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DVE ASOCIÁCIE Z CESTOVNÉHO RUCHU NAŠLI SPOLOČNÚ REČ

Asociácia organizácií cestovného ruchu, ktorá má zámer zlepšovať podmienky pre
manažment turistických lokalít a regiónov tzv. destinačný manažment podpísala
memorandum o spolupráci s Asociáciou prírodného turizmu, ktorej poslaním je cez
ekonomiku cestovného ruchu pomôcť generovať finančné zdroje na posilnenie aktivít
ochrany prírody v prírodne cenných lokalitách vrátane chránených území a
národných parkov.

“Keď nás v novembri oslovila Asociácia prírodného turizmu so žiadosťou o stretnutie, neváhali sme
ani minútu. Niektorých členov máme spoločných, ale najmä téma, ktorej sa Asociácia prírodného
turizmu aktívne venuje, je aj pre mnohých našich členov aktuálna a lákavá”, povedala o spolupráci
Michaela Sendeková, predsedníčka Asociácie organizácií cestovného ruchu.

Cieľom spoločných aktivít obidvoch asociácií, ukotvených v podpísanom memorande je, aby spoločne
popularizovali mäkkú formu tzv. udržateľného cestovného ruchu, ktorým prírodný turizmus je a
edukovali podnikateľov aj nepodnikateľov v turistických lokalitách o tom, akou formou aj oni môžu cez
cestovný ruch prispieť k ochrane prírody. “Prax nám ukázala, že práve edukácia cez príklady
zrealizovaných produktov a aktivít, vie byť veľmi efektívna v rozširovaní konceptu prírodného turizmu
v slovenských podmienkach. Sme radi, že sme našli v Asociácii organizácií cestovné ruchu a u jej
členov pochopenie pre naše zámery a zároveň veľmi silného partnera”, povedala Iveta Niňajová,
predsedníčka Asociácie prírodného turizmu.

“S podporou Asociácie prírodného turizmu sa nám podarilo naštartovať tvorbu produktu pozorovania
zvierat na území chránenej krajinnej oblasti spojeného s odborným lektorským výkladom, keďže
interpretácia je pre pochopenie prírody a následnú ochranu kľúčová. Nevieme totiž dostatočne chrániť
to, čomu nerozumieme a čo nepoznáme”, doplnil Jiří Pěč z oblastnej organizácie cestovného ruchu
Stredné Slovensko, ktorá je zakladajúcim členom obidvoch asociácií.
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