  
zodpovedať. Je len na Vás, čo sa im rozhodnete na Slovensku ponúknuť. Okrem zaujímavostí a atrakcií je v tomto  
prípade dôležitá aj samotná cesta k nim! Aby Vám to predsa len uľahčili, posielajú tieto konkrétnejšie požiadavky  
na ich pobyt:   

1.   Nie sú veľkí fanúšikovia veľkých miest, ktoré cyklistom neprajú a sú pre nich nebezpečné. Na Slovensko sa však
      dostali v Bratislave a preto by ju radi spoznali, zaujímajú ich hlavne historické pamiatky a rieka Dunaj. Obchody
     radi vynechajú, všetko čo by kúpili, by museli potom celou cestou niesť na bicykloch. Bratislava to nie je len
    mesto ale aj jej krásne okolie. Cyklistom praje najmä rovina okolo Dunaja, či Moravy, ktorá okrem prírody
    ponúka aj hodnotné kultúrne poklady. V Bratislave musia stráviť jednu noc a preto Vás prosia o vybavenie
   lacného  ubytovania  v  hosteli  alebo  kempingu.  Zaujíma  ich  aj  možnosť  využiť  možnosť  bývania  zdarma
    prostredníctvom projektu couchsurfing. Dá sa v Bratislave nájsť niekto, u koho by mohli týmto spôsobom
       prenocovať? 

Cestou cez Slovensko po odchode z Bratislave by chceli  alebo potrebovali:

2.   Navrhnúť trasu tak, aby mohli každú noc bezpečne stráviť v kempingu, hosteli alebo v príjemnom rodinnom
       prostredí malého súkromného penziónu. Musíte im toto ubytovanie zabezpečiť a vo vypracovanom programe
       cesty ponuky predložiť.

3.   Po  ceste  sa  viackrát  osviežiť  a  okúpať  v  jazere,  alebo  priehrade.  Nie  je  nič  parádnejšie  ako  sa  počas
        rozpáleného leta hodiť upotený z bicykla priamo do vody :)

4.    Spoznať aspoň dve slovenské pamiatky zapísanú v UNESCO. 

5.    V katalógu o Slovensku sa nadchli našimi jaskyňami. Radi by navštívili aspoň jednu.

6.  Spoznať  tradičnú  ľudovú  architektúru  Slovenska,  či  už  vo  forme  skanzenu  alebo  v  obci  kde
       je ešte stále zachovalá.  Pekný starý kostol, či už drevený alebo nie, tiež vždy poteší dušu cestovateľa.



7.   Cestou cez celé Slovensko budú pravdepodobne prechádzať popod veľa hradov a zámkov.  Odporučte im
       aspoň 5 z nich, ktoré by mali rozhodne vidieť. 

8.   Počas svojej cesty urobiť aj malú odbočky z ich trasy a jeden deň venovať objavovaniu prírody zo sedla bicykla.
   To znamená,  že  by  sa napr.  radi  bicyklom dostali  na vrchol  pekného kopca,  ak je  to možné,  alebo prešli
   úžasnou dolinou,  prechod ktorou ich  síce  nedostane ďalej  k  ich  cieľu,  ale  bola  by  škoda obísť  okolo bez
      zastavenia sa.

9.  Nasať  atmosféru  aspoň  5  historických  miest  Slovenska,  kde  sa  dá  vidieť  nielen  architektúra  
      ale aj navštíviť nejaké zaujímavé múzeum alebo galéria. 

10.  Mať  už  pri  Vašom  prvom  stretnutí  vypracovaný  podrobný  program  na  10  dní  s  mapou,  kde  bude  
   vyznačená  celá  trasa  a  jednotlivé  miesta,  ktoré  počas  svojho  pobytu  navštívia.   Majú  vlastné    
   autá,  preto  im  nerobí  problém  cestovať  za  deň  aj  50  km  do  miesta  výletu.  Nezabúdajte  však,  že   
   ide  o  cudzincov  a  naše  cesty  nie  sú  vždy  prvotriedne  -  vzdialenosti  medzi  dvomi  miestami  ich
        programu, by preto nemali byť od seba príliš vzdialené.  

Kde začať a ako na to?:

1.  Najprv sa dôkladne  oboznámte s požiadavkami klienta a vyberte takú trasu cez Slovensko, ktorá by im  
  najviac  zodpovedala.   Ku  každej  z  požiadaviek  skúste  vymyslieť,  či  nájsť  konkrétnu  lokalitu  na  
   Slovensku,  ktorá jej  zodpovedá.  Napr.:  Viete,  že  chcú cestou vidieť  5 hradov.  Na Slovensku máme hradov
     neúrekom a preto počas ich 10 dňovej cesty naprieč krajinou zrejme nebude problém tieto hrady nájsť, či už im
     zvolíte južný, stredný alebo severný variant prechodu Slovenskom zo západu na východ. Nie všade sú však napr.
    jaskyne alebo lokality UNESCO, preto aspoň časť trasy musíte navigovať smerom k nim. Snažte sa vytvoriť
      program a trasu na jednotlivé dni tak, aby to cyklisti stihli absolvovať za 10 dní, no nesnažte sa ich len prehnať
    Slovenskom za 5 dní, bez toho aby tu niečo videli! Človek vníma veci z bicykla rozdielne ako turista na aute,
     preto nezabúdajte, že nielen ciele trasy ale aj trasa samotná je veľmi dôležitá, ak nie najdôležitejšia. Snažte sa
     vyberať bezpečné cesty, ktoré vedú peknou a rôznorodou krajinou. Cyklisti môžu prejsť niektorí deň 20km, iný aj
 100km.  Ideálne  je  neprejsť  za  deň  viac  ako  60km.  Nezabudnite,  že  súčasťou  vašej  práce  je  aj
     nájdenie ubytovania na každú noc podľa nimi zadaných požiadaviek!

