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Pre rozvoj karpatského regiPre rozvoj karpatského regióóna prioritným, myslna prioritným, myslííme, je osvojenie jeho turistickme, je osvojenie jeho turistickéého potenciho potenciáála. Pre la. Pre 
potvrdenie zdôvodnenia tohto výberu môpotvrdenie zdôvodnenia tohto výberu môžžeme uvieseme uviesťť ďďalalššie zie záákladnkladnéé argumenty.argumenty.

-- prítomnosť potrebnej prírodnoprítomnosť potrebnej prírodno--zdrojovej bázy (v regizdrojovej bázy (v regióóne sne súú viac ako 600 prameviac ako 600 prameňňov a strbov a strbíín n 
lielieččivých minerivých mineráálnych vlnych vóód znd znáámych druhov, vemych druhov, veľľa z na z níích sch súú jedinejedineččnnéé));;

-- mohutnýmohutný potenciál pre rozvoj rôznych druhov turizmupotenciál pre rozvoj rôznych druhov turizmu ((malebné krajinky,malebné krajinky, reliéfreliéf KarpatKarpat););
-- priaznivé geograficképriaznivé geografické rozloženie (Karpatský regirozloženie (Karpatský regióón je v centre Eurn je v centre Euróópypy));;
-- činiteľ územného rozdelenia práce (faktický na Ukrajine sú 2 regčiniteľ územného rozdelenia práce (faktický na Ukrajine sú 2 regiióóny, kde podmienký ny, kde podmienký 

dovodovoľľujujúú zabezpezabezpeččovaovaťť splnenie spolosplnenie spoloččenských potrieb v rekreenských potrieb v rekreááččných sluných služžbbáách: ch: 
PryPryččornomorskoornomorsko--azovský a Karpatskýazovský a Karpatský)); ; 

-- je tu vysoká ekologická bezpečnosť regije tu vysoká ekologická bezpečnosť regióónana (v porovnaní s inými regi(v porovnaní s inými regióónmi prnmi prííroda Karpat roda Karpat 
menej stratila a vemenej stratila a veľľa aj zachovala v prvotnom stave, a aj zachovala v prvotnom stave, ččo je veo je veľľmi dôlemi dôležžititéé pre rozvoj oddychu a pre rozvoj oddychu a 
turizmuturizmu)); ; 

-- sociálnosociálno--ekonomická špecifita hôr (v horských okresoch štyroch karpatskýcekonomická špecifita hôr (v horských okresoch štyroch karpatských krajov žije h krajov žije 
blízko 1,3 mln. obyv., a pravé hôry sú pričinou špecifických, veblízko 1,3 mln. obyv., a pravé hôry sú pričinou špecifických, veľmi zložitých podmienok v ľmi zložitých podmienok v 
ktorých žijú a pracujú, preto tu je veľmi dôležitá otázka zamestktorých žijú a pracujú, preto tu je veľmi dôležitá otázka zamestnania a ako výsledok nania a ako výsledok –– nízka nízka 
úroveň zámožnosti obyvateľov hôr)úroveň zámožnosti obyvateľov hôr);;

-- ekonomická konkurencieschopnosť rekreáčnej sféryekonomická konkurencieschopnosť rekreáčnej sféry..

Vedúci katedry turizmu UžNU, Fedir ŠandorVedúci katedry turizmu UžNU, Fedir Šandor
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�� Opýtate sa, pre čo prave Opýtate sa, pre čo prave 
ZakarpatskoZakarpatsko ??

Uvedieme aspo ň 10 argumentov na Uvedieme aspo ň 10 argumentov na 
jeho podporujeho podporu

1. 1. Pohostinnosť zakarpatcovPohostinnosť zakarpatcov
Archeologická veda potvrdila, že prvý Archeologická veda potvrdila, že prvý 

človek v Centrálnej Eurčlovek v Centrálnej Euróópe, pe, sa osídlil sa osídlil 
prave v Zakarpatskuprave v Zakarpatsku, , 

To bolo 1 miliTo bolo 1 milióón 100 tisn 100 tisííc rokov pred tým, c rokov pred tým, 
odvtedy a dodnes odvtedy a dodnes pohostivá zem rodí pohostivá zem rodí 
pohostivýchpohostivých ľudíľudí

Tu sa rouplynulo veľa národností, Tu sa rouplynulo veľa národností, 
začinajúc keltmi a rímanmi a končiac začinajúc keltmi a rímanmi a končiac 
mamaďďarmi a ukrajincamiarmi a ukrajincami. . 

Lepšie predstavitelia týchto národov: Lepšie predstavitelia týchto národov: 
básnici a vedci, umelci a majstri básnici a vedci, umelci a majstri 
svojou kultúrou a obyčajmi svojou kultúrou a obyčajmi 
obohacovali naš národobohacovali naš národ. . 

Čiže, zakarpatci originálni a špecifickí, Čiže, zakarpatci originálni a špecifickí, 
vynaliezaví a usilovní a najprv, vynaliezaví a usilovní a najprv, 
úprimníúprimní a pohostivía pohostiví..
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2. 10002. 1000--ročná kultúra ročná kultúra 
Tu sa uspešne spája vplyv východnej a Tu sa uspešne spája vplyv východnej a 

zapadnej kultúry a tradícií viac ako zapadnej kultúry a tradícií viac ako 
dvadcatí štátov ku ktorým patril naš dvadcatí štátov ku ktorým patril naš 
krajkraj..

Historické pamiatky keltskej a dakijskej Historické pamiatky keltskej a dakijskej 
doby, 800doby, 800--ročného maročného maďďarskarskéého ho 
vladnutia, stredovekvladnutia, stredovekéé cirkevncirkevnéé
budovy abudovy a

Jedinečné drevené chrámy, zrucaniny Jedinečné drevené chrámy, zrucaniny 
hradov na vrchoch a aristokratické hradov na vrchoch a aristokratické 
kaštiele kaštiele –– to všetko je svedkom to všetko je svedkom 
búrlivých historických udalostibúrlivých historických udalosti. . 

