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1. Úvod 

Vidiecke oblasti sa často vyznačujú vnútornou krehkosťou z hľadiska ekonomických, sociálnych 

a environmentálnych podmienok. Často sa stretávajú s problémami v dôsledku nadmerného využívania 

zdrojov, intenzifikácie poľnohospodárskych výrobných systémov, zanedbávania a ohrozovania zdrojov. 

Avšak vidiecke oblasti sú pre ekonomické a sociálne potreby EÚ veľmi dôležité. Sú najvýznamnejším 

zdrojom potravy, majú najväčší podiel vodných zdrojov, prispievajú k zachovaniu biodiverzity, 

poskytujú verejné statky a prispievajú k zachovaniu kultúrnej identity. Problémy, s ktorými sa vidiecke 

oblasti stretávajú súvisia s populačnou dynamikou, infraštruktúrou, konkurenčnými výhodami, kvalitou 

životného prostredia a sociálnou dynamikou. Stratégie určené Európskou úniou na udržanie 

a propagovanie rozvoja vidieka sú rôzne a môžu byť zhrnuté nasledovne: 

 flexibilita: na základe zásad subsidiarity a partnerstva, 

 strategický prístup: založený na troch krokoch (Lisabonská a Göteborgská stratégia, národné 

stratégie, monitoring a vyhodnocovanie), 

 tematický prístup: os 3 a horizontálny doplnkový „LEADER“ prístup, 

 integrovaný prístup: všetky opatrenia smerujú k viacerým cieľom. 

Čo sa týka Slovenska, stratégie použité na propagovanie rozvoja vidieka sú zahrnuté v Národnom 

strategickom pláne vidieckeho rozvoja (RDP). Jedným z hlavných cieľov plánu je zníženie regionálnych 

rozdielov vidieckych oblastí. Očakávaný výsledok stratégie vidieckeho rozvoja rozvinutej Spoločnou 

poľnohospodárskou stratégiou (CAP) je: 

 spomaliť klesajúcu mieru vidieckeho obyvateľstva, 

 zvýšiť schopnosť obyvateľov vidieckych oblastí plánovať a realizovať miestne rozvojové 

projekty, 

 vytvoriť aktívne občianstvo vo vidieckych komunitách, 

 zvýšiť kvalitu života vo vidieckych oblastiach (vrátane ekonomickej diverzifikácie, zníženie 

miestnej chudoby a sociálneho vylúčenia). 

Rozpočet pridelený na dosiahnutie týchto cieľov je 580.93 miliónov EUR a pochádza zo štátnych, 

regionálnych, EAFRD a súkromných fondov. V rámci osi 3 verejné štátne financovanie predstavuje 

približne 17.90%  osi  financovania Programu vidieckeho rozvoja, EAFRD predstavuje 52.65% 

a súkromné fondy 29.45%. V rámci osi 4, verejné štátne financovanie predstavuje asi 16.34% zo sumy 

580.93 miliónov EUR na financovanie jednotlivých osí, EAFRD 62.24% a súkromné fondy 21.42%. 

Celkový príspevok na  os 3 (zlepšovania kvality života vo vidieckych oblastiach a pomoc pri 

diverzifikácii vidieckej ekonomiky) v Slovenskej republike je približne 13.6% celkového štátneho 

rozpočtu pochádzajúceho z CAP fondov. Táto suma je vyššia ako minimálna požiadavka 10%  na 

opatrenia vidieckeho rozvoja bez zohľadnenia príspevku pre Liaison Entre Actions de Développement de 

l´Économie Rurale (LEADER) prístup (os 4: 3.0 percent). V slovenčine sa to dá vysvetliť ako spojenie 

medzi vidieckym hospodárstvom a rozvojovými aktivitami. Tento program bol vytvorený ako pomoc 

podpory príležitostí na rozvoj vo vidieckych oblastiach EÚ. Opatrenia vybrané Slovenským plánom 

vidieckeho rozvoja sú uvedené v Tabuľke 1 a rozdeľovanie financií medzi opatreniami v osi 3 a 4 sú 

uvedené na Obrázku 1 a Obrázku 2. 
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Diverzifikácia 

miestnej 

ekonomiky 

311 Diverzifikácia na nepoľnohospodárske aktivity 

312 Podpora vzniku a rozvoja podnikania 

313 Povzbudzovanie turistických aktivít 

Zlepšiť 

kvalitu života 

vidieckych 

oblastí 

321 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo 

322 Obnovenie a rozvoj obcí 

323 Zachovávanie a zdokonaľovanie vidieckeho dedičstva 

 331 Školenie a informovanie 

 341 Získavanie zručností a propagačné opatrenia s ohľadom na 

prípravu a vykonávanie stratégie miestneho rozvoja 

O
s 

4
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 Zavedenie  

stratégií na 

miestny 

rozvoj 

411 konkurencieschopnosť 

412 Manažment prostredia/územia 

413 Kvalita života/diverzifikácia 

 421 Implementácia spoločných projektov 

 431 Vedenie MAS, získavanie zručností, animácia 
 

Tabuľka 1: Opatrenia vybrané RDP (žltým) 

 

 

Obrázok 1: Rozdelenie rozpočtu: os 3 

 

 

Obrázok 2: Rozdelenie rozpočtu: os 4 



2. Ciele 

Hlavným cieľom tejto prípadovej štúdie je vyhodnotiť možnosti využitia regionálnych produktov na 

oživenie vidieckeho hospodárstva a prispievať k udržateľnému, integrovanému a endogénnemu rozvoju 

vidieka vo vidieckych oblastiach Slovenska. Prípadová štúdia bola navrhnutá a pripravená tak, aby splnila 

nasledujúce ciele: 

1. monitorovať a vyhodnotiť zdroje slovenských vidieckych oblastí a ako tieto zdroje môžu byť využité 

na rozvoj regionálnych produktov, v širšom slova zmysle na sociálno-ekonomický rozvoj, 

2. zistiť ako môžu byť regionálne produkty vyvinuté a využité, 

3. prebrať dôležitosť požiadaviek na vedenie, riadenie a marketing pre úspešný rozvoj regionálnych 

produktov, 

4. pomáhať vidieckym komunitám pri rozvíjaní regionálnych produktov, 

5. vypracovať výsledky a odporúčania  na miestnej, regionálnej a národnej úrovni pre úspešný rozvoj 

a využitie  regionálnych produktov v slovenskom kontexte. 

V snahe o dosiahnutie týchto cieľov, tím strávil desať dní  terénnym výskumom v území KRAS-u. Pri 

práci v pridelenom regióne tím mapoval zdroje, rozprával sa s miestnymi výrobcami a pestovateľmi, 

zorganizoval workshop pre vývoj kritérií a pozoroval potenciálne príležitosti pre miestne značky. 

3. Opis regiónu 

Kvantitatívne údaje boli zhromaždené na poskytnutie detailného opisu regiónu. Je však potrebné 

poznamenať, že iba niektoré segmenty dát boli k dispozícii na okresnej úrovni. Slovenská republika je 

rozdelená do ôsmich samosprávnych krajov. Okres Rožňava sa nachádza v Košickom kraji (Obr. 3). 

 

 Obrázok 3: Slovenská republika a okres Rožňava (zdroj: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Slovakia_kosice_roznava.png) 

  

Okres Rožňava má celkovú rozlohu 1173 km2 a počet obyvateľov je 63.304 (2011). Hustota 

obyvateľstva  je 54 obyvateľov na štvorcový kilometer. Je tu 62 obcí, dve z nich sú dosť veľké na to, aby 

mohli  byť klasifikovaný ako mesto, zatiaľ čo ostatné sú dediny. Podľa výsledkov sčítania ľudu v roku 

2011, 13% mužskej populácie a 20% ženskej populácie Rožňavy má viac ako 60 rokov. 

 



3.1 Ekonomika 

Hlavnými zdrojmi zamestnania v okrese Rožňava sú priemysel, obchod a verejná správa (Obr. 4). 

Poľnohospodárstvo a rybolov predstavuje osem percent z celkovej zamestnanosti; tento percentuálny 

podiel bol v období rokov 2000-2008 stabilný. Počas tohto nastal najvýraznejší rast v oblasti 

stavebníctva, finančného sprostredkovania, poisťovníctva a verejnej správy. 
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Obrázok 4: Zamestnanie podľa sektorov v Rožňave (2008). Zdroj: Regionálna štatistická databáza                           
(http://pxweb.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm). 

 

Obyvatelia v roku 2011, ktorí boli zahrnutí do ekonomicky aktívneho obyvateľstva - medzi 15 a 65 

vekom - tvorili 70 percent populácie Rožňavy (Obr. 5). Registrovaná miera nezamestnanosti bola v roku 

2012 29% medzi mužmi a ženami; čiže dvojnásobok celonárodnej miery nezamestnanosti v prvom 

štvrťroku roku 2013, ktorá bola 14,5 percenta. Od roku 2001 do roku 2012  bola miera migrácie 

v Rožňave 7,2 percenta emigrantov a 7,6 percenta imigrantov. Aj keď tento malý rozdiel udáva 

rovnováhu medzi emigráciou a imigráciou, je potrebné získať podrobnejšie informácie o charakteristike 

migrantov za účelom vykonania riadnej analýzy jej dopadu na región. 
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Obrázok 5: Obyvatelia Rožňavy (2011) – Zdroj: http://portal.statistics.sk/files/kolko_nas_je_eng.pdf 

Podrobnejšia analýza poľnohospodárstva a cestovného ruchu bola vykonaná prostredníctvom využitia 

kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov v snahe splniť hlavný cieľ prípadovej štúdie: analýzu možností 

využitia regionálnych produktov a služieb ako prostriedok na diverzifikáciu ekonomických aktivít vo 

vidieckych oblastiach okresu Rožňava. 

3.2 Poľnohospodárstvo na území OZ KRAS 

Územie OZ KRAS ponúka mnoho príležitostí pre poľnohospodárstvo a cestovný ruch.  Napriek týmto 

možnostiam sa zdroje regiónu efektívne nevyužívajú na zlepšenie v týchto sektoroch. 

Pestovanie obilia sa v období od 2002-2012 znížilo o 10% (13.000 ton), zatiaľ čo chov zvierat zostal  

konštantný pre sliepky, znížil sa pre ošípané a u hovädzieho dobytka nastalo zvýšenie  o 12,8 a u oviec o 

19,7 percent (Tabuľka 2). 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2: inventár zvierat na 100 ha poľnohospodárskej pôdy v Rožňave (2000-2012) Zdroj: Regionálny štatistický úrad 

              (http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm). 

