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Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
za zásluhy o rozvoj rezortu  

OSOBNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU  
 
 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelí  za rok 2015 prestížne ocenenie 

„Osobnosť cestovného ruchu“. Slávnostné odovzdanie sa uskutoční počas medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2016 na výstavisku  Incheba v Bratislave.  
 
Hlavným cieľom je oceniť osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj a prestíž odvetvia 
cestovného ruchu a svojou aktívnou a pravidelnou činnosťou prispieva k zvýšeniu kvality 
ponuky cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni. Je to zároveň 
spôsob podpory a zvýšenia povedomia ľudí o význame cestovného ruchu, ako aj  jeho 
prínosu v ekonomicko-spoločenských oblastiach Slovenska.  
 
 
 

Všeobecné podmienky účasti a udelenie ocenenia  
 
1. Organizačným gestorom je osobný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. Odborným garantom je sekcia cestovného ruchu.  
 
2. Návrh na udelenie ocenenia  „Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu Osobnosť cestovného ruchu“ 
môže podať organizácia s celonárodnou alebo regionálnou pôsobnosťou.  

 
3. Návrhy na nomináciu osobnosti predkladajú organizácie najneskôr do 23. novembra 

2015 písomne na adresu:  
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
sekcia cestovného ruchu 
Námestie slobody č. 6 
P.O.BOX 100 
810 05 Bratislava 
 

Na obálku je potrebné uviesť: „Osobnosť cestovného ruchu“. 
  
4. O možnosti podávať návrhy na udelenie ocenenia Osobnosť cestovného ruchu bude 

verejnosť informovaná prostredníctvom webového portálu Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, prípadne iným spôsobom.   

 
5. Hodnotiaca komisia, na základe hodnotiacich kritérií, vyberie z predložených nominácií  

osobnosť, ktorá získa titul Osobnosť cestovného ruchu.   
  
6. Zloženie hodnotiacej komisie bude päťčlenné, ktorej predsedu a členov vymenuje 

odborný garant.  
 

7. Prestížne ocenenie slávnostne odovzdá minister dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR počas slávnostného otvorenia veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 
2016 v Inchebe Expo Bratislava. 

 
8. Do hodnotenia nemôže byť nominovaná osoba, ktorá v predchádzajúcich ročníkoch 

získala rezortné ocenenie.   
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Kritériá na hodnotenie Osobnosti cestovného ruchu   

 
Hodnotiacimi kritériami sú:  

1. Svojou aktívnou činnosťou výrazne prispela ku kvalitatívnemu rozvoju cestovného 
ruchu na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni a podieľala sa na budovaní 
pozitívneho obrazu Slovenska ako cieľovej oblasti cestovného ruchu. 

 
2. Osobná angažovanosť pri výstavbe a prevádzke nových a modernizácii existujúcich 

zariadení cestovného ruchu a poskytovaní služieb  (napr. ubytovacie a stravovacie 
zariadenia, kúpeľné domy, termálne kúpaliská, aquaparky, doplnkové, kultúrne 
a športovo - rekreačné zariadenia, lyžiarske vleky, zasnežovacie a parkovacie 
zariadenia, cyklotrasy, polyfunkčné objekty slúžiace pre cestovný ruch, 
modernizácia kultúrno-historických objektov a technických pamiatok). 

 
3. Úspešné zavedenie progresívnych, inovatívnych procesov a technológií 

v cestovnom ruchu. 
 

4. Príprava a výchova odborníkov pre cestovný ruch, pedagogická činnosť, 
odovzdávanie vlastných poznatkov a skúseností, publikačná činnosť zameraná na 
odbornú tematiku cestovného ruchu,  
 

5. Osobné nasadenie, dosiahnuté kvalitné a inšpiratívne výsledky na vysokej úrovni, 
ktoré prispeli k trvalo udržateľnému rozvoju a prosperite odvetvia cestovného ruchu. 
 

6. Navrhovaná osoba by mala minimálne 15 rokov aktívne pôsobiť v oblasti 
cestovného ruchu a podieľať sa na jeho rozvoji s dôrazom na uplatňovanie 
efektívneho využitia prírodného, kultúrneho a historického potenciálu krajiny. 
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NÁVRH 

na udelenie ocenenia  

Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  

za zásluhy o rozvoj rezortu 

Osobnosť cestovného ruchu  
 

 
 
 
MENO, PRIEZVISKO, TITUL(Y) NAVRHOVANEJ  
OSOBNOSTI  
 ............................................................................  
  

Bydlisko ............................................................................ 

 

Región ............................................................................ 

 

Kontakt (telefón/email)  ............................................................................ 

 

 

NAVRHOVATEĽ NOMINÁCIE ............................................................................ 

 

Kontaktná osoba   ............................................................................ 

- číslo telefónu/mobilu  ............................................................................ 

- e-mailová adresa  ............................................................................ 

 
Zdôvodnenie návrhu: 
 
1. Stručné zdôvodnenie navrhovanej Osobnosti cestovného ruchu  (max. 3 riadky) 

2. Stručný profesijný životopis 

3. Charakteristika nominácie na Osobnosť cestovného ruchu Slovenskej republiky (max. 2 
strany A4).  

 
 
 

V .......................................  dňa ...........................  

 

 

 

.......................................................... 
  pečiatka a podpis navrhovateľa 