Obsahovú a bohatú zážitkami cestu Obsahovú a bohatú zážitkami cestu 
sľubujú turistom historickosľubujú turistom historicko--
architektúrne pamiatky, múzea a architektúrne pamiatky, múzea a 
udalostí kultúrneho života miest a udalostí kultúrneho života miest a 
dedín Zakarpaskadedín Zakarpaska..
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4. 4. Liečivé vodyLiečivé vody
Pod Zakarpatskom je cele more liečivých Pod Zakarpatskom je cele more liečivých 

vvóód. Kde by sme neurobili strbinu, d. Kde by sme neurobili strbinu, 
takmer by sme trafili na minertakmer by sme trafili na mineráálny lny 
alebo geotermalebo geotermáálny pramelny prameňň. . 

Vo viacerých mestách a dedinách urobili Vo viacerých mestách a dedinách urobili 
vodonemocnici, kúpaliska alebo vodonemocnici, kúpaliska alebo 
balneologické sanatbalneologické sanatóória. Minerria. Mineráálne lne 
vody pomahajvody pomahajúú

pri ochoreniach orgánov opory a pohybu, pri ochoreniach orgánov opory a pohybu, 
kožných a gynekologickýchkožných a gynekologických
chorobách, na patolchorobách, na patolóógii orggii orgáánov nov 
stravovania a nervoznej sstravovania a nervoznej súústavystavy. . 

Štedrá príroda daruje chorým ľuŠtedrá príroda daruje chorým ľuďďom om 
uzdravenieuzdravenie , zdravým , zdravým -- pôpôžžitokitok. . 
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�� 3.3.Nedotknuteľná príroda Nedotknuteľná príroda 

�� Neveľké Zakarpatsko vlastní veľké Neveľké Zakarpatsko vlastní veľké 
prírodné bohatstvo. Rezervácii, prírodné bohatstvo. Rezervácii, 
národné parky, dendrária a veľké národné parky, dendrária a veľké 
lesylesy

�� Hory, polonyny, jaskyne, krúte Hory, polonyny, jaskyne, krúte 
prechody. Rieky, jazera, blata, tým, prechody. Rieky, jazera, blata, tým, 
kto sa vydá pešo alebo bicyklom na kto sa vydá pešo alebo bicyklom na 
fotopoľovačkufotopoľovačku

�� alebo na monitoring za vtákmi, alebo na monitoring za vtákmi, 
pomáhajú cestou ukazovatele a pomáhajú cestou ukazovatele a 
označené turistické cestičkyoznačené turistické cestičky..
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6. 6. Objekty národného dedičstvaObjekty národného dedičstva
Jedinečné národné parky Jedinečné národné parky –– jazero Synevyr, biosférna rezervácia, rezervácia Schidni (Výchojazero Synevyr, biosférna rezervácia, rezervácia Schidni (Východné) dné) 

Karpaty a neuveriteľnej krásy Údolie narcisov. Medzi objektmi, uKarpaty a neuveriteľnej krásy Údolie narcisov. Medzi objektmi, utorenými človekom,torenými človekom,
tisícročná rotonda v Horianoch, hrad tamplijerov v Seredňon, destisícročná rotonda v Horianoch, hrad tamplijerov v Seredňon, desiatky fungujúcich drevených iatky fungujúcich drevených 

chrámov. V tomto súpise pokračuje vinársky regichrámov. V tomto súpise pokračuje vinársky regióónn
Beregsas, ktorý má jedinečné geografické podmienky, a kde tisícrBeregsas, ktorý má jedinečné geografické podmienky, a kde tisícročné vinárske tradície sú zárukou očné vinárske tradície sú zárukou 

známych vín. Talianské centrum Korzo v Užhorode, stredoveký hradznámych vín. Talianské centrum Korzo v Užhorode, stredoveký hrad nana
Zamkovej Hore v Mukačeve a ochtnícky kaštieľ Šenbornov v KarpatáZamkovej Hore v Mukačeve a ochtnícky kaštieľ Šenbornov v Karpatách sú najviac lákavými ch sú najviac lákavými 

objektmi.objektmi.
7. 7. Pestré národné úmeniePestré národné úmenie
Rozlúčka s zimou slovenské fašiangové plesy alebo stretnutie járRozlúčka s zimou slovenské fašiangové plesy alebo stretnutie járy rumunský mercišor, letný zbery rumunský mercišor, letný zber

úrody blahočynni sviata alebo jesenný zberúrody blahočynni sviata alebo jesenný zber hrozna mahrozna maďďarskarskéé vinnvinnéé baly baly --
toto všetko je úžasnou udalosťoutoto všetko je úžasnou udalosťou pre ľudové sviatky. V dní sviatkov aj dnes možeme uvidieť pre ľudové sviatky. V dní sviatkov aj dnes možeme uvidieť 

zakarpatcov oblečených v ľudové kroje. V rôznych regizakarpatcov oblečených v ľudové kroje. V rôznych regióónoch kraja motnoch kraja motíívy a farby vy a farby 
ozdôb sa odliozdôb sa odliššujujúú. Najviaczn. Najviacznáámymi smymi súú, asi, presn, asi, presnéé horskhorskéé motmotíívy regivy regióónu Maramoronu Maramorošš. Pestros. Pestrosťť

farieb je prfarieb je príítomntomnáá aj v umenaj v umeníí rumunov a marumunov a maďďarov. arov. 
Najzaujimavejšie vzorky ľudovej architektúry sú vo skanzene Najzaujimavejšie vzorky ľudovej architektúry sú vo skanzene -- muzeum architektúry a spôsobu muzeum architektúry a spôsobu 

života v Užhorode.života v Užhorode.
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8. 8. Všetko pre aktívny spôsob života a športVšetko pre aktívny spôsob života a šport

Na privržencov rybačky a vodných športov Na privržencov rybačky a vodných športov 
čakajú jazera, malé a veľké rieky s čakajú jazera, malé a veľké rieky s 
roznorodou prírodou.roznorodou prírodou.