Na 100 ha 

Poľnohospodárskej pôdy 

2000        

 

2012 2012/2002 

 10٭

Hovädzí dobytok 23,4 26,4 112,8 

Ovce 36 43,1 119,7 

Ošípané 53,5 18,9 35,3 

Sliepky 281,9 282,9 100,4 



3.3. Turizmus na území OZ KRAS 

V posledných desiatich rokoch sa počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na celonárodnej úrovni 

zvýšil o 20 percent (Tabuľka č 3). Avšak počet návštevníkov využívajúcich ubytovacie zariadenia v 

okrese Rožňava sa v rovnakom období znížil. V kontraste k tomuto faktu sa zvýšil počet ubytovacích 

zariadení a postelí. To znamená, že okres potrebuje agresívnejšiu kampaň na pritiahnutie turistov.  

 

 

Tabuľka 3: Turizmus v Rožňave a Slovenskej republike (2001 a 2012) Zdroj: Regionálna štatistická databáza (http://pxweb. 
statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm) 

 

Potenciál vidieckej turistiky ako prostriedok na diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva je spomenutý v 

Programe rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 - 2013 (2010: 166): 

„SWOT analýza spoločenského postavenia Slovenska zdôrazňuje ako jednu zo silných stránok významný 

voľnočasový a turistický potenciál  vidieka, dostupnosť kultúrnych a historických pamiatok, 

profesionálnych a špeciálnych záujmových združení a dostupnosť voľnej pracovnej sily. Čo sa týka 

slabých stránok, SWOT analýza poukazuje na nedostatok pracovných príležitostí vo vidieckych 

oblastiach, migráciu obyvateľov (najmä mladých dospelých) z vidieckych oblastí do priemyselných 

aglomerácií a nevyužívanie prírodných zdrojov vo vlastníctve súkromných osôb, na rozvoj vidieckeho 

turizmu a agroturistiky. Uvedené možnosti zahrňujú propagovanie vidieckeho cestovného ruchu a 

agroturistiky a vytváranie pracovných miest. Prvky, ktoré ohrozujú región zahŕňajú nízky investičný 

potenciál, vysoké percento vidieckeho obyvateľstva v postproduktívnom veku a nízku mobilitu pracovnej 

sily.“ 

           Jednou z hlavných stratégií, ako oživiť vidiecky turizmus a regionálny rozvoj je prostredníctvom 

LEADER programu. Na Slovensku existuje 29 miestnych akčných skupín (MAS), vrátane MAS KRAS. 

3.4. Miestna akčná skupina KRAS 

MAS Kras bola založená v roku 2006, ale oficiálne uznaná v roku 2010. MAS zahrňuje 11.734 

obyvateľov, 19 obcí a žiadne mestá na základe klasifikácie OECD. Rozkladá sa na ploche 354,41 km2 a 

má hustotu obyvateľstva 33.11 obyvateľov na km2. MAS má 59 členov, vrátane obcí, občianskych 

združení, miestnych podnikov a fyzických osôb. Od svojho oficiálneho uznania sa podalo 19 návrhov 

založených na 7 rôznych opatreniach v rámci tretej a štvrtej osi SPP (Tabuľka 4). 

 Rožňava 

 

Slovenská republika 

2001 2012 2012/2001 

 100٭

2001 2012 2012/2001 

 100٭

Počet nocí strávených 

hosťami v ubytovacích 

zariadeniach 

62.189 39.804 64,0 11.319.092 10.908.200 96,4 

Počet ubytovacích 

zariadení 

 

41 73 178,0 2275 3643 160,1 

Počet hostí 

v ubytovacích zariadeniach 

20.869 19.092 91,5 3.160.748 3.774.062 119,4 

Počet postelí 

 v ubytovacích zariadeniach 

a zvýšenie cestovného ruchu. 

1.485 1.922 129,4 171.828 201.398 117,2 



 

_____________________________________________________________________________________
 Číslo          Opis opatrenia      Pridelený rozpočet 

_____opatrenia___________________________________________________________________  

 

3 3.1     Diverzifikácia na nepoľnohospodárske aktivity      €        210.000,00 

3 3.2             Povzbudzovanie vidieckeho turizmu                  €  466.000,00 

3 3.3     Vzdelanie a informovanosť        €  250.000,00 

3 3.4.1     Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo      €  500.000,00 

3 3.4.2     Obnova a rozvoj obcí         €  590.000,00 

4 4.2     Implementácia spoločných projektov       €    80.000,00 

4 4.3     Organizácia miestnej akčnej skupiny         20% finančných projektov 

________________________________________________________________________________ 

 

Tabuľka 4: Rozpočet a rozdelenie na jednotlivé opatrenia 

Celkový rozpočet MAS je asi 2,041,000 €, s podielom 50 percent pre verejné projekty a 50 percent pre 

súkromný sektor. Od roku 2010 do polovice roku 2013, sa minula iba polovica z rozpočtu z dôvodu 

časového obmedzenia na rozpracovanie vhodných stratégií, zmeny pravidiel na akceptovanie návrhov (14 

–krát za 4 roky) a nedostatočného zapojenia a spolupráce miestnych potenciálnych beneficientov. Pred 

uzavretím SAP na obdobie 2007-2013 bude vyhlásená posledná výzva na predloženie návrhov 

(31.August) v snahe prideliť zostávajúcu polovicu prostriedkov,  ktoré MAS má zo spoločnej 

poľnohospodárskej politiky.  

Tím navštívil niekoľko podnikateľov a výrobcov v Silici, Silickej Jablonici, Hrušove, Jablonove nad 

Turňou, a Hrhove (všetky obce sa nachádzajú  na území MAS OZ KRAS v okrese Rožňava, ktorý je 

súčasťou Košického kraja).  Boli vykonané rozhovory za účelom získania vedomostí o ekonomickej 

činnosti, znalosti a vnímaní regionálneho značenia a víziách pre budúci rozvoj regiónu. 

Využitím znalostí manažéra MAS KRAS, tím strávil niekoľko dní mapovaním možností regiónu. Aj keď 

je nemožné identifikovať všetky možnosti a zdroje regiónu za taký krátky čas, pokúsili sme sa 

identifikovať niektoré z najvýznamnejších zdrojov pre potenciálny rast. 

4. Zdroje 

Zdroje možno všeobecne definovať ako faktory potrebné pre splnenie určitých aktivít a úloh. Na účely 

tejto štúdie boli identifikované a definované štyri typy zdrojov: prírodné zdroje, materiálne zdroje, 

sociálne a ľudské zdroje a hospodárske zdroje. Výskyt zdrojov je rozptýlený po celej oblasti a určuje ich 

charakteristiku. Prírodné zdroje môžu byť definované ako obnoviteľné aj neobnoviteľné aktíva 

poskytnuté prostredníctvom životného prostredia, môžu byť zachované, alebo využité ako základ pre iné 

zdroje. Materiálne zdroje sú dočasný hmotný majetok vyrobený ľuďmi a slúžia na potreby jednotlivcov 

a spoločnosti; ich výroba a údržba vyžadujú ľudské činy. Sociálne a ľudské zdroje sú  nehmotný, sú 

prenosným a premenlivým majetkom vytvoreným a rozvíjaným pomocou skúseností jednotlivcov 

a skupín na to, aby slúžili potrebám ľudí. Ekonomické zdroje možno definovať ako dlhodobý hmotný 

a nehmotný majetok, závislý na iných zdrojoch, používaný na výrobu a obchodovanie s hodnotami, ktoré 

majú slúžiť potrebám ľudí. 

Pri skúmaní Slovenského krasu bolo preukázané, že vykazuje veľký potenciál pre rozvoj vidieckych 

turistických aktivít. Doplňujúce informácie mimo pozorovania tímu sú zahrnuté v popise prírodných 

zdrojov s cieľom zdôrazniť tento potenciál. V prípade materiálnych, sociálnych a hospodárskych zdrojov 



sú kvantitatívne dáta prezentované a pozorované podrobnosti sú uvedené nižšie. Príloha obsahuje zoznam 

všetkých zdrojov zistených tímom. 

4.1. Prírodné zdroje 

Prírodné zdroje zahŕňajú flóru, faunu, minerály, vodu, ovzdušie, pôdu, klímu a terén. Geograficky je 

región charakterizovaný ako časť Karpatského pohoria (sub-región: vnútorné západné Karpaty, oblasť: 

Slovenské rudohorie). Všeobecné podnebie pre okres Rožňava je vlhké - kontinentálne (Köppen 

klasifikácia: DFB), vyznačujúce sa nasledovnými znakmi: 

 priemerná teplota nad 10 ° C v najteplejších mesiacoch, a priemer v najchladnejších mesiacoch je 

pod -3 ° C, 

 významné zrážky vo všetkých ročných obdobiach (bez vzoriek),  

  najteplejší mesiac v priemere pod 22 ° C, ale s najmenej 4 mesiacmi s priemernou teplotou 

nad10 ° C. 

Priemerné mesačné údaje pre teplotu, zrážky, a rýchlosť vetra sú znázornené na Obr. 6. 

 
 

Obrázok 6: Teplota, zrážky a rýchlosť vetry v Košiciach. Zdroj: www.meteoblue.com.  

Tento región je súčasťou Slovenského krasu, ktorý sa skladá z komplexnej kombinácie krasových rovín a 

nížin. Oblasť sa skladá z niekoľkých vrstiev vápenca a dolomitu, ako aj nepriepustných vrstiev  

pieskovca, vápenca a bridlice. Náhorné plošiny v tejto oblasti sú charakterizované pre výskyt mnohých 

krasových formácií ako jamy, kónické vrchy, slepé, poloslepé údolia a úžľabiny. 

Najväčšou jaskyňou je jaskyňa Domica, dlhá 5.140 m, ktorá je od roku 1995 zapísaná v zozname 

svetového dedičstva UNESCO (Obrázok 7) 

 



 
 
 

 

 
 
                                           Obrázok 7: Jaskyňa Domica (Ph.Mattia Mancini) 

 
 
Vzhľadom k svojej geologickej charakteristike je región známy pre jeho banícke ťažby už od stredoveku, 

najdôležitejšie minerály tvorí železo a železná ruda, tuf, vápnik, zlato a striebro. Veľkosť vodných plôch 

je obmedzená geografiou regiónu. Podzemné vody a povrchové vodné plochy sú malé, ale stále 

atraktívne svojimi vlastnosťami pre región. Všetky vodné útvary sú vystavené sezónnemu kolísaniu 

obsahu vody. 

