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Bratislava 16. júla 2009

Vážená pani predsedníčka,
posielame Vám stanovisko Ministerstva zdravotníctva 
SR k vyhláseniu účastníkov Informačného dňa Vidiec-
keho parlamentu v Tisovci venovanému vidieckemu 
cestovnému ruchu na Slovensku.

Občianske združenie Vidiecky parlament svoje 
pripomienky a požiadavky adresovalo na Ministerstvo 
zdravotníctva SR v týchto oblastiach:
1. Trvale sa zaoberať agendou vidieckeho turizmu 

na príslušnej sekcii.

2. Zjednodušiť hygienické pravidlá pre predaj vlast-

ných potravinárskych produktov z dvora.

1. Odbor ministerstva zdravotníctva Inšpektorát kúpe-
ľov a žriediel v súčasnosti eviduje 31 prevádzkovateľov 
prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební 
v lokalitách: Bardejov, Bojnice, Brusno, Číž, Dudince, 
Kováčová, Lúčky, Nimnica, Piešťany, Rajecké Teplice, 
Smrdáky, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, 
Vyšné Ružbachy, Lučivná, Liptovský Ján, Štós a Vysoké 
Tatry. Tí využívajú na poskytovanie zdravotnej starost-
livosti prírodné liečivé vody a klimatické podmienky 
vhodné na liečenie uznané Ministerstvom zdravotníc-
tva SR (MZ SR) podľa príslušných predpisov. Rôzno-
rodosť prírodných liečivých vôd a klimatických miest 
predstavujú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu i na 
slovenskom vidieku. V tejto súvislosti pripomíname, že 
v súčasnosti sú takmer všetky prírodné liečebné kúpele 
a kúpeľné liečebne vo vlastníctve súkromných spoloč-
ností, s výnimkou dvoch štátnych zariadení v rezorte 
MZ SR. Zdôrazňujeme, že rezort nie je kompetentný 
usmerňovať podnikateľské zámery a aktivity súkrom-
ných spoločností prevádzkujúcich prírodné liečebné 
kúpele a kúpeľné liečebne a preto sa nemôže agendou 
vidieckeho turizmu trvale zaoberať.

V súvislosti s vidieckym turizmom upozorňujeme, 
že právnické a fyzické osoby, ktoré neprevádzkujú 
prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne, ale 
prevádzkujú zariadenia s využívaním termálnych 
a minerálnych vôd (napr. termálne kúpaliská), nesmú 
podľa § 52 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných 
liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 
kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, tieto vody označovať ako liečivé 
a zariadenia ako liečebné. Ako také ich nesmú ani 
propagovať, ak ich MZ SR podľa zákona č. 538/2005 
Z. z. neuznalo za prírodné liečivé zdroje a nevydalo 
povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných 
kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne.

2. K požiadavke Vidieckeho parlamentu - zjednodušiť 
hygienické pravidlá pre predaj vlastných potravinár-
skych produktov z dvora sa vyjadril hlavný hygienik SR 
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH nasledovne:

Slovenská republika v nadväznosti na čl. 1, ods. 3 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 z 29. 4. 2004 o hygiene potravín, už 15. 1. 
2008 prijala požiadavky na priame dodávanie malých 
množstiev prvotných produktov ich výrobcom koneč-
nému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným 
prevádzkarniam, ktoré priamo zásobujú konečné-
ho spotrebiteľa. (Upravené výnosom Ministerstva 
pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva 
SR z 12. 4. 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva 
hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné 
požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie 
potravinárskych prevádzkární a niektoré osobitné 
požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín na 
priame dodávanie malého množstva potravín.) Výnos 
prijala v súlade s právne záväzným aktom Európskych 
spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní 
informácií v oblasti technických noriem a technických 
predpisov a noti'kovala ho pod číslom 2006/0358/SK. 
Týmto výnosom sa však riešia len potraviny rastlinné-
ho pôvodu.