Pre milovníkov konského športa vo viacerých Pre milovníkov konského športa vo viacerých 
regiregióónoch Zakarpatska sa poskytujnoch Zakarpatska sa poskytujúú
konskkonskéé cesty s incesty s inšštruktormi. Hory ltruktormi. Hory láákavkavéé
pre milovnpre milovnííkov horských výletov, kov horských výletov, 
speleoturovspeleoturov

A extremálne druhy športa. V zime na Vas A extremálne druhy športa. V zime na Vas 
čakajú číselné horskolyžiarske výťahy a čakajú číselné horskolyžiarske výťahy a 
krása krajinky.krása krajinky.
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MaMaďďarský bograarský bogračč, slovensk, slovenskéé strapastrapaččky, ky, 
bojkivskbojkivskáá hhúúbovbováá polievka, nemecký polievka, nemecký 
ššovdar, lemkivskovdar, lemkivskéé bobabobaľľky, ky, ččeskeskéé knedleknedle

Ciganská hurka,Ciganská hurka,
Huculský banoš, rumunská zama ku fasole, Huculský banoš, rumunská zama ku fasole, 

hebrejský čovlent, pokračovať Alebo niehebrejský čovlent, pokračovať Alebo nie? ? 
Do našej kuchyne sa zamiluje aj Do našej kuchyne sa zamiluje aj 
najprísnejšínajprísnejší......

Svojou slávou naša kuchyňa mú byť vSvojou slávou naša kuchyňa mú byť vďďaaččnnáá
bohatsvu vkusov a pestrej farbe mabohatsvu vkusov a pestrej farbe maďďarskej arskej 
ččervenej papriky, ktorervenej papriky, ktoráá dnes je vdnes je váážžnym nym 

komponentomkomponentom vo viacerých zakarpatských vo viacerých zakarpatských 
jedlách. Cestujúc krajom, bolo by dobré jedlách. Cestujúc krajom, bolo by dobré 
ochutnať mestské jedlá, lebo tradičné jedláochutnať mestské jedlá, lebo tradičné jedlá

v Maromorosku, Berehovskom a Užanskom v Maromorosku, Berehovskom a Užanskom 
okrese sa veľmi líšia.okrese sa veľmi líšia. Všetké tieto Všetké tieto 
odlišnosti sa harmonický doplňujú odlišnosti sa harmonický doplňujú 
mestskými vínami a nalyvkami.mestskými vínami a nalyvkami.

Medzi nich aj tak zvané karpatikumy, čiže Medzi nich aj tak zvané karpatikumy, čiže 
nalyvky, ktoré sa robia výlučne v nalyvky, ktoré sa robia výlučne v 
ZakarpatskuZakarpatsku



KULTÚRNOKULTÚRNO--HISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKAHISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKA: : 

JEHO SOCIÁLNOJEHO SOCIÁLNO--EKONOMICKÉ VYUŽITIEEKONOMICKÉ VYUŽITIE

10. 10. Originálne suvieníry, skvelý šopingOriginálne suvieníry, skvelý šoping
Kedy sa budete vrácať naspäť, Kedy sa budete vrácať naspäť, 

nezabudnite o darčekoch. nezabudnite o darčekoch. 
Charakteristickými zakarpatskymi Charakteristickými zakarpatskymi 
suvenirmy sú vyplietené s vŕby a suvenirmy sú vyplietené s vŕby a 
suchého listia kukurice výrobky, suchého listia kukurice výrobky, 
hlinené taniere ručnej maľbyhlinené taniere ručnej maľby, , 

maramoroský horský krištáľ, mamaramoroský horský krištáľ, maďďarskarskéé
ččipky, slovenskipky, slovenskáá a rusynska rusynskáá vyvyšíšívka, vka, 
bijkivskbijkivskéé hunehune. . Pekným darčekom je Pekným darčekom je 
aj kniha receptov, doplnená aj kniha receptov, doplnená 
mamaďďarskou arskou ččervenou paprikouervenou paprikou

alebo originálnou ovocnou palienkou, alebo originálnou ovocnou palienkou, 
mestské víno, zakarpatský koňak, mestské víno, zakarpatský koňak, 
selyský syr a osobitný huculský syr selyský syr a osobitný huculský syr 
brindza alebo urda.brindza alebo urda.



KULTÚRNOKULTÚRNO--HISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKAHISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKA: : 

JEHO SOCIÁLNOJEHO SOCIÁLNO--EKONOMICKÉ VYUŽITIEEKONOMICKÉ VYUŽITIE

Zdroje na reguláciu medzinárodného turizmu v Zakarp atskuZdroje na reguláciu medzinárodného turizmu v Zakarp atsku
Základnými pričínami brzdenia turistického rozvoja súZákladnými pričínami brzdenia turistického rozvoja sú: : 
---- nieť celostného systému štátneho riadenia turizmu v reginieť celostného systému štátneho riadenia turizmu v regióónochnoch; ; 
---- podrobenie ústav rozmiestnenia turistov, sanatornopodrobenie ústav rozmiestnenia turistov, sanatorno--kúpeľných, rekreáčnych ústav, kúpeľných, rekreáčnych ústav, 

ktoré poskytujú turistické služby, rôznym ministerstvám, iným cektoré poskytujú turistické služby, rôznym ministerstvám, iným centrálnym orgánom ntrálnym orgánom 
výkonnej mocivýkonnej moci; ; 

