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1. GEOTURIZMUS 

- geoturizmus – definícia, formy, vývoj vo svete na Slovensku 

- geomorfologické a geologické členenie územia SR 

- marketingový výskum zameraný na rozvoj geoturizmu, zdroje informácií, kvantitatívny 

a kvalitatívny výskum, základné metódy zberu primárnych údajov 

2. GEOSITES 

- geosites – definícia, typy, príklady vo svete a na Slovensku 

- formy reliéfu ako geosites 

- význam a možnosti propagácie geosites, nástroje propagácie, katalóg CK a jeho obsah, 

propagácia ponuky pohostinských odbytových stredísk v blízkosti geosites 

3. GEOSITES 

- druhy a formy geosites a ich príklady 

- geologické dedičstvo, významné geologické lokality a geosites 

- manažment geologického dedičstva a geolokalít v kontexte rozvoja geoturizmu 

4. HODNOTENIE GEOSITES 

- geosites – príklady významných geosites podľa ich typu 

- metódy (kvantitatívne, kvalitatívne) hodnotenia geosites 

- manažment geosites na základe ich lokalizácie: geosites v geoparku vs. samostatne 

lokalizované geosites 

5. GEOPARKY 

- geopark – definícia, siete geoparkov, príklady geoparkov vo svete a na Slovensku 

- koncepcia rozvoja geoparkov na Slovensku 

- proces marketingového riadenia, formulovanie poslania, vízie a marketingových cieľov 

organizácie spravujúcej geopark 

6. GEOPARKY  A CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

- porovnanie geoparku a národného parku  

- príklady geositov v chránených územiach na Slovensku 

- manažment geosites v geoparku, národnom parku, chránenej krajinnej oblasti 



7. GEOTURIZMUS A OCHRANA PRÍRODY 

- geoturizmus a ochrana prírody vo svete a na Slovensku 

- chránené územia na Slovensku – typy, príklady, stručná charakteristika 

- tvorba produktov cestovného ruchu v geoturistickej destinácii, distribučné cesty, cenová 

stratégia 

 

 

8. REKLAMA A PROPAGÁCIA V GEOTURIZME 

- vhodné spôsoby reklamy a propagácie geoparkov a geolokalít 

- propagácia geoturizmu na Slovensku 

- inovačné prístupy v oblasti reklamy a propagácie za účelom zvýšenia atraktivity geoturizmu 

 

 

9. NP NÍZKE TATRY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- segmentáciu trhu, význam a možné kritériá segmentácie návštevníkov v NP Nízke Tatry 

 

 

10. NP MURÁNSKA PLANINA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

11. NP VEĽKÁ FATRA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

12. NP POLONINY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

13. NP SLOVENSKÝ KRAS 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

 

 

 

 



14. NP PIENINY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

15. TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- podnikanie v oblasti TANAPu, legislatívny rámec pre podnikanie v CR na Slovensku (Zákon 

o zájazdoch, podmienkach podnikania  cestovných kancelárií a cestovných agentúr, 

požiadavky Živnostenského zákona, Kategorizácia ubytovacích zariadení) 

 

 

16. CHKO LATORICA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

17. CHKO POĽANA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov 

 

 

18. CHKO DUNAJSKÉ LUHY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

19. CHKO KYSUCE 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

20. CHKO ŠTIAVNICKÉ VRCHY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- analýza marketingového prostredia CHKO Štiavnické vrchy s ohľadom na geoturistický 

potenciál, mikroprostredie, makroprostredie, techniky a metódy ich analýzy 

 

 

 

 



21. CHKO PONITRIE 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

22. CHKO STRÁŽOVSKÉ VRCHY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- tvorba produktu CR – príklady produktov CR v CHKO na Slovensku, životný cyklus 

produktu, zabezpečenie služieb pre účastníkov zájazdu, druhy zmlúv a ich náležitosti 

  

 

23. CHKO ZÁHORIE 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

24. CHKO CEROVÁ VRCHOVINA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- príklady využitia jednotlivých nástrojov marketingového mixu pri tvorbe produktu CR  

v oblasti CHKO Cerová vrchovina 

 

 

25. CHKO MALÉ KARPATY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

26. CHKO VÝCHODNÉ KARPATY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

27. CHKO BIELE KARPATY 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

 

 



28. CHKO VIHROLAT 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- vhodná marketingová stratégia pre rozvoj turizmu a podporu lokálnych produktov CR resp. 

miestnych producentov tovarov a služieb 

 

 

29. CHKO HORNÁ ORAVA 

- základná charakteristika (poloha, geológia, geomorfologické začlenenie a formy reliéfu) 

- najvýznamnejšie geoturistické lokality a ich charakteristika 

- možnosti a príklad zájazdu do oblasti CHKO Horná Orava, zmluva o obstaraní zájazdu, 

všeobecné podmienky účasti na zájazdoch CK 

 

 

 