Nadmorská výška oblasti sa pohybuje od cca 200 m nm do asi 700 m nm. Najvýznamnejším a unikátnym 

rysom regiónu je 25 km dlhé údolie, orientované zo západu na východ a obklopené kopcami na západnej, 

severnej a južnej strane. To vytvára mikroklímu zvlášť výhodnú pre pestovanie ovocných stromov 

a hrozna. Pôdy sú charakteristické alkalickým pH, vysokým obsahom ílu, vysokým množstvom kameňov 

a kopcovitým terénom,  ktorý znižuje vhodnosť pre rozsiahle formy poľnohospodárstva. Miestna flóra 

regiónu zahŕňa ovocné stromy (väčšinou jablká, marhule, slivky, broskyne, hrušky, čerešne, višne, 

vlašské orechy, lieskové orechy a hrozno), ďalšie stromy (Robiniapseudoacacia, rôzne druhy Sambucus, 

rôzne druhy Quercus a Tilia) a viac ako 160 druhov liečivých bylín a plodov (jahody, maliny, černice, 

čierne ríbezle, červené ríbezle, a šípové ruže). Malé poľnohospodárske rastliny prítomné v regióne sú 

väčšinou paradajky, cibuľa, rebarbora, a iné zeleniny pestované pre osobnú spotrebu. Plodiny pestované 

vo veľkej miere a vo väčšom meradle sú väčšinou pšenica, ovos, kukurica, jačmeň a seno. Pasienky sú 

charakteristické pre hornú časť kopcov, a to najmä v západnej časti regiónu. 

Veľká časť regiónu je chránená ako súčasť siete Natura 2000 (smernica o vtákoch SPA Slovenský Kras; 

Habitat smernice  SCI pod Strážnym hrebeňom, Domické škrapy, Horný vrch, Kečovské škrapy, 

Brzotínske skaly, Dolný vrch, Fabiánka a Plešivecká planina). Mapu oblastí Natura 2000 možno vidieť 

na Obr 8. 



 

Obrázok 8: Oblasti MAS a NATURA 2000. Zdroj: Source: http://natura2000.eea.europa.eu/#, upravené 

 

V regióne je prítomných deväť druhov biotopov: 1) suché lúky a pasienky, stepi, 2) vlhké lúky, mezofilné 

lúky, 3) listnatý opadavý les, 4) zmiešané lesy, 5) vnútrozemské skaly, sute, piesky, stály sneh a ľad, 6) 

ostatné krajiny (vrátane miest, dediny, cesty, skládky odpadov, bane, priemyselných plôch), 7) 

rašeliniská, močiare, vodné lemované vegetácie, slatiny, 8) ostatné ornej pôdy a 9) vnútrozemské vodné 

plochy (jazerá, rybníky, rieky, potoky). Najviac sa vyskytujúce prostredie je listnatý les. Zoznam 

chránených rastlinných a živočíšnych druhov (príloha I k smernici Rady 79/409/EHS a príloha II 

smernice Rady 92/43/EHS), v oblastiach Natura 2000 je uvedený v Tabuľke 5. 

Tabuľka 5: Chránená flóra a fauna v Natura 2000/región MAS. Zdroj: http://natura2000.eea.europa.eu. 

VTÁKY   Cicavce                              Plazy a obojživelníky   Bezstavovce              Rastliny 

Acrocephalus melanopogon  Barbastella barbastellus       Bombina variegata        Callimorpha quadripunctaria    Adenophora lilifolia 

Alcedo atthis  Canis lupus  -               Carabus varlolosus            Cypripedium calcelous 

Aquila chrasaetos  Lynx lynx   -               Duvalius hungaricus           Dracocephalum austriacum 

Aquila heliaca  Miniopterus schreibersi -               Leptidea morsei           Echium russicum 

Aquila pomarina  Myotis bechsteini  -               Lucanus cervus           Ferula sadleriana 

Bonasa bonasia  Myotis blxthil  -               Rosalia alpina           Iris aphyliassp.hungarica 

Bubo bubo   Myotis dasycneme  -               Sadleriana pannonica           Onosma tomensis 

Caprimulgus europaeus Myotis emerginatus  -               Stenobothrus euraska           Pulsatila grandis 

Ciconia higrp  Myotis Myotis  -  -            Pulsatila patens 

Circaetus gallicus  Rhinolophus euryale  -  -                                            Pulsatila subslavica  

Crex crex   Rhinolophus ferrumequinum -  -            Thiaspi jankae 

Dendrocopos leucotos Rhinolophus hipposideros -  -   - 

Dendrocopos medius  Spermophilus citellus  -  -   - 

Dryocopus martius  -   -  -   - 

Falco cherrug  -   -  -   - 

Falco peregrinus  -   -  -   - 

Ficedula alticollis  -   -  -   - 



Ficedula parva  -   -  -   - 

Glaucidium passerinum -   -  -   - 

Lanius collurio  -   -  -   - 

Lullula arborea  -   -  -   - 

Pernis apivorus  -   -  -   - 

Picus canus  -   -  -   - 

Strix uralensis  -   -  -   - 

Sylvia nisoria  -   -  -   - 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.2 Materiálne zdroje 

Tím pozorovaním zistil, že v každej dedine sú podmienky na ubytovanie v súlade s počtom obyvateľov. 

Avšak neexistujú žiadne informácie o kvalite týchto domov, aby sme mohli vyhodnotiť ich obývateľnosť. 

Športové zariadenia nie sú prítomné v Hrušove a Silickej Jablonici, ale iné obce poskytujú podmienky na 

športové vyžitie. To je dôležité, aby bolo možné rozvíjať produkty a služby súvisiace s vonkajšími 

turistickými aktivitami. Na základe pozorovania a zberu dát sme zistili, že moderné kultúrne zariadenia 

sú zriedkavé. V obciach, ktoré sme navštívili nie sú žiadne kiná, ani video- alebo DVD. Aj keď sa to 

môže zdať ako negatívny znak, môže to byť v skutočnosti znakom toho, že profil regiónu je skôr 

zameraný na vidiecke aktivity a produkty. 

Všetky obce majú verejný vodovod a plynovod. Avšak iba Jablonov nad Turňou a Rožňava majú verejnú 

kanalizáciu. Ďalšie služby, ako sú potraviny a reštauračné služby sú k dispozícii vo všetkých obciach. 

Podľa získaných štatistík, sú v piatich obciach, ktoré sme navštívili, ubytovacie zariadenia ako hotely, 

penzióny a kempy zriedkavé. Avšak tím identifikoval veľké množstvo rôznych druhov ubytovacích 

zariadení v tejto oblasti. Nezhody môžu byť vysvetlené neaktualizovanými štatistikami v dôsledku 

skutočnosti, že niektoré zariadenia sú nové a doteraz neboli právne zaregistrované. (Tabuľka 6). 

Tabuľka 6: Indikátory pre materiálne zdroje v regióne. Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm 

Indikátory Jablonov nad 

Turňou 

Hrušov Silica Hrhov Silická 

Jablonica 

Rožňava 

Budovy (2011)       

Domy spolu 281 132 238 391 140 2117 

Športy (2011)       

Plávanie prírodné 

alebo umelé 

nie nie nie nie nie áno 

Posilňovne áno nie áno áno nie áno 

Futbalové ihrisko áno nie nie áno nie Áno 

Kultúra (2011)       

Verejná knižnica nie áno nie áno áno áno 

Video/DVD požičovňa nie nie nie nie nie Nie 

Stále kino nie nie nie nie nie Nie 

Verejné služby (2011)       

Verejný vodovod áno áno Áno áno áno Áno 

Verejná kanalizácia áno nie nie nie nie Áno 

Plynovod áno áno áno áno áno Áno 

Najbližšia železničná 

stanica na osobnú dopravu 

V obci Jablonov 

n/T 

Slavec V obci Jablonov 

n/T 

V meste 

Najbližšia železničná 

stanica – vzdialenosť v km 

0 7 9 0 9 0 



       

Potraviny áno áno áno áno áno Áno 

Reštaurácie áno áno áno áno nie Áno 

Iný obchod áno nie nie áno nie Áno 

Čerpacia stanica áno nie nie nie nie Áno 

Obchod s náhradnými 

dielmi a doplnkami pre autá 

nie nie nie nie nie Áno 

Opravovňa áut nie nie nie nie nie áno 

Hotel nie nie nie nie nie Áno 

Penzión nie nie nie nie nie Áno 

Hostel nie nie nie nie nie Áno 

Chatová osada nie nie nie nie nie Nie 

Kemp nie nie nie nie nie Nie 

Iné hromadné 

ubytovacie zariadenia 

nie nie nie nie nie áno 

 

Tabuľka 6: Indikátory pre materiálne zdroje v regióne. Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm 

 

 4.3. Sociálne zdroje 

Ako už bolo uvedené vyššie, navštívili sme obce Silica, Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou 

a Hrhov. V nasledujúcich tabuľkách sú zahrnuté informácie o meste Rožňava (okresné mesto), aby sme 

získali širšiu perspektívu okresu, keďže mnoho sociálnych zdrojov je prítomných iba v meste Rožňava.  

Priemerný podiel obyvateľov v produkčnom veku je medzi 59 a 64 percent. Národnosť ľudí sa 

v jednotlivých obciach a okolí líši, ale podiel obyvateľov maďarskej národnosti je zvyčajne viac ako 86 

percent všetkého obyvateľstva vo všetkých obciach okrem Rožňavy.  Rímsko-katolícke náboženstvo 

prevažuje v meste Rožňava (41 percent obyvateľov), ostatné obce sme nemohli vyhodnotiť pre neúplnosť 

informácií. Zdravotnícke služby (ambulantné zariadenie praktického lekára a ambulantné zariadenie  

lekára pre deti a dorast), sú prítomné iba v Jablonove nad Turňou a nie sú v ďalších štyroch obciach, 

ktoré sme  navštívili. Ako sa dalo očakávať, zdravotnícke služby sú viac zastúpené v Rožňave (Tabuľka 

7). 

Tabuľka 7:  Demografia a zdravotnícke služby v okrese Rožňava. Zdroj: http://pxweb.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm 

Indikátory Jablonov 

Nad 

Turňou 

Hrušov Silica Hrhov Silická 

Jablonica 

Rožňava 

Demografia (2011)       

Obyvateľov spolu 809 341 566 1138 201 10651 

Muži 381 167 284 573 97 9342 

Ženy 428 174 282 56 104 10309 

Obyvatelia predproduktívneho 

veku – spolu (0-14) 

95 44 94 140 13 2958 

Obyvatelia v produktívnom 

veku – ženy (15-54) 

232 96 138 310 50 5989 

Obyvatelia v produktívnom 

veku – muži (15-59) 

263 121 196 397 70 6581 

Obyvatelia v postproduktívnom 

Veku – spolu (55+Ž, 60+M) 

219 80 138 291 68 4123 

Obyvatelia podľa národnosti(2001)       

Slovenská % 12,56 10,58 5,51 9,11 2,36 69,27 

Maďarská % 86,74 88,58 88,98 90,07 97,24 26,80 

Rómska % 0,00 0,28 4,84 0,16 0,00 1,59 

Ruthen % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 



Ukrajinská % 0,12 0,28 0,50 0,00 0,39 0,13 

Česká % 0,12 0,00 0,00 0,41 0,00 0,69 

Moravská % 

Siles % 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Nemecká % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Poľská % 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 

Zdravotné služby (2010)       

Lekárne nie nie nie nie nie áno 

Ambulancia všeobecného lekára áno nie nie nie nie áno 

Ambulancia lekára pre deti a dorast áno nie nie nie nie áno 

Tabuľka 7: Demografia a zdravotnícke služby v okrese Rožňava. Zdroj: http://pxweb.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm 
 

4.4. Ekonomické zdroje 

S cieľom zmapovať ekonomické zdroje sme vzali do úvahy nasledujúce kategórie: 1) finančné zdroje a 

prístup k úverom, 2) typy trhov pre produkty, 3) štruktúra trhov, 4) typ spotrebiteľov, 5) prístup k 

informáciám, 6) podnikateľské prostredie, 7) právne predpisy pre rozvoj obchodu. 