2.  Pracujte  s  mapou,  aby  ste  videli,  ktorá  oblasť  Slovenska  ponúka  najviac  možností  na  splnenie  
 požiadaviek  klientov.  Nebojte  sa  používať   podrobnú  mapu  www.maps.google.sk alebo
   www.turistickamapa.sk.  Mapy  jednotlivých  atrakcií    nájdete  pomocou  vyhľadávača  google  -   napr.  ak
  chcete  vedieť,  kde  sú  na  Slovensku  sprístupnené    jaskyne,  napíšte  jednoducho  mapa  jaskyne  
   Slovenska     a  zadajte  googlu  hľadať  v  obrázkoch.   Súčasťou vášho  návrhu  musí  byť  aj  mapa  celého   
     programu! Nezabudnite si preto, už priebežne  značiť jednotlivé lokality, ktoré plánujete navštíviť a trasu, ktorú  
cyklisti prejdú.  Vašu mapu urobíte veľmi jednoducho. Prvá  možnosť je nakresliť ju rukou podľa predlohy, druhá
   a  jednoduchšia  je  využiť  počítač.   Stačí  si  do  Wordu alebo Powerpointu  vložiť  mapu Slovenska  nájdenú  
   na  internete,  zväčšiť  ju  na  celú  stranu  a  vvkreslovať  a  vpisovať  do  nej  Vaše  miesta  -  napr.  krúžok  s  
      názvom mesta, jaskyne ... Smer Vašej trasy môžete vyznačiť jednoduchými šípkami.

 3.  Program  rozvrhnite  do  10  celých  dní.   Aj  viacerým  požiadavkám  sa  dá  vyhovieť  za  jeden  deň,  
         treba však myslieť na to, aby nebol program, až príliš "nabitý", alebo aby neboli niektoré dni „hluché“.

 4.  Nevzdávajte  sa!   Aj  keď  môže  táto  úloha  vyzerať  nad  vaše  sily.   Nezabúdajte,  že  pri  sebe  máte
   všetky  informácie,  ktoré  potrebujete  -  stačí  ich  len  nájsť.  Internet,  knihy,  časopisy,  rady  od  
         priateľov, či rodiny, konzultácie s Vašim učiteľom, všetko je dovolené.    

 5.  Čo  Vám  treba  pre  prezentáciu  projektu:   Stručný  opis  Vami  navrhnutého  turistického  programu.  
       Mali by ste zdôvodniť, prečo ste vašim klientom vybrali práve Vašu trasu a tie atrakcie a zaujímavosti, ktoré
   im  ponúkate,  vedieť  o  nich  pár  základných  informácií  a   vedieť  ich  lokalizovať  (kde  sa  
   nachádzajú).  Pri  prezentácii  sa  nezabudnite  "predať",  nech  to  má  šťavu  a  presvedčí  aj  toho
         najväčšieho pochybovača o Vašom talente sprievodcu a organizátora cestovného ruchu :)    



Vaše informačné zdroje a pomoc na internete:

www.maps.google.sk,   www.turistickamapa.sk               -  mapy
http://manik.sk/slovensko/ - cyklotúra naprieč  Slovenskom, mladý chalan blázon:)
www.vitajtecyklisti.sk/index.html                                        - stránka pre cyklistov
www.mojeslovensko.sk/cyklotrasy/                                    - značené cyklotrasy 
http://cestaokolosveta.sk/node/515                                  - dobrý opis toho, čo je couchsurfing
www.couchsurfing.org/                                                         - stránka projektu couchsurfing 
www.slovakia.travel/intropage.aspx?l=1                           - oficiálna stránka slov. cestovmého ruchu
www.visitslovakia.com/slovensko-slovensko                     - prehľadná stránka o cestovnom ruchu
www.hrady.sk                                                                          - všetko o hradoch
www.zamky.sk                                                                         - všetko o zámkoch 
www.ssj.sk/jaskyne                                                                 -  Slovenská správa jaskýň
www.muzeum.sk                                                                     -  stránka slov.múzeí
www.hiking.sk                                                                          -  stránka o horskej turistike s opisom túr
www.virtualtravel.sk                                                               -  prejdite Slovensko z pohodlia vášho kresla

                               

                    Veľa šťastia a najmä zábavy Vám praje Váš učiteľ
                                                            a

http://www.vitajtecyklisti.sk/index.html
http://cestaokolosveta.sk/node/515
http://www.couchsurfing.org/
http://manik.sk/slovensko/
http://www.mojeslovensko.sk/cyklotrasy/