Hygienické požiadavky na priamy predaj a dodáva-
nie malého množstva prvotných produktov živočíšneho 
pôvodu, alebo miestnym maloobchodným prevádzkar-
niam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov, 
určuje pripravený návrh nariadenia vlády SR, ktorým 
sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj 
a dodávanie malého množstva prvotných produktov 
živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a zajacovitých 
zvierat prvovýrobcami a malého množstva zveriny 
z voľne žijúcej zveri užívateľmi poľovného revíru. Jeho 
predkladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR, je teda v jeho pôsobnosti, ako aj orgánov štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy.

MZ SR a Úrad verejného zdravotníctva v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, ktoré bolo 
ukončené 10. 12. 2008 nemali k návrhu nariadenia 
pripomienky, pretože je v súlade s požiadavkami naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 
z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a nariadenia (ES) č. 
853/2004 z 29. 4. 2009, ktorým sa ustanovujú hygie-
nické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Zuzana Čižmáriková
Ministerstvo zdravotníctva SR

reakcie na Vyhlásenie účastníkov 1. informačného dňa VIPA – pokračovanie



37náš vidiek 2/2009

1. informačný deň Vidieckeho parlamentu1. informačný deň Vidieckeho parlamentu

7. p. Ďurčenka, SOD, upozornil na skutočnosť, 
že program obnovy dediny sa realizuje veľmi 
pomaly. Požiadal o zapracovanie problematiky 
zakladania združení v cestovnom ruchu do 
návrhu zákona o turizme.

8. GR sekcie turizmu informoval prítomných, že 
iniciatívny návrh Ministerstva hospodárstva SR 
prijať zákon o združeniach v cestovnom ruchu 
bol v r. 2007 zastavený ZMOS-om. Návrh je 
prístupný na internetovej stránke Ministerstva 
hospodárstva SR ako metodický materiál pre 
zakladanie združení v turizme.

9. p. Jamnický, MP SR, podporil návrh p. Patúša, 
navrhol preveriť možnosti 'nancovania, 
konštatoval, že systém vzdelávania je možné 
'nancovať formou grantov.

10. GR sekcie turizmu odporučil MP SR v rámci 
vládneho nariadenia, ktoré má platiť od 15. 9. 
2009, zvážiť možnosť poskytovania 'nančného 
príspevku podnikateľom v oblasti vidieckeho 
turizmu, obdobne ako je poskytovaný pri vytvá-
raní pracovných miest v rastlinnej a živočíšnej 
výrobe. (6 640 €).

11. p. Sárinec, vedúci odd. RICR BB samosprávne-
ho kraja, informoval o potenciálnych možnos-
tiach rozvoja vidieckeho turizmu v Bansko-
bystrickom kraji, upozornil na neprehľadnosť 
zákonov, neprekonateľných pri podnikaní pre 
vidiecke obyvateľstvo, navrhol prijať zákon o 
ubytovaní v súkromí do 10 lôžok, ktorý by jed-
noducho a zrozumiteľne de'noval podmienky 
podnikania, obmedzil by zasahovanie štátnych 
orgánov, umožnil vstup do objektu pre účely 
daňovej kontroly. Požiadal, aby sa v novele 
zákona o živnostenskom podnikaní de'novalo, 
aká činnosť nie je považovaná za podnikanie 
na vidieku. Taktiež požiadal o úpravu vyhlášok 
č. 27711998, 532/2002 a 533/2007 pre účely 

Obsah rokovania:

1. V úvode GR sekcie turizmu privítal prítomných 
a informoval o cieľoch porady, nepriaznivých 
vplyvoch celosvetovej 'nančnej krízy na oblasť 
turizmu, upozornil na špeci'cké problémy 
vidieckeho turizmu a požiadal zástupcu Minis-
terstva vnútra SR o informáciu o pripravovanej 
novelizácii zákona o živnostenskom podnikaní.

