
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

medzi stranami 

 (1)     Asociácia organizácií cestovného ruchu  
Sídlo: Šafárikovo nám. 76/3, 811 02 Bratislava - Staré Mesto 
IČO:50961560 
Štatutárny orgán: Ing. Michaela Sendeková – predsedníčka 
 

 (2)     Asociácia prírodného turizmu 
Sídlo: Námestie SNP 13, 97401 Banská Bystrica 
IČO: 52560350 
Štatutárny orgán: 
Ing. Iveta Niňajová, PhD. – predsedníčka 

 
Článok 1 

Preambula 

1. Memorandum je prejavom slobodnej vôle zúčastnených strán memoranda a vypovedá o ich snahe 
spoločne sa podieľať na rozvoji prírodného turizmu v turistických destináciách na Slovensku ako 
alternatívneho zdroja podpory lokálnej ekonomiky, zamestnanosti, zvyšovania kvality života ľudí a 
zároveň udržateľnej ochrany prírody a využívania miestnych prírodných a kultúrnych zdrojov. 

2. Memorandum je založené na princípe dobrovoľného partnerstva - neformálnej spolupráce strán 
memoranda, a to Asociácie organizácií cestovného ruchu (ďalej AOCR), ktorá je profesnou 
organizáciou pre zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti odvetvia cestovného ruchu na 
Slovensku prostredníctvom spolupracujúcej siete organizácií cestovného ruchu ako organizácií 
destinačného manažmentu a Asociácie prírodného turizmu (ďalej ako APT), ktorej poslaním je 
iniciatíva zameraná na aktívne prepájanie ochrany prírody s rozvojom cestovného ruchu na 
Slovensku ako platformy pre partnerstvo a spoluprácu s cieľom vytvoriť z prírodného turizmu účinný 
nástroj na zlepšenie ochrany prírody najmä v chránených územiach, a zároveň vhodný nástroj na 
ekonomický rozvoj hlavne zaostalejších regiónov. 

Článok 2 
Oblasti vzájomnej spolupráce 

1. Strany memoranda budú spolupracovať na presadzovaní „Konceptu prírodného turizmu v 

slovenských podmienkach“ v destináciách cestovného ruchu na Slovensku. Partneri si budú pri 
plnení konkrétnych vzájomne dohodnutých úloh, ktoré súvisia s rozvojom prírodného turizmu, 
pomáhať a vymieňať si informácie. 

2. Predmetom spolupráce je vzájomná podpora a kooperácia v oblasti rozvoja prírodného turizmu ako 

účinného nástroja smerujúceho k udržateľnému rozvoju regiónov cestovného ruchu na Slovensku. 
Od prírodného turizmu partneri tohto memoranda očakávajú alternatívne doplnenie turistickej 
ponuky destinácií cestovného ruchu a predĺženie pobytu návštevníkov v týchto destináciách, a teda 
celkovo pozitívny prínos pre lokálnu ekonomiku, miestnych ľudí a ochranu prírody a prírodných a 
kultúrnych zdrojov. 

3. Strany memoranda potvrdzujú spoločnú vôľu podieľať sa na konkrétnych popularizačných a 

rozvojových aktivitách smerujúcich k podpore rozvoja prírodného turizmu na Slovensku. 

 
Článok 3 

Formy a propagácia spolupráce 

1. Strany memoranda budú hľadať čo možno najvhodnejšie spôsoby spolupráce. Medzi formy 
spolupráce budú patriť najmä workshopy, pracovné stretnutia, odborné konzultácie, semináre, 
výmeny potrebných informácií, prípravy odborných materiálov a iných dokumentov. 



2. Propagovať spoluprácu a jej výsledky budú všetky strany memoranda priebežne podľa svojich 
možností, pričom sa zaväzujú, že všetky informácie týkajúce sa tejto spolupráce a jej výstupov budú 
propagovať po vzájomnej dohode resp. spoločne. 

 
 Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. S cieľom zabezpečenia efektívnosti pri napĺňaní oblastí spolupráce budú hlavnými komunikačným 
partnermi : 

a.   Za Asociáciu organizácií cestovného ruchu 

Ing. Michaela Sendeková, predseda@aocr.sk 
b.   Za Asociácia prírodného turizmu 

Ing. Tatiana Biskupičová, tana@prirodnyturizmus.sk 

2. Memorandum je prejavom záujmu o spoluprácu Partnerov spoločne sa podieľať na rozvoji 
prírodného turizmu na Slovensku, pričom z memoranda nevyplýva žiadna právna záväznosť. 

3. Memorandum je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, jeden pre každého účastníka memoranda. 

4. Memorandum sa uzatvára na dobu neurčitú počnúc dňom nadobudnutia účinnosti memoranda. 

5. Memorandum nadobúda účinnosť dňom podpisu všetkých strán memoranda. 

  

V Bratislave, dňa 10. decembra 2021 

  

 

_______________________________                  ________________________________________                                                                           

Ing. Michaela Sendeková                         Ing. Iveta Niňajová, PhD. 
Asociácia organizácií cestovného ruchu           Asociácia prírodného turizmu                   
                                                         

 

mailto:tana@prirodnyturizmus.sk

