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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Slovak Business Agency podporí malé a stredné podniky z oblasti cestovného ruchu a rozvoj 

trvalo udržateľného turizmu 

Udržateľnosť je čoraz aktuálnejšia téma nie len v oblasti výroby, ale čoraz naliehavejšou sa stáva aj 

vo sfére služieb. Slovak Businnes Agency je hrdým partnerom medzinárodného projektu EU ECO-

TANDEM, ktorý pracuje na dosiahnutí ekologickej udržateľnosti v cestovnom ruchu. Čo je však 

vlastne udržateľný turizmus? Je to podnikateľský prístup v oblasti cestovného ruchu, ktorý plne 

zohľadňuje svoju hospodársku, sociálnu a environmentálnu stopu a reaguje na potreby 

návštevníkov, priemyslu, životného prostredia a hostiteľských komunít. 

Slovak Business Agency  sa preto zapojila do projektu EU ECO-TANDEM, ktorý je spolufinancovaný 

z Európskej únie v rámci programu COSME, na podporu malého a stredného podnikania (MSP), 

s cieľom propagovať rozvoj udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom nadnárodnej 

spolupráce a prepájania know-how od podnikateľov pôsobiacich v cestovnom ruch. Malé a stredné 

podniky tradičného typu sú podporované, aby sa skontaktovali so start-upmi a inovátormi, 

s priekopníkmi z rôznych sektorov, za účelom získania spoločných benefitov z tejto vzájomnej 

spolupráce, z čoho pochádza aj názov projektu „Tandem“. Cieľom projektu je nájsť inovatívne 

riešenia, ktoré pomôžu tradičným MSP prijať ekologicky udržateľnejší prístup v oblasti cestovného 

ruchu. Ak vlastníte alebo pracujete v tradičnom MSP v oblasti cestovného ruchu alebo ste 

podnikateľom v tejto oblasti, môžete sa do tohto projektu zapojiť. Účasť na projekte vám umožňuje: 

zlepšiť svoje zručnosti a know-how v oblasti udržateľného riadenia cestovného ruchu a obehového 

hospodárstva; naučiť sa, ako iniciovať prechod vašej spoločnosti na viac ekologickú; spolupracovať 

a učiť sa od technologických startupov; zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu cestovného 

ruchu; prístup k financovaniu ekologicky inovatívneho pilotného projektu; stať sa súčasťou 

európskej siete MSP a organizácií aktívnych v sektore udržateľného cestovného ruchu; zviditeľniť sa 

prostredníctvom propagačných kanálov na šírenie povedomia o projekte. Mimoriadna situácia 

spôsobená pandémiou vedie k zmene prístupu v oblasti turizmu a ponuky cestovného ruchu, ktorá 

bola dôsledkom pandémie, počnúc od 18. mája 2020, výrazne zasiahnutá. Posledné údaje z UNWTO 

(Svetová organizácia cestovného ruchu) ukazujú, že v auguste 2020 klesla svetová bilancia 

medzinárodných príletov až o 70% (v septembri -75%), čo pre cestovný ruch predstavuje stratu 850 

miliónov až 1,1 miliardy medzinárodných turistov. Strata predstavuje výšku 910 miliárd až 1,2 bilióna 

dolárov a taktiež 100 - 120 miliónov ohrozených pracovných miest.  

Dôsledkom pandémie klesol počet zahraničných návštevníkov v Európe o 69%. Trendy rastu 

zaznamenané do roku 2019 na celom svete, najmä v hlavných európskych destináciách, boli 

narušené vďaka dvojcifernému rastu na ázijskom a americkom trhu. Vďaka projektu EU ECU-

TANDEM sa dôraz kladie na nové, udržateľnejšie a zodpovednejšie prístupy a metodiky, ktoré ešte 

viac zvyšujú hodnotu dodávateľov cestovného ruchu. To znamená viac turistov venujúcich sa trvalej 

udržateľnosti, ktorí sa chcú v rámci exkluzívnej dovolenky hlbšie zaujímať o kultúru, spôsob života 

a životné prostredie daného územia. 

https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.eu-ecotandem.eu/
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Výzvou je, ako sú odborníci v oblasti cestovného ruchu schopní zvládnuť kompetencie, zručnosti, 

technologické inovácie a efektívne procesy. Ľudia a spoločnosti z rozdielnych disciplín prirodzene 

nezačínajú vzájomnú spoluprácu, hoci sú spoločnosti z oblasti cestovného ruchu často veľmi 

otvorené spolupráci, chýbajú im interdisciplinárne zdroje a zručnosti potrebné na organizáciu 

takýchto spoluprác. V rámci projektu EU ECO-TANDEM mení odvetvie cestovného ruchu svoju tvár. 

Všetky informácie o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu alebo na sociálnych sieťach: 

https://www.eu-ecotandem.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/euecotandem 
Twitter: https://twitter.com/eu_ecotandem 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber 
Instagram: https://www.instagram.com/eu.ecotandem/ 

 

Partneri projektu:  

X23 SRL, Taliansko 
Socialfare Impresa Sociale SRL, Taliansko 
ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, Taliansko 
Italienische Handelskammer fur Deutschland, Nemecko 
HHL Gemeinnutzige GmBh, Nemecko 
Slovak Business Agency, Slovensko 
Universitaet Graz, Rakúsko 
Arge Abfallvermeidung Ressourcenschongung und Nachhaltige Entwicklung GmBh, Rakúsko 
Green Evolution Anonymi Etaireia Ypiresion Perivallontos Energeias- Oikonomias Anthraka, Grécko 
 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu COSME. 

https://www.eu-ecotandem.eu/
https://www.facebook.com/euecotandem
https://twitter.com/eu_ecotandem
https://www.linkedin.com/company/eu-eco-tandem-programme
https://www.youtube.com/channel/UCuVr3GMrVWerjKDgZrh5f1w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/eu.ecotandem/
https://x-23.org/
https://socialfare.org/en/
https://www.enit.it/wwwenit/en/
https://itkam.org/
https://www.hhl.de/
http://www.sbagency.sk/en/slovak-business-agency
https://www.uni-graz.at/en/
https://www.arge.at/
https://m.facebook.com/GreenEvolutionSA/
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