2. p. Behanovská, predsedníčka občianskeho 
združenia Vidiecky parlament na Slovensku 
poskytla základné informácie o združení, 
cieľoch a úlohách a o vyhlásení účastníkov 
Informačného dňa Vidieckeho parlamentu, 
konaného 22.5.2009 v Tisovci. Vyzdvihla aktív-
nu spoluprácu GR sekcie turizmu s Vidieckym 
parlamentom.

3. p. Milecová, predsedníčka VSP Muránska 
Planina, informovala o problematike ochrany 
životného prostredia v pôsobnosti VSP a požia-
dala o dopracovanie návrhu zákona o turizme o 
uvedenú oblasť.

4. GR sekcie turizmu informoval prítomných o 
stave prípravy návrhu zákona o turizme.

5. p. Hudec, prezident SZVTaA, informoval o 
problematike ubytovania v súkromí s kapacitou 
do 10 lôžok, uviedol príklady riešenia uvedenej 
oblasti v Rakúsku a Belgicku, upozornil na po-
trebu vytvárania združení v oblasti vidieckeho 
turizmu a vytvorení systému výchovy pracovní-
kov pre oblasť vidieckeho turizmu.

6. p. Patúš, predseda SŠZRCR, navrhol spracovať 
analýzu súčasného stavu vidieckeho turiz-
mu, de'novať prekážky rozvoja a navrhnúť 
východiská a legislatívne riešenia. Upozornil na 
špeci'cký problém predaja vlastných výrobkov 
z gazdovského dvora.

 ZÁZNAM Z ROKOVANIA NA MINISTERSTVE 

HOSPODÁRSTVA SR, SEKCII TURIZMU, K RIEŠENIU 

PROBLEMATIKY VIDIECKEHO TURIZMU 

A AGROTURIZMU
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nevedia, treba im to vysvetľovať. EÚ de'novala 
status mikropodnikateľa na vidieku, aj u nás to 
treba urobiť.

16. p. Ludvigová, MPô SR, informovala, že MPô SR 
pripravuje legislatívne riešenie problematiky 
predaja vlastných výrobkov zo dvora.

zjednodušenia podmienok podnikania v oblasti 
vidieckeho turizmu.

12. p. Agárdi, člen predstavenstva SZAaRF, pouká-
zal na problematiku v oblasti agropodnikania 
a vidieckeho turizmu. Informoval, že v Rakúsku 
a Maďarsku je prijatý zákon o ubytovaní v súk-
romí do 10 lôžok. Podporil návrh na vytvorenie 
systému vzdelávania pre oblasť vidieckeho 
turizmu. Poukázal na problematiku spolupráce 
obecných úradov s podnikateľmi. Informoval 
o spoločnom slovensko-maďarskom projekte 
Magna Via.

13. p. Mikušáková, predsedníčka ZCR Turiec, pou-
kázala na stagnáciu rozvoja ubytovania v súkro-
mí, na potrebu skvalitňovania služieb, potrebu 
propagácie vidieckeho turizmu na Slovensku 
a v zahraničí, tvorbu klastrov (Liptov, Turiec, 
Orava). Upozornila na problém nelegálneho 
ubytovávania turistov, čomu napomáha súčasný 
stav legislatívnych obmedzení pre legálne pod-
nikanie v danej oblasti a na problematiku dane 
z ubytovania.

14. p. Hudák, člen OZVP SR, zdôraznil význam 
marketingu v oblasti cestovného ruchu a odpo-
ručil uložiť povinnosť výkonu marketingu zo 
zákona.