-- Pomalé tempo rastu vyšky investicií do rozvoja materiálnej bázy Pomalé tempo rastu vyšky investicií do rozvoja materiálnej bázy turizmuturizmu; ; 
-- Nezodpovednosť väčšiny turistických ústav medzinárodnym štandartNezodpovednosť väčšiny turistických ústav medzinárodnym štandartomom; ; 
-- Nie sú inovačné projekty a vedecké výskumy perspektívnych druhovNie sú inovačné projekty a vedecké výskumy perspektívnych druhov turizmuturizmu; ; 
-- Nedostatočné zabezpečenie turizmu vysokokvalitnými odborníkmiNedostatočné zabezpečenie turizmu vysokokvalitnými odborníkmi; ; 
-- Nedostatočná  štátna podpora a komplexný prístup k reklame národNedostatočná  štátna podpora a komplexný prístup k reklame národného turistického ného turistického 

produktu na domácom a zahraničnom trhu služiebproduktu na domácom a zahraničnom trhu služieb; ; 
-- vysoké dane, nevyriešenie otázok privatizovania zemi a ochrany svysoké dane, nevyriešenie otázok privatizovania zemi a ochrany súkromného úkromného 

kapitálu, nie je systém regulácie zahraničnoekonomickej činnostikapitálu, nie je systém regulácie zahraničnoekonomickej činnosti vo sfére služieb, vo sfére služieb, 
neurčenosť normatívnej bázy a nestabilita legislatívy, ktorá potneurčenosť normatívnej bázy a nestabilita legislatívy, ktorá potrebuje rebuje ďďalalššieho ieho 
zdokonazdokonaľľovania, rozovania, rozšíšírenie a spevnenie z ohrenie a spevnenie z ohľľadom na medzinadom na medzináárodnrodnúú praxprax. . 
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SociálnoSociálno --ekonomické výsledky rozvoja rekreá čnej industrie v Zakarpatskuekonomické výsledky rozvoja rekreá čnej industrie v Zakarpatsku
Zlepšenie sociálnoZlepšenie sociálno--ekonomickej situácie cestou pozitívneho vplyvu vysokoefektívnej ekonomickej situácie cestou pozitívneho vplyvu vysokoefektívnej 

rekreáčnej industrie na všetké sféry života sa dosahuje:rekreáčnej industrie na všetké sféry života sa dosahuje:
—— rast tempa rozvoja rekreáčneho hospodárstva a rozširenie na tomtrast tempa rozvoja rekreáčneho hospodárstva a rozširenie na tomto základe sféry o základe sféry 

zamestnania obyvateľovzamestnania obyvateľov;;
—— zavedenie trhových mechanizmov a foriem hospodárenia v rekreáčnezavedenie trhových mechanizmov a foriem hospodárenia v rekreáčnej sfére, j sfére, 

zvyšenie jej ekonomiky k úrovni najviac efektívnej oblasti výrobzvyšenie jej ekonomiky k úrovni najviac efektívnej oblasti výrobyy;;
—— zvyšenie kvality služieb a servisa obslúhy, čo podporuje sociálnzvyšenie kvality služieb a servisa obslúhy, čo podporuje sociálnu efektívnosť u efektívnosť 

ozdravenia a oddychu obyvateľstvaozdravenia a oddychu obyvateľstva;;
—— zapojenie na vzajomných vyhodných podmienkach zahraničných inveszapojenie na vzajomných vyhodných podmienkach zahraničných investicií v regiticií v regióón, n, 

ččo sa pozito sa pozitíívne odrvne odráážža va akostných paremetroch rozvoja socia va akostných paremetroch rozvoja sociáálnej infralnej infrašštrukttruktúúry ry 
úúzemia, przemia, prííchodu meny v chodu meny v ššttáátny a mestský rozpotny a mestský rozpoččetet;;

—— rozvoj podnikania a rekreáčneho obchodu, čo zabezpečuje rast vyšrozvoj podnikania a rekreáčneho obchodu, čo zabezpečuje rast vyšky prímov od ky prímov od 
industrie oddychu k štátnemu rozpočtu a taktiež k mestským rozpoindustrie oddychu k štátnemu rozpočtu a taktiež k mestským rozpočtom o vyške, čtom o vyške, 
ktorá dovoľuje komplexne rozvíjať rekreáčne okresy a centrá, vytktorá dovoľuje komplexne rozvíjať rekreáčne okresy a centrá, vytvoriť súčasnú voriť súčasnú 
sociálnu a ekologickú infraštruktúrusociálnu a ekologickú infraštruktúru;;

—— aktivizácia prírodoochrannej činnosti s cieľom vytvorenia normálaktivizácia prírodoochrannej činnosti s cieľom vytvorenia normálnych podmienok nych podmienok 
pre život obyvateľstva 1 ekologickej bezpečnosti územiapre život obyvateľstva 1 ekologickej bezpečnosti územia;;

—— realizácie  veľkých podujatí týkajúcich sa reštaurácie a zachovarealizácie  veľkých podujatí týkajúcich sa reštaurácie a zachovania pamiatok nia pamiatok 
historie, kultúry, obnovenia tradicií a obyčajov národahistorie, kultúry, obnovenia tradicií a obyčajov národa..