Prístup k úverom sa zdá byť náročný vzhľadom k vzdialenosti úverových centier (Tabuľka 8), nedávnu 

zmenu v mene, časové oneskorenia a vysokým úrokovým sadzbám. 

 

Tabuľka 8: Zdroj: http://pxweb.statistics.sk/PXWebSlovak/index_en.htm 

 

Neformálne trhy v rámci miestnej komunity (jednotlivé dediny a susedné obce) sa zdajú byť hlavnou 

ekonomickou štruktúrou, kde sa predávajú miestne výrobky. Takýto typ trhov sa vyznačuje nízkou 

reguláciou a a kontrolou zo strany orgánov. Množstvo predaných výrobkov je veľmi nízke, čo umožňuje 

predajcom vyhnúť sa plateniu daní. Momentálne v dedinách nie sú žiadne týždenné trhy, ktoré sú 

súčasťou regiónu, aj keď jeden sa v súčasnej dobe stavia v Jablonove nad Turňou. Najbližší pravidelný 

farmársky trh je v Rožňave. Len veľmi málo výrobcov, s ktorými sme sa rozprávali, predáva svoje 

výrobky mimo regiónu. A väčšina výrobkov, ktoré sa predajú mimo regiónu, zostáva na Slovensku. Iba 

v jednom prípade sme sa stretli s exportom výrobkov do zahraničia- v Silici (vlna do Talianska, 

nespracované a polospracované mlieko do Tami industries). Ďalšie dôležité trhy pre miestnych výrobcov 

sú miestne akcie a festivaly.  

Podnikateľské prostredie zaostáva vo vývoji, pravdepodobne v dôsledku demografických dôvodov 

(väčšinou ide o vek obyvateľov), ťažkosti pri získavaní úverov, obmedzené príležitosti na trhu (aj keď 

potenciál pre vývoj je veľmi vysoký), všeobecné averzia k riziku, a minimálny existujúci priemysel 

(väčšinou baníctvo a energetický priemysel) a dôsledkom toho je v regióne veľmi málo vedľajších 

aktivít. Názory na podnikanie majú ľudia rôzne. Hlavnou prekážkou sú predpisy súvisiace s hygienickým 

štandardom a fiškálna legislatíva. Finančná podpora  pre rozvoj podnikania je obmedzená. Legislatíva  

nerieši regionálne potreby a rozdiely, ale je rovnaká na celoštátnej úrovni.  

Indikátor Jablonov 

Nad 

Turňou 

Hrušov Silica Hrhov Silická 

Jablonica 

Rožňava 

Poisťovňa nie nie nie nie nie áno 

Banka nie nie nie nie nie áno 

Bankomat nie nie nie nie nie áno 
 



Prístup k informáciám predstavuje ďalšiu slabosť v regióne: povedomie o príležitostiach je veľmi nízke a 

to najmä pre malé a stredné podniky alebo potenciálnych nových podnikateľov. Úloha MAS môže byť 

rozhodujúca v zbieraní a zdieľaní týchto informácií. 

Propagácia existujúcich podnikov, príležitostí a činností v rámci regiónu je pomerne dobre organizovaná  

webovými stránkami a letákmi, ale zákazníci sú väčšinou oslovovaní na miestnej úrovni. Výsledkom je 

vylúčenie vonkajších trhov. Jedným z príkladov je nedostatok informácií v angličtine a následný 

nedostatočný prístup na západné trhy. Aj napriek tomu, že infraštruktúra je dobre vyvinutá, cestné 

označenia a informačné tabuľky sú zriedkavé. 

5. Kritériá 

Ďalšiou úlohou bolo zorganizovať workshop v snahe načrtnúť možné kritériá pre regionálne značenie. Za 

účelom zistenia týchto kritérií sa 6. Augusta 2013 sa v Granáriu v Jablonove nad Turňou zišla skupina 26 

účastníkov, vrátane študentov a facilitátora. Za pomoci účastníkov tohto stretnutia bolo vypracovaných 

15 prieskumov, v ktorých sme sa pýtali na základné demografické informácie, vek, obec, členstvo 

v MAS. 

5.1.Metodológia 

Za účelom dosiahnutia konečného cieľu – vypracovania kritérií – začal tím workshop krátkou 

prezentáciou, ktorá pozostávala z predstavenia študentov a facilitátora, premietnutím fotografií miestnych 

zdrojov zistených tímom, krátkou prezentáciou výhod regionálneho značenia regiónu Kras prednesenou 

Silviou Pápaiovou (MAS Kras manažér), a príkladom úspešného regionálneho značenia z regiónu West 

Cork v južnom Írsku. Po tejto prezentácii sme zahrnuli interaktívnu časť na zvýšenie aktívnej účasti od 

výrobcov v regióne. Pýtali sme sa ich, čo považujú za regionálny produkt pochádzajúci z ich regiónu. 

Ako prvý regionálny produkt od účastníkov zaznelo miestne ubytovacie zariadenie. Účastníci boli potom 

rozdelení do troch malých skupín po 5-7 ľudí žiadali sme ich, aby uviedli znaky, ktoré boli podľa nich 

dôležité na to, aby miestne ubytovacie zariadenie označili za „regionálny produkt“. Výsledky boli 

zhromaždené a zoskupené pomocou hry o slovných asociáciách, v ktorej sa dali dokopy podobné 

výsledky jednotlivých skupín na určenie znakov. Tento postup sa opakoval ešte dvakrát, raz pre 

potraviny alebo nápoje, a ešte raz pre miestne remeslo. Aj keď zámerom skupiny bolo pokryť celý 

miestny priemysel, nemali sme dosť času. 

Po troch kolách sa skupiny znakov znova preskúmali. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 9. Účastníci boli 

potom požiadaní, aby zvážili výsledky hry podľa individuálnych potrieb a rozdelili 100 bodov  naprieč 

témami, pričom najviac bodov mali dať znaku, ktorý považovali za najdôležitejší a najmenej bodov 

znaku, ktorý považovali za najmenej dôležitý. 

 
 
Remeslo                     jedlo a nápoje                                             cestovný ruch 

 

Tradícia                       miestna originalita                                     hygiena 

Bezpečnosť                 tradičná výroba                                          kvalita 

Funkčnosť                   hygiena                                                      miestne znalosti a kultúra 

Miestne zdroje            kvalita                                                        vidiecky charakter ubytovania 

Kvalita                        ohľaduplnosť k životnému  prostrediu      pridané miestne služby 

Spoľahlivosť                                                                                 originalita a vidiecky charakter 

 
Tabuľka 9: Kritériá skupiny pre regionálne produkty 



5.2. Výsledky 

Zistili sme, že väčšina respondentov prieskumu žije v Jablonove nad Turňou (Tabuľka 10), toto bolo 

pravdepodobne z dôvodu, že stretnutie sa konalo v tejto obci. Tabuľka 9 ukazuje, že viac ako polovica 

účastníkov prieskumu bolo vo veku 45 až 54 rokov, pričom ostatné vekové skupiny boli zastúpené 

približne rovnako. Všetci okrem dvoch účastníkov prieskumu boli členmi miestnej akčnej skupiny Kras. 

 

Tabuľka 10: Respondenti  z obcí 

 

Obrázok 9: Vekové zloženie respondentov 

Účastníci boli požiadaní, aby rozdelili 100 bodov na všetky kritériá, podľa toho aké sú dôležité pre nich 

osobne. Výsledky pre remeslá sú uvedené v Tabuľke 11 a na Obrázku 10. Za najdôležitejšiu bola 

považovaná kvalita, takmer 30 percent, nasledovala tradícia (24,67 percenta) a využitie miestnych 

zdrojov (20,33 percenta) bolo tretie najdôležitejšie kritérium pre respondentov. 

Remeslá 

Tradícia                                24.67% 
bezpečnosť                            5.33% 
funkčnosť                               7.00% 
miestne zdroje                   20.33% 
 kvalita                                 29.67% 
spoľahlivosť                        13.00% 

Tabuľka 11: Výsledky pre remeslá 

Obec                                    
 

 

počet respondentov 

Hrušov    3 

Jablonov nad Turňou                  7 

Moldava nad Bodvou 2 

Plešivec 1 

Rožňava    1 

neodpovedal 1 

Spolu 15 



 

Obrázok 10: Výsledky pre remeslá 

 

Respondenti boli znovu požiadaní rozdeliť 100 bodov pre kritériá regionálneho značenia na potraviny 

a nápoje. Výsledky sú uvedené v Tabuľke 12 a na Obrázku 11. Znova sa za najdôležitejšie kritérium 

považovala kvalita (23,87 percent) a tradícia výrobkov bola na druhom mieste (22,53 percent). V prípade 

potravín a nápojov bolo rozdelenie bodov vyrovnanejšie ako pri remeslách. 

 

Jedlá a nápoje 

miestna originalita                                   23.87% 

tradičná výroba                                       22.53% 

hygiena                                                   16.57% 

kvalita                                                     25.80% 

ohľaduplnosť k životnému  prostrediu    11.17% 

Tabuľka 12 – Prieskum  dôležitosti: jedlá a nápoje 

 

 

Obrázok 11: Diagram pre rozdelenie  podľa atribútov jedál a nápojov 

Posledný regionálny produkt, ktorý účastníci hodnotili bol cestovný ruch. Výsledky sú uvedené 

v Tabuľke 13 a na Obrázku 12. Počas diskusie o turizme vysvitlo, že najdôležitejšou formou turizmu 

v oblasti je ubytovanie. Znova sa za najdôležitejšie kritérium považovala kvalita (22 percent). Na druhom 

a treťom mieste sa ocitli hygiena a ponuka miestnych výrobkov a služieb (19,33 a 18,33 percenta). Pri 

cestovnom ruchu boli body rozdelené najvyrovnanejšie.   