15. p. Kopál, MV SR, uviedol, že zákon o živnos-
tenskom podnikaní nie je prekážkou pre rozvoj 
vidieckeho turizmu, predovšetkým chráni 
spotrebiteľa, menej už podporuje podnikateľa. 
Problémom je nedostatočná informovanosť o 
možnostiach jeho uplatňovania. Stručne infor-
moval o základných formách živnostenského 
podnikania. Zdôraznil, že registrovanie živnosti 
Živnostenskou komorou výrazne odbúralo 
administratívne prekážky a 'nančnú zaťaže-
nosť. Poukázal na to, že nie živnostenský zákon 
je brzdou rozvoja živnostenského podnikania, 
ale skôr odvodové povinnosti stanovené pre 
živnostníkov. Informoval o príprave novelizácie 
živnostenského zákona, o novom inštitúte – po-
zastavenie živnosti a o príprave návrhu zákona 
o službách na vnútornom trhu. Prevádzkovanie 
živnosti nestanovuje tento zákon, na to slúžia 
osobitné nadväzujúce predpisy. Ak niekto popri 
ubytovaní pri kapacite do 10 lôžok poskytuje 
aj stravu, na to nepotrebuje živnosť. Toto ľudia 

Závery:

1. Účastníci rokovania spracujú stručné 
námety na legislativne úpravy zákonov 
a vyhlášok, brániacich efektívnemu rozvoju 
vidieckeho turizmu a s priloženým krátkym 
zdôvodnením zašlú elektronicky na sekciu 
turizmu Ministerstva hospodárstva SR.

 Zodpovední: účastníci rokovania
 Termín: do 31. augusta 2009

2. Sekcia turizmu Ministerstva hospodárstva 
SR spracuje predložené návrhy a požiada 
príslušné ministerstvá o predloženie stano-
vísk a možnosti realizácie návrhov. (MP SR, 
MV SR, MF SR, MVRR SR, MŽP SR)

 Zodpovedný: GR sekcie turizmu MH SR
 Termín: do 15. septembra 2009

3. Generálny riaditeľ sekcie turizmu Minister-
stva hospodárstva SR po doručení stanovísk 
príslušných ministerstiev zvolá poradu za 
účasti prítomných zástupcov.

 Zodpovedný: GR sekcie turizmu MH SR
 Termín: po 15. septembri 2009

Schválil:
Ing. Gabriel Kuliffay

generálny riaditeľ sekcie turizmu MH SR

V Bratislave 14. júla 2009
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1. Vidiecky turizmus je nutné zastrešiť jednou 
organizáciou, ktorá bude presadzovať záujmy 
podnikateľov a obyvateľov poskytujúcich služby 
na vidieku – Výbor pre vidiecky cestovný ruch 
pri VIPA na Slovensku má kapacitu na to, aby 
túto úlohu riešila.

2. V spolupráci s MP SR a MV SR – odbor živ-
nostenského podnikania -navrhujeme pripraviť 
cyklus osvetovo vzdelávacích stretnutí o podni-
kaní resp. nepodnikaní a poskytovaní služieb na 
vidieku. Vykoná sa tým mapovanie v územiach 
na Slovensku ako to v skutočnosti s vidieckym 
cestovným ruchom je a zároveň sa ľuďom vysvetlí 
kedy a za akých podmienok je možné podnikať 
a robiť to tak, aby to bolo transparentné, nie 
protizákonné. Zvýšiť informovanosť na vidieku!

3. Navrhujeme, aby bol zavedený systém povinnej 
registrácie na úrade miestnej samosprávy pre 
všetkých, ktorí poskytujú ubytovanie na súkromí 
bez ohľadu či majú živnostenské oprávnenie 
alebo nie. Bude to mať následne význam pre 
štatistické údaje a vnesie sa poriadok do systému 
vyrubovania miestnej dane z ubytovania. 