Takže, uvedené argumenty svedčia, že rekreáčna industria je vysoTakže, uvedené argumenty svedčia, že rekreáčna industria je vysokorentabelnou korentabelnou 
oblasťou, realizácie konkretného programu rozvoja ktorej je ekonoblasťou, realizácie konkretného programu rozvoja ktorej je ekonomický výhodnou omický výhodnou 
pre územie.pre územie.
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Turistické možnosti ZakarpatskaTuristické možnosti Zakarpatska
Na hranice piatich štátovNa hranice piatich štátov
Veľmi dôležitou je celková dlžka hraníc Zakarpatska, Veľmi dôležitou je celková dlžka hraníc Zakarpatska, 

ktorá jektorá je 460 460 kmkm, , a to: s Poľskoma to: s Poľskom —— 33,4 33,4 km na km na 
severosevero--zýpade (Velykoberezňanský okres)zýpade (Velykoberezňanský okres); ; 
SlovenskomSlovenskom —— 98,5 98,5 km na západekm na západe ((Užhorodský, Užhorodský, 
Perečinský okresyPerečinský okresy); ); s Mas Maďďarskomarskom —— 130 130 km na km na 
juhejuhe ((UžhorodskýUžhorodský,, Berehivský, Vynohradivský Berehivský, Vynohradivský 
okresyokresy); ); s Rumunskoms Rumunskom —— 205,4 205,4 km na juhokm na juho--
východe (Rachivský, Ťačivský, Chustský okresy). východe (Rachivský, Ťačivský, Chustský okresy). 
Na severe a severoNa severe a severo--východe (Velykoberezňanský, východe (Velykoberezňanský, 
Volovecký, Mižhirský, ťačivský, Rachivský okresy) Volovecký, Mižhirský, ťačivský, Rachivský okresy) 
je správna hranica s ľvivským krajom je správna hranica s ľvivským krajom (85 (85 kmkm) ) a a 
IvanoIvano--Frankivským krajomFrankivským krajom (180 (180 kmkm). ). V našom V našom 
regiregióóne je usporiadanne je usporiadanáá aj prihraniaj prihraniččnnáá
infrainfrašštrukttruktúúrara: 18 : 18 prechodovprechodov (7 (7 železničnýchželezničných ––
MaMaďďarskoarsko: : ČopČop--zahoň, Salovkazahoň, Salovka--EpereškeEpereške; ; 
SlovenskoSlovensko: : čopčop--čiernačierna--nadnad--tisou, Užhorodtisou, Užhorod--
MativceMativce; ; RumunskoRumunsko: : ďďakovoakovo--chalmeu, teresvachalmeu, teresva--
kympolunh, rachivkympolunh, rachiv--syhotsyhot; 7 ; 7 medzinárodnych medzinárodnych 
automobilových, 1 medzinárodnáautomobilových, 1 medzinárodná letecký, 3 letecký, 3 
uľahčené prechodyuľahčené prechody
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Liečivé vody ZakarpatskaLiečivé vody Zakarpatska
Na dnes v kraji je viac ako 298 objektov turistickoNa dnes v kraji je viac ako 298 objektov turisticko--rekreáčneho charakteru, medzi nimi: 37 sanatrekreáčneho charakteru, medzi nimi: 37 sanatóóririíí, , 

137 turistických b137 turistických bááz na oddych, 124 hotelovz na oddych, 124 hotelovéé úústavystavy.. Ony všetci spolu môžu prijať na oddych a Ony všetci spolu môžu prijať na oddych a 
ozdravenie viac ao 13000 ľudíozdravenie viac ao 13000 ľudí..

Na územi kraja našli viac ako 600 prameňov minerálnych vNa územi kraja našli viac ako 600 prameňov minerálnych vóód a d a solný roztok v zložení 67 solný roztok v zložení 67 
základných prameňov minerálnych a termálnych vzákladných prameňov minerálnych a termálnych vóód, d, ččiižže se súú veveľľkkéé momožžnosti vyunosti využživania ivania 
termtermáálnych lnych vvóód ako lied ako lieččivoivo--rekrerekreááččnych ale aj s priemyselným cienych ale aj s priemyselným cieľľomom. . Niektoré za zložením sú Niektoré za zložením sú 
jedinečnými a sú analogmi významných kavkazkých minerálnych vjedinečnými a sú analogmi významných kavkazkých minerálnych vóódd typu Boržomi a typu Boržomi a 
JesentukiJesentuki. . Využitie minerálnych vVyužitie minerálnych vóódd je základom balneologickej liečby v Zakarpatskuje základom balneologickej liečby v Zakarpatsku..

V sanatárnoV sanatárno--kúpeľných ústavach kraja je možnosť liečiť viac ako 100 ochoreníkúpeľných ústavach kraja je možnosť liečiť viac ako 100 ochorení..

Jedným z najviac perspektívnych kúpeľných a turistických okresovJedným z najviac perspektívnych kúpeľných a turistických okresov nielen Zakarpatska ale aj nielen Zakarpatska ale aj 
Ukrajiny je Svaľavský kraj. Krása a štedrosť prírody lákajú týchUkrajiny je Svaľavský kraj. Krása a štedrosť prírody lákajú tých, kto chce aktívne oddychnuť, , kto chce aktívne oddychnuť, 
ísť na turistický výlet alebo sa poliečiťísť na turistický výlet alebo sa poliečiť. . Na územi okresu je vytvorená celá sieť ústav pre Na územi okresu je vytvorená celá sieť ústav pre 
ozdravenieozdravenie..

Na základe prameňov minerálnych vNa základe prameňov minerálnych vóódd pracujú známe sanatoria: Soňačne Zakarpaťťa, Poľana, pracujú známe sanatoria: Soňačne Zakarpaťťa, Poľana, 
Kvitka Polonyny, rehabilitáčne centrum Profesional, ozdravovňaKvitka Polonyny, rehabilitáčne centrum Profesional, ozdravovňa Kryštaleve džerelo, Kvasnyj Kryštaleve džerelo, Kvasnyj 
potikpotik. . 