 

Cestovný ruch 
 
Hygiena                                                  19.33% 
Kvalita                                                    22.00% 
miestne znalosti a kultúra                 12.67% 

vidiecky charakter ubytovania          14.67% 

pridané miestne služby                     18.33% 

originalita a vidiecky charakter        13.00% 

Tabuľka 13: Prieskum dôležitosti pre cestovný ruch 

 

 

Obrázok 12: Prieskum dôležitosti pre cestovný ruch 

Kritériá pre regionálne značky boli prerokované a predbežne nastavené pred cestou do Jablonova nad 

Turňou. V predbežných kritériách a kritérií získaných od skupiny sú značné rozdiely, ktoré sú uvedené 

v Tabuľke 14. Kritériá uvedené v tabuľke boli vytvorené pred vstupom do Jablonova nad Turňou. Ak 

skupina určila rovnaké kritérium, do tabuľky sme uviedli „áno“. Naopak, ak kritérium nebolo skupinou 

určené, vynechalo sa prázdne miesto. Dve počiatočné kritériá, ktoré neboli v skupine diskutované boli 

dostupnosť výrobkov na export a existujúce zmluvy. Tieto kritériá už nepovažujeme za relevantné pre 

tento región a boli výsledkom vývoja kritérií predtým, než sme sa zoznámili s možnosťami obchodu 

v regióne. Cieľová skupina tiež neuviedla ako kritérium historický význam, hoci tento mohol byť 

zahrnutý do kritéria využívania tradičných technológií. 

Kritériá                                               cestovný ruch     remeslo      jedlá a nápoje         Miestny priemysel 

Eko profil                                                                                           áno                           n/a 
Miestna originalita                                      áno                 áno                áno                             n/a 
Miestna spolupráca/zamestnanci            áno                                                                            n/a 
Percento tradičnej technológie                                       áno                áno                           n/a 
Dôležitosť  histórie n/a 
Vyhovujúci  export n/a 
Existujúca spolupráca n/a 
Sociálna udržateľnosť                                 áno n/a 
Hrdosť n/a 
 

Poznámka: miestny priemysel nebol prediskutovaný s cieľovou skupinou a uvedené kritériá sú predbežné 

Tabuľa14: Porovnanie predbežných kritérií  s kritériami cieľovej skupiny  



Jedným z najvýznamnejších rozdielov v predbežných kritériách a kritériách určených skupinou je 

absencia  hrdosti ako regionálneho kritéria. Navyše, skupina považuje za hlavné kritérium pri všetkých 

troch oblastiach  kvalitu, pričom kvalita nebola v predbežných kritériách vôbec zahrnutá.  Tu ide 

pravdepodobne o prekrývanie týchto dvoch myšlienok, ktoré sa „stratili v preklade“.  Časťou problému 

môže byť, že kvalita je subjektívne slovo pri jednotlivými interpretáciách. Predpokladom predbežných 

kritérií bolo, že kvalita je zhrnutie všetkých ďalších kritérií. Nakoniec je v kritériu kvality značné 

prekrytie. Pokrok, ktorý sme dosiahli za dve a pol hodiny bol veľmi povzbudzujúci v zmysle rozvoja 

miestnych kritérií. Dodatočné pokusy v budúcnosti sa musia sústrediť na chápanie kvality, keďže táto je 

rôzna v rámci všetkých troch produktov. 

6. Produkty 

Aby bolo možné správne pochopiť plný potenciál regiónu OZ KRAS, bolo nutné identifikovať a 

dokumentovať regionálne produkty, služby, vybavenie a zaujímavosti. Tieto boli rozdelené do štyroch 

kategórií:  miestny priemysel, cestovný ruch, remeslá, a potraviny a nápoje. Potraviny a nápoje zahŕňali 

všetky výrobky s nutričnou hodnotou, ktorá môže byť spotrebované. Cestovný ruch zahŕňa všetky 

činnosti, služby a infraštruktúru, ktoré uľahčujú cestovanie osôb pre účely  rekreácie, voľného času alebo 

obchodu. Relevantný cestovný ruch pre regionálne produkty zahŕňa domáci a aktívny cestovný ruch; prvý 

je, keď obyvatelia danej krajiny cestujú v rámci krajiny a druhý, kedy v danej krajine (Slovensko) cestujú 

zahraniční turisti. Tretí typ cestovného ruchu, výjazdový cestovný ruch, pri ktorom obyvatelia cestujú do 

inej krajiny, nie je pre túto kategóriu relevantný. Výrobky v skupine remeslá spĺňajú požiadavky 

fungovania ako zamestnanie alebo živnosť a  vyžadujú manuálnu zručnosť alebo umelecké zručnosti. 

A nakoniec miestny priemysel môže zahŕňať rôzne definície v závislosti od oblasti. Pre účely tohto 

prípadu je miestny priemysel definovaný ako systematická práca na vytváranie hodnoty, ktorá musí 

zamestnávať veľký počet ľudí a vyžaduje veľké kapitálové investícií. 

Kategórie, ktoré obsahujú rozmanitý sortiment výrobkov boli ďalej rozdelené do skupín, ktoré mali 

spoločné vlastnosti buď v materiálových vstupoch, spracovaní, príležitostiach na trhu alebo v spôsobe 

využitia konečného výrobku. Potraviny a nápoje obsahuje podkategóriu zvieracích bielkovín, včelie 

produkty, mliečne výrobky, potraviny/miestna gastronómia, žatva, liehoviny, vína. Cestovný ruch sa 

skladá z ubytovania a zariadení, pamiatok a zaujímavostí, interaktívnych príležitostí a rekreácie. Remeslo 

nemá podkategórie, ale zahŕňa výrobky, ako sú drevorezby a lepenie, gravírovanie skla, kožiarske a 

zámočnícke práce a pletenie košíkov. Miestny priemysel bol najmenej rozvinutá kategória v regióne. V 

súčasnej dobe je jedinou možnosťou uznania pre regionálny produkt rast syrového priemyslu 

prostredníctvom družstva. V regióne je cementový priemysel, avšak cement nie je produkt, ktorý môže 

byť označený alebo uvedený na trh ako regionálny. Po zaradení produktov do hore uvedených kategórií 

a podkategórií sa vykonala SWOT analýza. 

6.1.Definícia SWOT analýzy 

SWOT analýza môže byť vykonávaná pre produkt, miesta/oblasti, priemysel, organizáciu, osobu. SWOT 

je skratka pre silu, slabosť, príležitosti a hrozby. Podľa definície, sila (S) a slabosť (W) sú interné faktory, 

ktoré sa môžu kontrolovať. Príležitosti (O) a hrozby (T) sú vonkajšie faktory, na ktorých nie je v podstate 

možná žiadna kontrola. Pôvod SWOT analýzy  je veľmi diskutovaný v akademickom svete. Najčastejšie 

uvádzaný autor SWOT analýzy je Albert Humphrey. Literatúra uvádza, že predložil túto techniku počas 

konferencie, ktorá sa konala v Stanfordskom výskumnom ústave, v 60-tych a 70-tych rokoch, s použitím 

dát zo spoločností Fortune 500 (Friesner, 2013). Táto technika analýzy je základom pre pochopenie 

prepojených vzťahov medzi vnútorným potenciálom a limitáciami a pravdepodobnými možnosťami 



a hrozbami z vonkajšieho prostredia. Toto cvičenie pomáha predvídať problémy a zmeny v trendoch, čo 

umožňuje rozvoj efektívneho rozhodovania a flexibilnú stratégiu. 

6.2. Využitie SWOT analýzy 

SWOT analýza môže byť vykonávaná v ktorejkoľvek alebo všetkých fázach pokusu. Aktuálna analýza 

opisuje vývojové štádiá produktov a služieb v regióne OZ KRAS. Odporúča sa, aby sa postupne 

rozvojom úloh vykonávali podobné rozčlenenia. Ako je podrobne uvedené v „Community Tool Box“, 

ktorú vypracovala Pracovná skupina pre komunitné zdravie a rozvoj na Univerzite v Kansas, SWOT 

analýza môže byť použitá pre, ale nie je obmedzená na: 

I. preskúmanie možností pre nové pokusy a riešenie problémov, 

II. rozhodnutie o najlepšej ceste k vašej iniciatíve. Identifikácia príležitostí na úspech v kontexte 

ohrozenia úspechu môže objasniť smery a možnosti, 

III. zistenie, kde je možná zmena. Ak je v styčnom bode alebo na prelome, súpis silných 

a slabých bodov môže odhaliť priority, ako aj možnosti, 

IV. úpravu a zdokonalenie plánov v polovici procesu. Nová možnosť môže otvoriť širšie cesty, 

kým nová hrozba by mohla uzavrieť chodník, ktorý kedysi existoval, 

V. nástroj pre zhromažďovanie a odovzdávanie informácií o snahe a iniciatíve. 

 

6.3.Prvky SWOT analýzy 

Po prvé, musí byť vybratý a ustanovený formát pre zber a prezentáciu informácií. V tomto prípade bola 

vyvinutá Excel Tabuľka  (Tabuľka 15) s nasledovnými nadpismi: 

   Tabuľka 15: Príklad tabuľky SWOT 

Kategória Pod 

kategória 

Výrobok Stav Silná 

stránka 

Slabá 

stránka 

Možnosti Hrozba Dodatočné 

informácie 

 

Pod kategóriami a podkategóriami nasledujú informácie podľa názvov a definícií, ktoré boli poskytnuté. 

Stav znamená klasifikáciu výrobku ako „existujúci“ čiže už sa vyrába na uspokojivej úrovni podľa 

výrobcu, „expanzia“ znamená, že výrobok má potenciál na rast v blízkej budúcnosti a „potenciál“ 

označuje neexistujúci výrobok, ku ktorému ale existujú vstupy a príležitosti. Príklady silných a slabých 

stránok môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na vnútorné faktory, ako sú: ľudské zdroje (zamestnanci, 

dobrovoľníci, členovia vedenia, cieľová populácia), fyzické zdroje (miesto, budova, vybavenie, atď.), 

finančné aspekty (granty, financovanie organizácie, iné zdroje príjmov), činnosti a procesy (použité 

programy a systémy), a minulé skúsenosti (dobré meno v komunite a stavebné bloky pre učenie a 

úspech). Príklady príležitostí a hrozieb, môžu obsahovať, ale nie sú obmedzené na: budúce trendy (v 

oblasti záujmu či kultúry), vonkajšie ekonomické faktory (miestne, národné, alebo medzinárodné); 

finančné zdroje (nadácie, darcovia, zákonodarné orgány), demografia (zmeny vo veku, rase, pohlaví, 

kultúre spotrebiteľa v oblasti), fyzické prostredie (rast mesta, rozšírenie alebo zníženie autobusového 

spojenia), legislatíva (nové zákonné požiadavky uľahčujúce alebo obmedzujúce snahu záujmu) a miestne, 

národné alebo medzinárodné udalosti (CTB, 2013). Ďalšie informácie zahrňujú údaje špecifické pre 

výrobky, služby a miesta, ktoré sú analyzované. 

