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  Spracované pre potreby projektu „Cesta k modernej škole“, ktorý je realizovaný  s podporou EÚ  

                Téma: Primárna ponuka v CR 



Primárna ponuka v cestovnom ruchu 
 

  

  Je motívom účasti na CR. Z hľadiska geografie CR býva označovaná aj 

ako „lokalizačné predpoklady“  pre rozvoj aktivít CR.  

Tvoria ju predovšetkým 

  prírodné podmienky a antropogénna ponuka /vytvorená človekom/. 

  Do antropogénnej ponuky patria kultúrno-historické podmienky 

a kultúrne podujatia. 
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Prírodné podmienky primárnej 
ponuky: 
 

 a/ geomorfologické pomery – povrch, reliéf – vrcholy, doliny, jaskyne, 

vodopády,... 

 b/ klimatické podmienky – teplotné pomery, vodné a snehové zrážky, 

slnečný svit a i. 

 c/ hydrologické podmienky – podzemné a povrchové vody /rieky, vodné 

plochy, čistota vody,  liečivé pramene, chemické zloženie a pod. 

 d/ biogeografické podmienky – flóra a fauna; najmä les, botanické 

záhrady, zoo-záhrady, teráriá, delfináriá, rybolovné pásma a pod. 
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Kultúrno-historické podmienky primárnej 
ponuky: 

 

 a/ architektonické svetské pamiatky – hrady, zámky, kaštiele, technické 

diela, sakrálne pamiatky /kostoly, kláštory, kaplnky/; 

 

 b/ umelecko-výtvarné diela – sochy, súsošia, pomníky, obrazy, nábytok, 

zbrane, nástroje; 

 

 c/ folklór: hmotný – odevy, obydlia, umelecká výroba;   duchovný – 

piesne, zvyky, tradície; 
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 d/ archeologické náleziská – voľná príroda i muzeálne zbierky; 

 

 e/ miesta bojov – miesta svetových a národných dejín, rodiská a pôsobiská 

národných dejateľov a pod.; 

 

 f/ kultúrno-osvetové zariadenia – divadlá, galérie, skanzeny, múzeá, 

pamätné objekty; 
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Organizované podujatia primárnej 
ponuky: 
 

 a/ kultúrne podujatia – folklórne a hudobné festivaly, vedecké sympóziá, 

kongresy a pod.; 

 

 b/ športové udalosti medzinárodného a národného významu – MS, OH, 

športové súťaže; 

 

 c/ politicko-spoločenské udalosti – politické výročia, oslavy a pod.; 

 

 d/ obchodné udalosti – výstavy, veľtrhy, salóny a pod. 
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