4. Žiadame jednotnú de'níciu pojmov vidiecka 
turistika a agroturistika

5. V súvislosti s miestnou daňou je nutné tento 
systém harmonizovať tak, aby neboli rozdiely vo 
výške dane podľa lokality, zjednotiť výšku dane, 
alebo stanoviť výšku dane podľa oblastí atraktivi-
ty (regionalizácia)

6. Zaviesť systém kontroly na miestnu daň 
7. Určiť subjekt, ktorý by poskytoval základné pora-

denstvo pre vidiecky cestovný ruchu
8. Zaviesť povinnosť vzdelávania pre každého, kto 

služby poskytuje (tzv.minimum poskytovateľa 
služieb vo vidieckej turistike)

9. Urýchlene schváliť zákon o turizme s pripomien-
kou, či je nutné vytvárať regionálne (krajské) 
štruktúry, z hľadiska potreby 'nancovania. (Pozn. 
už existujúce odbory VÚC a regionálne pracovis-
ká SACR riešia problematiku marketingu) 

Vo Sv. Antone, 7. 8. 2009
Zapísala: Ing. Janka Mikušáková

Výstupom 1. Informačného dňa vidieckeho par-
lamentu bolo Vyhlásenie účastníkov k problematike 
vidieckej turistiky na Slovensku. Toto vyhlásenie 
bolo zaslané všetkým rezortom a inštitúciám, 
ktorých sa táto problematika týka. Reakcie na toto 
vyhlásenie sme dostali a len sa potvrdilo, že je 
potrebné sa tejto problematike dôsledne venovať, 
nakoľko je veľa problémov a prekážok, ktoré je 
potrebné odstrániť, aby sme vniesli do podnikania 
na vidieku v oblasti poskytovania služieb vo vid-
ieckej turistike poriadok a hlavne jasný jednoznačný 
výklad existujúcich legislatívnych noriem, prípadne, 
ak to prax vyžaduje, aby sme iniciovali ich zmeny.

Veľmi vysoko oceňujeme záujem o túto prob-
lematiku zo strany MH SR, konkrétne generálneho 
riaditeľa Sekcie turizmu Ing. Gabriela Kuli�aya. Na 
základe jeho osobnej účasti na 1. Infodni v Tisovci, 
zvolal pracovné rokovanie k riešeniu problematiky 
vidieckeho turizmu a agroturizmu, ktoré sa konalo 
dňa 14.júla 2009 na MH SR v Bratislave. Na roko-
vanie boli pozvaní zástupcovia kľúčových partnerov 
– MH SR, MP SR, MV SR, VIPA na Slovensku, 
Združenie vidieckej turistiky a agroturistiky, Spolok 
pre obnovu dediny, VSP Muránska Planina, VÚC, 
Slovenský zväz agroturizmu a rodinných fariem, 
ZCR Veľká Fatra, Slovensko-švajčiarske združenie 
CR. Na pracovnom rokovaní prediskutovali túto 
problematiku, vyjadrili svoj názor a všetci prejavili 
záujem o riešenie. Dohodli sa, že na základe pri-
pomienok každého zúčastneného bude nasledovať 
spracovanie návrhov na Sekcii turizmu a tá požiada 
príslušné ministerstvá o stanoviská. S tými bude 
oboznámená pracovná skupina na stretnutí do 
15.9.2009.

VIPA SR Výbor pre Vidiecky cestovný ruch zvolal 
rokovanie k spracovaniu návrhov na riešenie prob-
lematiky, ktoré predloží Sekcii turizmu v termíne 
do 31.8.2009. Rokovanie sa konalo v Sv.Antone, 
v Penzióne Starý hostinec dňa 7.8.2009. Zúčastnili 
sa ho M..Behanovská, D.Barányaiová, J.Húska a S.
Harcegová, J.Mikušáková 

Rokovanie prebiehalo v pracovnom duchu, je 
viacej oblastí, ktoré účastníci považujú za dôležité 
riešiť, ale je potrebné postupovať citlivo aj vzhľadom 
k súčasnej ekonomickej situácii ( vzhľadom ku kríze 
nielen CR, ale hospodárstva v celej Európe) a snažiť 

sa odstraňovať najväčšie prekážky, ktoré bránia 

rozvoju vidieckej turistiky na Slovensku.

 VIDIECKA TURISTIKA NA SLOVENSKU  PROBLEMATIKA, 

KTORÁ NÁM VIPA SK NIE JE ĽAHOSTAJNÁ