 

 



6.4 SWOT analýza regiónu Kras 

Čas strávený v regióne OZ KRAS nám postačil na identifikáciu 42 produktov. Nasledujúca tabuľka 

ukazuje produkty a ich charakteristiku (Tabuľka 16). 

 

Kategória Existujúce Expanzia Potenciál Spolu 

Jedlá a nápoje 14 0 8 22 

Turizmus 5 6 2 13 

Remeslá 5 0 0 5 

Miestne hospodárstvo 1 0 1 2 

Spolu 25 6 11 42 

 

 

Je potrebné uviesť, že SWOT analýza je tak rozsiahla, ako nám umožnila časová lehota. Detailnú SWOT 

analýzu regiónu OZ KRAS možno najlepšie chápať ako tabuľku, nájdenú v prílohe B-G. Je potrebné 

zdôrazniť, že treba viac času a práce na podrobnejšiu SWOT analýzu. Súčasný stav poskytuje dobrý 

základ, z ktorého sa môže vykonať hlbšia analýza. 

7. Odporúčania pre produkty 

Na zabezpečenie dlhej životnosti regionálnej značky, musí byť charakterizovaná kvalitou produktov, 

ktorá sa dá rozpoznať aj mimo regiónu OZ Kras. Preto sa tím pokúsil vytvoriť stratégie na základe 

výsledkov našej analýzy. Všetky produkty, existujúce aj potenciálne, boli zahrnuté do analýzy. Pokryli 

sme všetky identifikované produkty existujúce, rozvíjajúce sa aj potenciálne. 

7.1.  SWOT analýza a TOWS matica 

Prostredníctvom SWOT analýzy sme boli schopní definovať stratégie pre zdravý rozvoj produktov, ktoré 

by mohli byť uvádzané na trh pod regionálnou značkou. TOWS matica (hrozby, možnosti, slabé stránky 

a silné stránky) je rozšírenie SWOT analýzy. Vytvorenie TOWS matice pre tento projekt nám pomohlo 

s vizualizáciou cesty k rozvoju vidieka v regióne OZ Kras. 

TOWS matica (Tabuľka 17) sa skladá z rozdelenia vonkajších a vnútorných faktorov súvisiacich 

s produktom alebo ovplyvňujúcich produkt. Ak medzi vonkajším a vnútorným faktorom existuje 

interakcia, je možné alebo potrebné vypracovať stratégiu. Ak možnosť a silná stránka vzájomne súvisia, 

môže byť vypracovaná útočná stratégia (často krátkodobá). Ak je identifikovaná hrozba, silná stránka, 

ktorá má k nej vzťah, môže pomôcť udržať produkt. A dodatočne, možnosť môže ovplyvniť akékoľvek 

slabé stránky, ktoré môže produkt mať. V prvých dvoch prípadoch sú stratégie všeobecne stredne dlho 

trvajúca. Posledná kombinácia je interakcia medzi silnou a slabou stránkou. Toto je znakom toho, že 

produkt je ohrozený. Ak existuje stratégia na jeho záchranu, táto je väčšinou dlhodobá.  

 Silná stránka Slabá stránka 

Možnosť Stratégia 1: krátkodobé útočné obdobie Stratégia 2: posilnenie uprostred stratégie 

Hrozba Stratégia3: preklenutie uprostred obdobia Stratégia 4: dlhodobé liečenia 
Tabuľka 17: Teória TOWS analýzy 

 



Tu je uvedená všeobecná predstava stratégie. Ak ju chce niekto rozvíjať, musí byť dodatočne 

vypracovaná, financovaná, monitorovaná a vyhodnotená.  

Táto analýza bola vykonaná pre každý zo 42 produktov, ktoré sme identifikovali a ktoré možno nájsť 

v Prílohe H. Pre dva výrobky zaradené do kategórie Miestny priemysel (cementáreň Holcim a drevo pre 

uhlie), ako aj produkty pálenice a hovädzích proteínov neboli poskytnuté žiadne stratégie, pretože sme 

nemali skutočné vedomosti o ich kontakte so zúčastnenými spoločnosťami. Navyše, výrobca medoviny 

už dosiahol relatívne dobré výsledky so svojim produktom, a preto sme pre tento produkt nevypracovali 

žiadne návrhy. Odporúčania boli stanovené pre každý typ produktu a žiadna diferenciácia nebola 

vykonaná na podobné produkty od rôznych výrobcov. Navyše, základom odporúčaní a stratégií boli 

návštevy na mieste výroby a informácie zozbierané za krátky čas. Preto môžu mať niektorí výrobcovia 

pocit, že tieto odporúčania sú už aplikované.  

6.3. Príklad: SWOT analýza a TOWS matica ubytovania 

Jedným z produktov, ktorý ukázal veľký potenciál pre rast pod značkou regiónu OZ Kras bolo ubytovacie 

zariadenie. Nižšie nájdete TOWS maticu,  ktorá slúži na definovanie stratégie týkajúcej sa toho produktu 

v aktuálnom kontexte (Tabuľka 18). 

UBYTOVACIE 

ZARIADENIA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

lacné 

 

majiteľ so 

znalosťami 

o svojom 

regióne 

presýtený trh slabo indikované 

Možnosti veľa možností 

na 

vypracovanie 

marketingu 

 S1: chopiť sa 

riadenia 

reklamnej 

kampane 

S2: sústrediť 

investície radšej na 

reklamu a  

všetky zahrnuté 

služby, 

ako na rozširovanie 

 

Hrozba Zníženie 

počtu 

turistov  

v regióne 

S4: overiť možnosť 

prihlásenia na webovú stránku 

rezervácie cez internet 

 

  S3: využiť cestné 

označenia na  

upozornenie pre 

turistov o možnosti 

ubytovania 

Tabuľka 18: TOWS matica pre ubytovacie zariadenia 

 

V tomto prípade sú stratégie prepojené a môžu byť organizované v spoločnom systéme. V rámci matice 

boli použité čísla na vyznačenie cesty implementácie. Pre ubytovacie zariadenia, tím odporúča zvoliť 

jednu osobu (lídra) alebo skupinu, ktorá bude zodpovedná za propagáciu všetkých miestnych ubytovacích 

zariadení. Po vymenovaní lídra by sa región mal sústrediť na investovanie do zlepšenia služieb 

a infraštruktúry ako označenia ubytovania pre turistov a rezervácie cez internet. 

To je len jeden príklad z možností a stratégií, ktoré môžu byť využité na zlepšenie v oblasti ubytovania 

na základe našich pozorovaní. Ďalšie analýzy pre iné produkty možno nájsť v prílohe H. 

8.Závery a odporúčania 

8.1. MAS a jej úlohy 

Aj keď bola pôvodne založená v rámci programu LEADER, MAS prevzala väčšiu úlohu pri vedení 

a adresovaní možných rozvojových stratégií, takže sa stala zberateľom iných zdrojov financovania, medzi 



ktorými projekt INTERREG IVC predstavuje významnú úlohu v súvislosti s implementáciou regionálnej 

značky. 

8.2. Faktory limitujúce rozvojový proces regiónu OZ Kras 

Existuje mnoho faktorov, ktoré znižujú možnosti rozvoja regiónu OZ Kras: byrokracia, hygienické 

požiadavky, daňové predpisy, prístup k úverom a vlastníctvo pôdy sú niektoré z hlavných faktorov. 

Niektoré z nich sú bežné naprieč ostatnými národným oblastiam, zatiaľ čo iné sú špecifické pre 

analyzovaný región. 

V regióne Kras je dobre rozvinutý neformálny trh medzi miestnymi výrobcami a miestnymi  

spotrebiteľmi. Je tu vysoká úroveň sociálnej akceptácie tohto štýlu  trhu, a to aj napriek tomu, že 

výroba/spracovanie nespĺňa zákonné požiadavky a/alebo nemá potrebné certifikáty podľa hygienických 

právnych predpisov. Navyše, aj v prípadoch nedostatočnej ponuky, väčšina výrobcov nie je ochotná 

zvyšovať svoju produkciu. Toto je hlavne kvôli systému zdaňovania, ktorý vylučuje malých výrobcov 

z povinnosti vedenia účtovníctva, ak celkové ročné tržby nepresiahnu  2,400 €. Táto skutočnosť sa 

ukazuje ako prekážka pri žiadosti o európske financovanie a väčšie zapojenie do MAS. Prekážka je 

umocnená pravidlami spoločného financovania, ktoré platia pre všetky opatrenia zahŕňajúce súkromné 

podniky. MAS môže hrať kľúčovú rolu v zmene postoja k podnikaniu a to najmä zdôrazňovaním 

existujúcich úspešných modelov. 

Na národnej úrovni sa zdajú byť kľúčové nasledovné štyri body:  

 nedostatok proaktívneho prístupu v prispôsobovaní opatrení v rámci Európskej štruktúry podľa 

špecifických regionálnych potrieb,  

 oneskorenie pri napĺňaní operatívnych smerníc pri uchádzaní sa o Európske fondy, 

 oneskorenie pri hodnotení návrhov projektov (od 70 dní určených podľa zákona až po 1,5 roka),  

 oneskorenie platieb od platobnej agentúry. 

Hlavným dôsledkom je, že mnoho úspešných beneficientov je nútených čerpať úver z banky na realizáciu 

projektov, ktoré už boli schválené pre získanie podpory z PPA. Prístup a možnosti čerpania úverov je  

ďalší kľúčový problém, hlavne kvôli vzdialenosti úverových centier, nedávnej zmene meny, časovému 

oneskoreniu a vysokým úrokovým sadzbám. 

Vlastníctvo pôdy znižuje možnosť pre podnikateľov na prístup k pôde vzhľadom k tomu, že asi 20 

percent pôdy v celej krajine patrí neznámym vlastníkom a majitelia pôdy (najmä v prípade nerentabilnej 

pôdy), nie sú ochotní predať alebo prenajať svoju pôdu, aj keď ju nevyužívajú na poľnohospodárske 

účely. V otázke vlastníctva pôdy sú potrebné legislatívne zmeny, tento problém je už riešený na národnej 

úrovni. Je potrebné pokračovať v konsolidácii pôdy, aj keď je pravdepodobné, že to bude dlhodobý 

proces. 

8.3. Orientačné smernice a návrhy pre zvýšenie regionálneho rozvoja 

MAS bola založená v rámci LEADER, má prístup a informácie o možnostiach financovania 

pochádzajúceho zo súkromných, národných a európskych zdrojov. Vybudované siete medzi jednotlivými 

MAS môžu viesť k uľahčeniu výmeny informácií, spolupráci na projektoch, zdieľaniu a vypracovaniu 

spoločných rámcov činnosti, ktoré sú obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o regionálne značky so všeobecnou 

štruktúrou na území a mimo Slovenska. Systém kontroly a rovnováhy v rámci MAS by mohol pomôcť 

zvýšiť efektívnosť a účinnosť jednotlivých MAS.  