Minerálne vody: medzi známych druhov minerálnych vMinerálne vody: medzi známych druhov minerálnych vóód Zakarpatska sd Zakarpatska súú –– BorBoržžomi , Zuber, omi , Zuber, 
Jesentuki, Narzan, Zalizysti Narzany, Stara Russa, Sojmy, KeleJesentuki, Narzan, Zalizysti Narzany, Stara Russa, Sojmy, Keleččynyn. Vyrabáli sa také vody: . Vyrabáli sa také vody: 
Užhorodska, Kelečynska, Poľana Kvasova, Javornycka, Nelipynska, Užhorodska, Kelečynska, Poľana Kvasova, Javornycka, Nelipynska, Šajanska, Drahivska, Šajanska, Drahivska, 
Ploskivska, Poľana Kupeľ, Rachivska, Svaľavska, Pastiľska.Ploskivska, Poľana Kupeľ, Rachivska, Svaľavska, Pastiľska. Pracuje sa na viac ako 50 Pracuje sa na viac ako 50 
prameňoch, priemyselný záujem je v 36 prameňoch minerálnej vody prameňoch, priemyselný záujem je v 36 prameňoch minerálnej vody (Užhorod, Soľ, Kostryno, (Užhorod, Soľ, Kostryno, 
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Suveniry na pamiatku o ZakarpatskuSuveniry na pamiatku o Zakarpatsku
Tradíčne ľudové Tradíčne ľudové výrobyvýroby,, ako aj dnes sú rozšírené v ako aj dnes sú rozšírené v 

rôznych regirôznych regióónach krajanach kraja::
VYŠÍVKAVYŠÍVKA —— Volosianka, V.Bereznyj, Ľuta, V.Byčkiv, Volosianka, V.Bereznyj, Ľuta, V.Byčkiv, 

V.Hejivci, Perečyn, Turycia, Buštyno, Koločava, V.Hejivci, Perečyn, Turycia, Buštyno, Koločava, 
HanyčiHanyči..

TKAČSTVOTKAČSTVO —— Volosianka, Ľuta, Turycia, Volovec, Volosianka, Ľuta, Turycia, Volovec, 
Synevyr, Uhľa, Luhy, V.Byčkiv, Kelečyn, Kerecky, Synevyr, Uhľa, Luhy, V.Byčkiv, Kelečyn, Kerecky, 
Kušnycia, LalovoKušnycia, Lalovo..

VIAZANIEVIAZANIE —— Lalovo, Hoľatyn, KvasyLalovo, Hoľatyn, Kvasy,, Luhy, Bohdan, Luhy, Bohdan, 
Jasiňa, Čorna Tysa, Luh, Lazeščyna, HanyčiJasiňa, Čorna Tysa, Luh, Lazeščyna, Hanyči..

VÝROBA Z VÝROBA Z SRSTISRSTI——Čorna Tysa, Bohdan, Luhy, Čorna Tysa, Bohdan, Luhy, 
LazeščynaLazeščyna..

PLIETENIE Z VRBYPLIETENIE Z VRBY —— Iza, Užhorod, VyškovoIza, Užhorod, Vyškovo..
DEBNÁRSTVODEBNÁRSTVO —— Lazeščyna, Bohdan, Kosivska Lazeščyna, Bohdan, Kosivska 

Poľana, UsťPoľana, Usť--čorna, Drahovo, Dovhečorna, Drahovo, Dovhe..
HRNČIARSTVOHRNČIARSTVO —— Užhorod, Berehovo, Tekovo, Užhorod, Berehovo, Tekovo, 

Korolevo, Vynohradovo, Chust, Vyškovo, Iršava, Korolevo, Vynohradovo, Chust, Vyškovo, Iršava, 
ViľchivkaViľchivka..

ÚMELÉ SPRACOVANIE KOVOVÚMELÉ SPRACOVANIE KOVOV —— Viľchivka, Viľchivka, 
Kobylecka Poľana, Teresva, Korolevo, Chust, Kobylecka Poľana, Teresva, Korolevo, Chust, 
Užhorod, Mukačevo, LuhUžhorod, Mukačevo, Luh..

ÚMELÉ SPRACOVANIE DREVAÚMELÉ SPRACOVANIE DREVA —— V.Bereznyj, V.Bereznyj, 
Poroškovo, Perečyn, V.Byčkiv, Volovec, Ždenevo, Poroškovo, Perečyn, V.Byčkiv, Volovec, Ždenevo, 
Mižhiria, Vary, Berehovo, Koľčyno, Svaľava, Mižhiria, Vary, Berehovo, Koľčyno, Svaľava, 
Užhorod, Mukačevo, Luhy, Čorna Tysa, Bohdan, Užhorod, Mukačevo, Luhy, Čorna Tysa, Bohdan, 
Rachiv, Bilyn, Kvasy, Drahovo, Ťačiv, Hanyci, Rachiv, Bilyn, Kvasy, Drahovo, Ťačiv, Hanyci, 
UsťUsť--ČornaČorna

ÚMELÉ SPRACUVANIE KAMEŇA ÚMELÉ SPRACUVANIE KAMEŇA —— Mukačevo, Mukačevo, 
Iršava.Iršava.
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Cesta Hrady ZakarpatskaCesta Hrady Zakarpatska
Užhorod Užhorod -- NevyckeNevycke
Užhorod Užhorod –– Seredne Seredne ––Mukačevo  Mukačevo  -- Varijevo Varijevo –– Kvasovo Kvasovo ––

Vynohradovo Vynohradovo –– Korolevo Korolevo –– Chust Chust -- VyškovoVyškovo
Užhorod Užhorod –– Seredne Seredne –– Mukačevo Mukačevo –– Čynadijevo Čynadijevo -- BroňkaBroňka
Cesta Kaštiely ZakarpatskaCesta Kaštiely Zakarpatska
Užhorod Užhorod –– V.Lazy V.Lazy –– muka čevo muka čevo –– kyrpaty kyrpaty -- dovhedovhe
Užhorod Užhorod –– v.Lazy v.Lazy –– Mukačevo Mukačevo –– Berehovo Berehovo --

