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Témy stretnutia :  

 

1. Úvod, organizácia dňa cestovného ruchu 

2. Prednášky v tematike cestovného ruchu 

 

Seminár sa uskutočnil dňa 06. 10. 2022 v čase od 8.00  do 13.00 hod. 

1. Úvodné inštrukcie, organizácia dňa cestovného ruchu 

2. Prednášky v tematike cestovného ruchu 

  

Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu (World Tourism Organization - 

UNWTO) na svojom III. zasadnutí v roku 1979 v Španielsku rozhodlo ustanoviť práve 27. 

september za Svetový deň cestovného ruchu (World Tourism Day - WTD). Konkrétny 

dátum osláv WTD 27. september bol vybraný z toho dôvodu, že v tento deň boli v roku 1970 

prijaté stanovy WTO, najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetového 

cestovného ruchu, ktorá sa v decembri 2003 stala špecializovanou agentúrou OSN. 

Načasovanie osláv WTD je symbolické aj preto, že sa koná v čase, keď sa končí hlavná 

turistická sezóna na severnej pologuli a zároveň sa začína na južnej zemskej pologuli. 

Hlavným zmyslom WTD je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych, kultúrnych, 

politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu pre celkový rozvoj spoločností. 

 

Štyria prednášajúci boli pozvaní, počuli sme prednášku: 

-  o turistike vo vysokých horách, resp. turistika v Nepáli, 

- o práci letušky na súkromných lietadlach, 

- o pútnickej ceste El Camino, 

- o založení cestovnej kancelárie. 

 

 

 

 

Cieľom prednášok bol zvýšiť odbornú a jazykovú gramotnosť. 

 

http://www.world-tourism.org/
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