Čo sa týka prístupu zdola nahor, zdá sa, že angažovanosť miestnych samospráv je nedostatočná. Keďže 

rozvojové stratégie sú šité na mieru a implementované samosprávami, tieto sami by mohli efektívnejšie 

stanovovať svoje ciele, nie ako v súčasnej podobe, keď sa všetko rieši na celonárodnej úrovni. Keby 

existovali finančné agentúry na regionálnej úrovni, mohlo by to ďalej znižovať neefektívnosť vo 

financovaní rozvojových projektov. 

Národná a regionálna politika by mala presadzovať vznik a rozvoj podnikania, a tým zefektívniť 

regionálny rozvoj. 
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PRÍLOHA A: Zdroje 

Environmentálne zdroje 

Kategória Elementy 

Flóra robinia pseudoacacia (poles) 

Flóra kvety na opeľovanie 

Flóra ovocné stromy: 

jablká,slivky,broskyne, 

čerešne, marhule, hrušky 

Flóra ovocie: hrozno, bobuľoviny, 

marhule, slivky 

Flóra neproduktívne ovocné sady 

Flóra rebarbora 

Flóra paradajky 

Flóra mäta 

Flóra orechy 

Flóra obilniny: 

pšenica,ovos,kukurica 

seno 

Flóra baza čierna 

Flóra bylinky 

Fauna včely 

Fauna ovce 

Fauna hovädzí dobytok 

Fauna jeleň 

Fauna diviaky 

Minerály tuf 

Minerály vápnik 

Minerály železo 

Minerály železná ruda 

Voda geotermálne minerálne 

pramene 

Voda chránené povodia 

Voda rieky 

Voda umelé jazerá 

Vzduch vzduch v jaskyniach 

Slnečné 

žiarenie 

 

Pôda skaly 

Pôda vápnik 

Pôda vysoký obsah ílu 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Environmentálne zdroje 

Kategória Elementy 

Terén kopce 

Minerály železo 

Minerály železná ruda 

Voda geotermálne minerálne 

pramene 

Voda chránené povodia 

Voda rieky 

Voda umelé jazerá 

Vzduch vzduch v jaskyniach 

Slnečné 

žiarenie 

 

Pôda skaly 

Pôda vápnik 

Pôda vysoký obsah ílu 

Vietor  

Podnebie vlhké kontinentálne podnebie 

(Köppen:Dfb) 

Terén údolie V-Z 

Terén jaskyne 

Terén lesný porast 

Terén kopce 

 

Podnebie vlhké kontinentálne podnebie 

(Köppen:Dfb) 

Terén údolie V-Z 

Terén jaskyne 

Terén lesný porast 

 

 

 

 



Sociálne/Ľudské zdroje 

Kategória Elementy 

Ľudia Viď hlavný dokument 

Vzdelanie a 

zručnosti 

základné školy 

Vzdelanie a 

Zručnosti 

stredné školy 

(prevažne v Rožňave) 

Vzdelanie a 

Zručnosti 

konferencie na univerzitách 

Vzdelanie a 

zručnosti 

ochota zúčastniť sa  

školiacich kurzov 

Vedomosti prenos vedomostí  

z generácie na generáciu 

Vedomosti ľudia majú blízko k prírode 

a sú zvyknutí zaobchádzať 

s ňou 

Vedomosti regionálna kuchyňa 

Vedomosti spolupráca 

Vedomosti aktivity vo voľnej prírode 

Vedomosti ručné remeslá 

Vedomosti záhradníctvo 

Vedomosti vinárstvo 

Zdravie nedostatok lekárov 

Sieťovanie spolupráca medzi susedmi 

Sieťovanie spolky výrobcov (pre remeslá 

a výrobu medu ale nie víno) 

Sieťovanie Alma centrum 

Sieťovanie MAS 

Inštitúcie družstvá 

Inštitúcie kostoly 

Inštitúcie starosta 

Inštitúcie MAS 

Jazyky Anglický (najmä miestni 

mladí ľudia) 

Jazyky Slovenský 

Jazyky Maďarský 

Jazyky Český 

Jazyky Nemecký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálne/Ľudské zdroje 

Kategórie Elementy 

Regulácia HACCP 

Kultúra/Tradície/Dedičstvo medzigeneračný 

prenos 

Kultúra/Tradície/Dedičstvo festivaly 

Kultúra/Tradície/Dedičstvo tradičné jedlá 

Kultúra/Tradície/Dedičstvo architektúra  

(z komunistickej 

éry a nové 

budovy) 

Kultúra/Tradície/Dedičstvo náboženstvo 

(katolícke, 

evanjelické, 

Reformované) 

Hodnoty viera 

Hodnoty rodina 

Hodnoty hrdosť 

Hodnoty odolnosť 

Hodnoty pohostinnosť 

Partnerstvo cezhraničná 

spolupráca 

Partnerstvo partnerstvo 

s MAS v 

Maďarsku 

Partnerstvo MAS OZ KRAS 

Leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       Ekonomické zdroje 

Kategórie Elementy 

Financie/prístup k  

úverom 

Viď hlavný 

dokument 

úspory viď hlavný 

dokument 

Trh (poloha) regionálne trhy 

Trh (poloha) Rožňava 

Trh (poloha)  EÚ 

Hodnota/metóda malá pridaná 

hodnota 

Hodnota/metóda krátka reťaz 

Spotrebitelia/Zákazníci uzavreté trhy 

Spotrebitelia/Zákazníci miestne 

obyvateľstvo 

Spotrebitelia/Zákazníci turisti 

Spotrebitelia/Zákazníci účastníci festivalov 

Spotrebitelia/Zákazníci výrobcovia 

Spotrebitelia/Zákazníci priemysel 

Informácie letáky 

Informácie internet online-

videá 

Informácie ústne 

Informácie potreba 

porozumenia 

predpisov aby sa 

mohli využívať 

Podnikateľské prostredie nie veľa 

priemyselných 

odvetví 

Podnikateľské prostredie postoj podnikateľov 

Podnikateľské prostredie cesty k certifikácii 

Legislatíva pre rozvoj 

podnikania 

EÚ fondy pre 

regionálny rozvoj 

Legislatíva pre rozvoj 

podnikania 

regionálne 

financovanie 

Legislatíva pre rozvoj 

podnikania 

vlastníctvo pôdy 

(viď hlavný 

dokument) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA B: SWOT analýza pre remeslá 

Č

. 

Kategória Podkategória Produkt Status Silné 
stránky 

Slabé 
stránky 

možnosti hrozby Dodatočné 
informácie 

1 Remeslá remeslá zvony existujúci Ozdobné, 

ručná výroba, 

vhodné do 
kolekcie 

Regionalita 

je slabá 

Mohol by 

využiť 

svoje 
zručnosti na 

výrobu 

iných 
produktov 

  

2 Remeslá Remeslá tkáčstvo existujúci Historický 

význam, 

súčasť regionálnej 

histórie, ľudia, 

materiál, 

zručnosti. Je 

súčasťou dielne 

výrobcbu. 

Kvalita. 

Viacúčel- 

nosť. Vytvára 

spojenie 

s prírodou, dizajn, 

zručnosti 

a materiál sú 

špecifické pre 

región 

 Pracovať 

s inými 

miestnymi 
obyvateľmi 

na 

propagácii 
výrobku 

Trvanliv

osť 

výrobku 
limituje 

predaj 

Zručnosti ostávajú 

medzi staršou 

generáciou, 

málo záujmu zo 

strany mladých 

“ak má národ 

vlastné tradície, 

ten národ má 

budúcnosť“ 

3 Remeslá Remeslá Kožiarstvo existujúci Plné využitie 

všetkých 
zvyškových 

materiálov 

z produkcie 
dobytka. 

Z kože môže 
byť vyrobené 

neohraničené 

množstvo 
výrobkov. 

Kožiarstvo 

nie je 
regionálne 

špecifické. 

Vytvoriť 

vzor 
a spôsob 

spracovania

, ktorý je 
ojedinelý 

pre región 
na 

posilnenie 

konkurenci
eschopnosti 

s inými 

koženými 
výrobkami. 

Zásoby 

kože by 
mohli 

byť 

sezónne 
obmedze

né 
a nedost

atočné 

na 
veľkovýr

obu. 

 

4 Remeslá Remeslá Gravírovanie 

skla 

existujúci Práca na 

voľnej nohe, 

osobný vklad, 
mobilita, 

všestrannosť, 

výroba na 
objednávku 

alebo masovo 

Nie je 

ojedinelé 

pre región, 
vzory sú 

z internetu, 

žiadna 
tradičná 

metóda. 

Prístup na 
trh 

Nie je 

ojedinelé 

pre región, 
vzory sú 

z internetu, 

žiadna 
tradičná 

metóda. 

Prístup na 
trh. 

Presý- 

tený trh 

Fľaše na víno 

so špeciálnou 

rytinou 

5 Remeslá Remeslá Vyrezávanie 

dreva 

existujúci Práca na 

voľnej nohe, 
osobný vklad, 

mobilita, 

všestrannosť, 
výroba na 

objednávku 

alebo 
masovo, 

miestne drevo 

Nie je 

ojedinelé 
pre región, 

vzory sú 

z internetu, 
žiadna 

tradičná 

metóda. 
Prístup na 

trh 

Nie je 

ojedinelé 
pre región, 

vzory sú 

z internetu, 
žiadna 

tradičná 

metóda. 
Prístup na 

trh 

Presýte-

ný trh 

Výrobky 

zahrňajú: 
krabice na 

víno, kuchyn- 

ské náradie, 
krabice, 

dosky na 

krájanie, 
vešiaky na 

kľúče, šaty a 

iné, 
interaktívne 

hry pre deti 

Výrobca 
pastierskych 

palíc. 