VynohradovoVynohradovo
Cesta Drevené cirkvy ZakarpatskaCesta Drevené cirkvy Zakarpatska
Huculský a dakijský štýlHuculský a dakijský štýl: Užhorod : Užhorod –– Dibrova Dibrova –– Verchne Verchne 

VoVoďďane (2) ane (2) –– Dilove (1) Dilove (1) –– JasiJasiňňa (3) a (3) –– LaziLaziššččyna yna 
(2)(2)

Bojkivský štýlBojkivský štýl: Užhorod : Užhorod –– Čornoholova Čornoholova –– Bukivciovo Bukivciovo ––
Soľ Soľ –– Kostryna Kostryna –– Vyška Vyška –– Stužicia Stužicia –– Suchyj Suchyj --
HusnyjHusnyj

Lemkivský štýlLemkivský štýl:: Užhorod (Muzeum) Užhorod (Muzeum) –– Viľchovycia Viľchovycia ––
Svaľava Svaľava ––Bystryj Bystryj –– Abranka Abranka ––Tyšiv Tyšiv -- KoteľnyciaKoteľnycia

Verchnij bereh a MaromoroščynaVerchnij bereh a Maromoroščyna:: Užhorod Užhorod –– Uklyn Uklyn ––
Jalove Jalove –– Zadiľske Zadiľske –– Huklyvyj Huklyvyj –– Podobovec Podobovec ––
Roztoka (2) Roztoka (2) –– Pylypec Pylypec –– Studenyj (3) Studenyj (3) –– Izky Izky ––
Bukovec Bukovec –– Kelečyn Kelečyn –– V.Bystryj V.Bystryj –– Lopušyne Lopušyne ––
Toruň Toruň –– Sojmy Sojmy -- KoločavaKoločava (2)(2)

““Maramaroská drevená pseudogotikaMaramaroská drevená pseudogotika: : Užhorod Užhorod ––
Novoselycia (Vyn.) Novoselycia (Vyn.) –– Sokyrnycia Sokyrnycia –– Krajnykovo Krajnykovo ––
Danylovo Danylovo -- OlexandrivkaOlexandrivka
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Cesta staroveké kamenné chrámyCesta staroveké kamenné chrámy
ZakarpatskaZakarpatska

Užhorod Užhorod –– Horiany Horiany –– Tarnovci Tarnovci –– Derevci Derevci 
–– PalaPalaďď Komarovci Komarovci –– ČČop op –– Heten Heten ––
Popovo Popovo –– Vel.BihaVel.Bihaňň -- DidovoDidovo

Užhorod Užhorod –– Mukačevo Mukačevo –– Berehovo Berehovo –– Bene Bene 
–– Četovo Četovo –– Bobove Bobove –– ĎĎakovo akovo ––
Klynovecka Hora Klynovecka Hora –– ĎĎula ula ––
Vynohradovo Vynohradovo –– Chust Chust -- VyVyšškovokovo

Cesta klaštori ZakarpatskaCesta klaštori Zakarpatska
Užhorod Užhorod –– Mal.BereznyjMal.Bereznyj
Užhorod Užhorod –– Domboky Domboky ––Rakošyno Rakošyno ––

Mukačevo Mukačevo –– Svaľava Svaľava --TyšivTyšiv
Užhorod Užhorod –– Imstyčevo Imstyčevo –– Priboržavske Priboržavske ––

Lypča Lypča –– Iza Iza –– Chust Chust –– Horodylovo Horodylovo ––
VynohradovoVynohradovo

Užhorod Užhorod –– Boroňava Boroňava –– Krajnykovo Krajnykovo ––
Kopašňovo Kopašňovo –– Drahovo Drahovo –– Čumaľovo Čumaľovo ––
Uhľa Uhľa -- KryvaKryva
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Kaskáda ciestKaskáda ciest
Pondelok Pondelok —— hrady a kaštieli Zakarpatskahrady a kaštieli Zakarpatska / / seredneseredne ((zrucaninyzrucaniny, , hrad tamplijerovhrad tamplijerov), ), berehovoberehovo

((kaštieľkaštieľ), ), kvasovokvasovo ((zrucaninyzrucaniny, , rytiersky hradrytiersky hrad), ), VynohradovoVynohradovo ((kaštieľkaštieľ, , zrucaninyzrucaniny hradahrada), ), KorolevoKorolevo
((kráľovský hradkráľovský hrad), ), čynadijevočynadijevo--KarpatyKarpaty ((hradhrad, , kaštieľkaštieľ, , prameň krásyprameň krásy)/)/

Utorok Utorok —— priehľadokovápriehľadoková exkurziaexkurzia MukačevomMukačevom / / hradhrad, , centrum mestacentrum mesta, , degustácia vína v degustácia vína v 
stredovekých vinnýchstredovekých vinných pivnícpivníc //

Streda Streda —— minerálnymi prameňmiminerálnymi prameňmi //malý kruhmalý kruh: : Užhorod, Simer, Pomník Poštárovi, Poľana Užhorod, Simer, Pomník Poštárovi, Poľana 
(Soňačne), Poľana Kvasova (Poľana(Soňačne), Poľana Kvasova (Poľana--sanatsanatóóriumrium)),, Sväty prameň, (Soločyn), Lužanska (Kvitka), Sväty prameň, (Soločyn), Lužanska (Kvitka), 
Svaľava(Svaľava), Pasika (Pasika)Svaľava(Svaľava), Pasika (Pasika) //

Štvrtok Štvrtok —— prehliadkováprehliadková exkurziaexkurzia užhorodomužhorodom //centrum, užhorodský a nevycký hrady, etnografický centrum, užhorodský a nevycký hrady, etnografický 
muzeummuzeum/. + /. + lahôdkárske lahôdkárske šou v tradičnej korčmešou v tradičnej korčme..

