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CESTOVNÝ RUCH AKO NÁSTROJ UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
MIKROREGIÓNU BIELA ORAVA S OHĽADOM NA MIENKU
VYBRANÝCH AKTÉROV ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Tourism as a tool for sustainable development with regard to the opinion
of selected stakeholders of the area development of Biela Orava microregion
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Abstrakt: Cestovný ruch má podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (WTO) a Svetovej rady cestovného
ruchu (WTTC) kľúčovú úlohu v hospodárskom raste, pri vytváraní pracovných miest, v rozvoji a transformácii
na zelené hospodárstvo. Cestovný ruch je veľmi podstatným faktorom prispievajúcim ku globálnej rozvojovej
agende a zastávajúcim významnú úlohu v budovaní silného, udržateľného a vyváženého globálneho rozvoja. Je
považovaný za jedno z potenciálne najdôležitejších hospodárskych odvetví. Pozornosť obce preto venujú
rozvoju mestského a vidieckeho cestovného ruchu ako faktoru ekonomiky a tvorby prostredia mesta a vidieka.
Dôležité však je, aby rozvoj cestovného ruchu bol v súlade s rešpektovaním ochrany prírody a krajiny. Cesta ako
dosiahnuť regionálny rozvoj v súlade so záujmami ochrany životného prostredia je udržateľný cestovný ruch.
Predkladaný článok prezentuje výsledky dotazníkového prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť pohľad
vybraných aktérov územného rozvoja v mikroregióne Biela Orava na rozvoj cestovného ruchu ako nástroja
udržateľného rozvoja. Výsledky výskumu, ktoré poukázali na silné a slabé stránky cestovného ruchu v území,
môžu slúžiť ako zásobník námetov pre vypracovávanie strategických rozvojových plánov mikroregiónu Biela
Orava s dôrazom na cestovný ruch.
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Abstract: According to the World Tourism Organization (WTO) and the World Travel and Tourism Council
(WTTC), tourism plays a key role in economic growth, job creation and in the development and transformation
to the green economy. The tourism is a very important factor contributing to the global development agenda,
representing an important role in building a strong, sustainable and balanced global development. It is considered
to be one of the most potentially important economic sectors. Therefore, municipalities pay attention to the
development of urban and rural tourism as a factor of the economy and the creation of city and countryside
environment. It is important that the tourism development respects the nature and landscape protection. The way
how to achieve regional development in accordance with the interests of environmental protection is sustainable
tourism. This paper presents results of a questionnaire survey aimed at finding out opinion of selected players of
spatial development in Biela Orava microregion on the tourism development as a tool of sustainable
development. Research results that revealed strengths and weaknesses of the tourism in the study area, may serve
as a reservoir of ideas for drawing up strategic development plans of Biela Orava microregion with an emphasis
on the tourism.
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