Piatok Piatok —— zábavnýzábavný deňdeň //zúčastniť sa na príprave vina, zberzúčastniť sa na príprave vina, zber húbhúb ((jeseňjeseň), ), kúpať sa nakúpať sa na rieke alebo rieke alebo 
jazere (leto), údolie narcisov, šafranovéjazere (leto), údolie narcisov, šafranové a a snežienkovésnežienkové lúkylúky ((járjár), ), výlet v horyvýlet v hory ((zimazima), ), nákupy v nákupy v 
mestemeste ((koňakykoňaky,, vinavina, , uveniryuveniry), ), čokoladová fabrikačokoladová fabrika ““MukačevoMukačevo”, ”, nočnýnočný klubklub..

Sobota Sobota —— horskéhorské klaštory Zakarpatskaklaštory Zakarpatska //MukačevoMukačevo, , BorovňaBorovňa, , ČumaľovoČumaľovo, , KarpovtlašKarpovtlaš, , Iza Iza 
(výrobky z vrby(výrobky z vrby)/)/

Nedeľa Nedeľa —— výlet do jedinečných horských drevených cirkiev Karpatvýlet do jedinečných horských drevených cirkiev Karpat //ČornoholovaČornoholova, , VyškaVyška, , UžokUžok, , 
KostrynoKostryno, , DomašynDomašyn, , SiľSiľ..



KULTÚRNOKULTÚRNO--HISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKAHISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKA: : 

JEHO SOCIÁLNOJEHO SOCIÁLNO--EKONOMICKÉ VYUŽITIEEKONOMICKÉ VYUŽITIE

Marketing Marketing 
Marketing v priemysle turizmu má objaviť potrebnosti Marketing v priemysle turizmu má objaviť potrebnosti 

turistov, vytvoriťturistov, vytvoriť lákavé pre nich turistické služby, lákavé pre nich turistické služby, 
zoznamiť potenciálnych turistov s prístupnými pre zoznamiť potenciálnych turistov s prístupnými pre 
nich turistickými výrobkaminich turistickými výrobkami, , informovať ich o informovať ich o 
mieste, kde tieto služby si môžu kúpiťmieste, kde tieto služby si môžu kúpiť. . Ako Ako 
ukazuje prax marketingovej činnosti veddúcich ukazuje prax marketingovej činnosti veddúcich 
turistických firiem svetaturistických firiem sveta, , účelným bude sledovanie účelným bude sledovanie 
štandartnej postupnosti siedmých marketingových štandartnej postupnosti siedmých marketingových 
podujatí, ktoré sa nazývajú Sedem P turistického podujatí, ktoré sa nazývajú Sedem P turistického 
výrobkuvýrobku [3, 110]:[3, 110]:

-- výrobokvýrobok (product);(product);
-- naplanovanienaplanovanie (planning);(planning);
-- miestomiesto (place);(place);
-- ľudiaľudia (people);(people);
-- cenyceny (prices);(prices);
-- postuppostup (promotion);(promotion);
-- procesproces ((processprocess).).
Čiže bude to produkt, vypracovaný v súlade s Čiže bude to produkt, vypracovaný v súlade s 

výskumom dopytu na základe strategického výskumom dopytu na základe strategického 
nplanovania činnosti firmy poskytnutý v nplanovania činnosti firmy poskytnutý v 
potrebnom mieste, adresne smerovaný potrebnom mieste, adresne smerovaný 
konkretným segmentom použivateľov, za lákavou konkretným segmentom použivateľov, za lákavou 
cenou, správne predstavený a realizovaný cenou, správne predstavený a realizovaný 
kvalitnou obsluhoukvalitnou obsluhou ((obrobr.1.)..1.).



KULTÚRNOKULTÚRNO--HISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKAHISTORICKÉ DEDIČSTVO ZAKARPATSKA: : 

JEHO SOCIÁLNOJEHO SOCIÁLNO--EKONOMICKÉ VYUŽITIEEKONOMICKÉ VYUŽITIE

Model Sedem P vypracovania turvýrobkuModel Sedem P vypracovania turvýrobku ..

Hocijaka turistická firma musí samostatne Hocijaka turistická firma musí samostatne 
sledova ť všetké zmeny, ktoré sa dejú na sledova ť všetké zmeny, ktoré sa dejú na 
trhu turistických služiebtrhu turistických služieb . . Názory, Názory, 
potreby a želania zákaznikov často sa potreby a želania zákaznikov často sa 
menia a preto firmy musia stíha ť menia a preto firmy musia stíha ť 
reagova ť na tieto zmenyreagova ť na tieto zmeny . . Nestíhanie Nestíhanie 
hrozí nespokojnos ťou spotrebite ľov, hrozí nespokojnos ťou spotrebite ľov, 
výsledkom čoho bude nielen to, že výsledkom čoho bude nielen to, že 
firma stratí svojho zákaznika ale aj to, firma stratí svojho zákaznika ale aj to, 
že firma môže strati ť svojúreputáciuže firma môže strati ť svojúreputáciu ..
Pre úspešné činnos ť v turistickom Pre úspešné činnos ť v turistickom 
obchode je potrebné nielen vedie ť obchode je potrebné nielen vedie ť 
poskytova ť kvalitné služby, ale aj poskytova ť kvalitné služby, ale aj 
vedie ť, pre koho sú potrebné, pre aký vedie ť, pre koho sú potrebné, pre aký 
cieľcieľ. . Dosiahnutý cie ľ je podmienkou Dosiahnutý cie ľ je podmienkou 
úspechu firmy v trhovej ekonomike.úspechu firmy v trhovej ekonomike.