 

 

 

 

 

 

 



   PRÍLOHA C: SWOT analýza pre jedlá a nápoje 

Č. Kategória Podkategória Produkt Stav Silné 
stránky 

Slabé 
stránky 

Možnosti Hrozby Dodatočné 
informácie 

6 Jedlá a 

nápoje 

Zvieracie 

bielkoviny 
 

Ovce 

(vlna, 
mäso) 

Poten- 

ciálny 

Jedinečnosť 

Cigaje 

Vývoz 

vlny do 
Talianska 

   

7 Jedlá a 

nápoje 

Zvieracie 

bielkoviny 

 

Hovädzina 

(predaj 

teliat, 
Mäso, 

koža) 

 

Poten- 

ciálny 

 Chránené 

územie 

a povodie 

  240 ks dobytka 

180 dojníc 

8 Jedlá a 

nápoje 

Včelí 

produkt 

Med Existu- 

júci 

Asociácie 

medu, žiadna 

miestna 
konkurencia, 

zasielanie 

poštou 

Mladí 

nemajú 

záujem 

Miesto pre rast trhu, 

zapojiť 

ostatných 
miestnych 

výrobcov 

Kúpna sila  

(negatívne 

predchádzajúce 
skúsenosti)+ 

Hmyz (Varoa, 

Yacopso) 

Výrobca 1: 5-6 

druhov medu 

v závislosti od 
sezóny,170  

kolónií, 27 

prac.rokov. 
Prenosný opeľovací 

systém pre pôdu, 

predaj na miestnych 
trhoch, akciách a na 

objednávku 

9 Jedlá a 

nápoje 

Včelí 

produkt 

Peľ Existu- 

júci 

Zdravý, 

prírodný,  
ľahko sa balí a 

skladuje 

Nedostatok 

trhu 

Možnosť 

predávať 
rodinám, 

nemocniciam a bio-

obchodom 

  

10 Jedlá a 

nápoje 

Včelí 

produkt 

Orech a 

 med 

Existu- 

júci 

Pridaná 

hodnota 

Niektoré 

orechy  

nie sú 
miestne 

 Nie sú  

zásoby 

 

11 Jedlá a 

nápoje 

Včelí 

produkt 

medovina 

 

Existu- 

júci 

Pridaná 

hodnota 

Malý trh    

12 Jedlá a 
nápoje 

Včelí 
produkt 

 
vosk 

 

Poten- 
ciálny 

Efektívnejšie 
využitie 

zdrojov 

Malý trh Iné výrobky 
(sviečky) 

zvyšujú príjem, 

využitie vedľajších 
produktov, 

balzam na pery 

Trh na predaj  

13 Jedlá a 
nápoje 

Včelí 
produkt 

Propolis Poten- 
ciálny 

Viacúčelové 
využitie 

s vysokou 

hodnotou 
(lekárske, 

prírodné 

liečiteľstvo) 

 
Informačná 

medzera 

(výroba, 
hygiena, 

kupujúci) 

Materiál je 
dostupný 

a nevyužitý 

  

14 Jedlá a 
nápoje 

Mliečny 
výrobok 

Syr 
(ovčí) 

Existu- 
júci 

Špeciálny 
výrobok, 

možnosť určiť 

vyššiu 
predajnú cenu 

Nie dosť 
špecifický, 

mohli by sa 

pridávať 
bylinky a 

príchute 

 

Mohol by ísť 
na export, 

hlavne syr  

z Cigaje 

Konkurencia 
iných známych 

výrobkov 

Bryndza a  
klasický 

syr 

15 Jedlá a 

nápoje 

Mliečny 

výrobok 

Mlieko 

(kravské) 

Existu- 

júci 

Testované 

týždenne 

Nedostatok 

technoló- 

gie 
zručností 

 a prístupu 

na trh. 
Zmluva 

určuje cenový 

strop, môžu 
platiť menej 

ale nie viac. 

(zmluva je na 
4.400 kg 

Ročne) 

Pridať  

hodnotu  

k súčasnému 
výrobku, 

vyrábať 

bio-produkty, 
vývoz na vyššie 

konzumné stupne 

Sústrediť sa 

na export a 

znížiť 
dostupnosť 

pre miestny trh 

a zákazníkov 
 

Dánska technológia 

dojenia. Surový 

materiál pre iné syry 
(4000kg/ročne, nie je 

to celoročný 

priemysel)  
180 dojníc 

16 Jedlá a 
nápoje 

Mliečny 
výrobok 

Syr 
(kravský) 

Poten- 
ciálny 

Mohli by 
pridať hodnotu  

rozšírením 

spracovania 
produktu, ktorý 

predávajú ako 

surový 
materiál 

Investovať do 
techno- 

lógie 

spracovania, 
 

Investovať do 
dodávateľského 

reťazu a predávať 

produkt s pridanou 
hodnotou 

Konkurencia 
kozieho 

a ovčieho syra 

 

17 Jedlá a 

nápoje 

Mliečny 

výrobok 

Syr 

(kozí) 

Poten- 

ciálny 

Produkt 

vysokej 

hodnoty, ktorý 
by sa mohol 

predávať za 

Museli by 

rozšíriť 

priestory 
a investovať 

do zariadenia 

Nový výrobok  Používajú sa iba na 

kosenie trávy  

(60 ks) 



vysokú cenu 

18 Jedlá a 

nápoje 

Mliečny 

výrobok 

Mlieko 

(kozie) 

Poten- 

ciálny 

Porudkt 

vysokej 
kvality, ktorý 

by sa mohol 

predávať za 
vysokú cenu 

Museli by 

rozšíriť 
priestory 

a investovať  

do zariadenia 

Nový výrobok  Používajú sa iba na 

kosenie trávy  
(60 ks) 

19 Jedlá a 

nápoje 

Mliečny 

výrobok 

srvátka Poten- 

ciálny 

Vysoká 

hodnota 
produktu, zdroj 

bielkovín, 

existuje ale 
nevyužíva sa 

Dodatočný 

čas/výroba/ 
skladovanie 

Je to prísada 

v mnohých 
spracovaných 

potravinách, vrátane 

chleba, keksov a 
komerčného pečiva, 

ako aj v potrave pre 

zvieratá 

 Srvátka je vedľajší 

produkt pri výrobe 
syra. Je to jeden 

z komponentov, ktorý 

je oddelený od mlieka 
po zrážaní, po pridaní 

syridla alebo inej 

jedlej kyslej hmoty. 

 

PRÍLOHA D: SWOT analýza pre jedlá a nápoje (pokrač.) 

Č. Kategória podkategória produkt stav Silné  

stránky 

Slabé 

stránky 

možnosti hrozby Dodatočné 

informácie 

20 Jedlá a 

nápoje 

Jedlá/ 

Miestna 

gastronómia 

lekvár Existu- 

júci 

Bez expirácie,  

sezonálnosť , 

zamestnáva 

ženy, 

benefituje 

zo sezónnych 

zmien 

Je to bežný výrobok 

(vysoká 

konkurencia) 

 

Špeciálne  

lekváre s  

inými  

prísadami 

  

21 Jedlá a 

nápoje 

Jedlá/ 

Miestna 

gastronómia 

Silická 

platty 

Existu- 

Júci 

Jedinečný 

pre obec, 

nízky vklad 

Musí sa zjesť 

hneď po príprave 

Možnosti 

predávať  

spolu s  

Inými výrobkami 

(káva,čaj) 

Investície môžu prevýšiť 

zisk 

 

22 Jedlá a 

nápoje 

Jedlá/ 

Miestna 

gastronómia 

Miestna 

Gastro 

nómia 

Existu- 

Júci 

Vysoký obsah 

bielkovín, 

uhľohydrátov, 

veľa spôsobov 

podávania a  

príloh: 

bravčovina, 

zemiaky, kapusta 

 

Nízky pomer 

vegetariánskych 

jedál, ako aj 

bezlepkových alebo 

bezlaktózových 

Interaktívne Festivaly 

pre zákazníkov- 

Môžu sa zúčastniť žatvy, 

zabíjačky, 

spracovania aj 

konzumácie 

Gastronómia je 

podobná ako v iných 

regiónoch 

 

 

23 Jedlá a 

nápoje 

Jedlá/ 

Miestna 

gastronómia 

Cestoviny Existu- 

Júci 

Pri výrobe sa 

používajú regionálne 

a tradičné materiály, 

zamestnáva ženy, má 

dlhú trvanlivosť 

Časovo náročné. 

vysoká konkurencia 

s podobnými 

výrobkami 

Môžu byť špeciálne 

objednané (na špec. 

príležitosti, ako napr. 

svadby) 

Tradičný, 

Časovo  náročný 

výrobok, 

málo atraktívna pre mladú 

generáciu, čo ohrozuje 

jeho dodávku 

 

24 Jedlá a 

nápoje 

Zber Bylinky Existu- 

Júci 

Sú všade Trh nie je 

formalizovaný 

 Príliš veľa 

dodávateľov 

 

25 Jedlá a 

nápoje 

Úroda Ovocie Existu- 

júci 

Stromy majú 

dobrý základ 

Problémy 

s vlastníctvom 

pôdy, majitelia 

nechcú predať sady, 

neinvestuje sa do 

spracovania pre 

export, malý alebo 

žiadny manažment 

Vytvoriť národný 

priemysel, pomôcť 

miestnym výrobcom 

džúsu, sebestačné ovocie 

možné sekundárne 

využitie- konzervovanie 

sušenie 

Vysoké vkladové 

investície, konkurenčný 

trh s rozvinutým 

priemyslom 

a dodávateľmi, veľkí 

predajcovia majú zmluvy/ 

nakupujú z iných krajín, 

nie dobre vyvinutá 

dodávateľská sieť 

 

26 Jedlá a 

nápoje 

Miestny 

Priemysel 

Drevo 

na uhlie 

Existu- 

Júci 

Je tu Je to náročné a má 

pomalý cyklus 

Možná zahraničná/ 

národná/štátna 

udržateľná investícia 

do ťažby dreva/lesníctva 

Konkurencia medzi 

veľkými medzinárodnými 

korporáciami a miestnym 

dopytom dreva 

 

 

N/A 

27 Jedlá a 

nápoje 

Miestny  

priemysel 

Cementáreň 

Holcim 

Existu- 

júci 

Poskytuje 

prácu 

Malá alebo žiadna 

investícia do 

oblasti, 

relatívne 

krátkodobý 

biznis 

 Ohrozuje turizmus, 

pretože poškodzuje 

krajinu. 

Neudržateľný, keď sa 

vyčerpajú zdroje, 

znova sa zvýši 

nezamestnanosť. 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA ESWOT analýza pre jedlá a nápoje (pokrač) 

Č. kategória podkategória produkt stav Silné 

stránky 

Slabé stránky možnosti hrozby Dodatočné 

informácie 

28 Jedlá a  

Nápoje 

Destiláty  

a vína 

víno Existu- 

júci 

Južné svahy Malé 

množstvo, 

nevyhovuje 

hygienickým 

štandardom, 

prenájom 

pozemkov 

 Konkurencie- 

schopné 

značky  

ako aj hrozno 

(Taliansko, 

Francúzsko, 

atď.) 

Vlastníctvo 

pôdy, 

Investičný  

kapitál, 

Prístup k 

úverom 

70% je 

(miestny 

nákup, 

nákup 

z Čiech, 

Tokajského 

regiónu) 

30% 

sa prerába na 

 miestne 

červené víno. 

V priestore 

sa môžu 

organizovať 

akcie, 

je vhodný aj 

na 

ubytovanie. 

Prenajíma si 

pôdu, 

 zle 

informovaný 

o  

možnostiach 

fin. podpory 

EU. Vinice 

boli 

V 1984-1985 

likvidované. 

 

29 Jedlá a 

nápoje 

Destiláty  

a vína 

destiláty Existu- 

júci 

Miestne ovocie, 

celosezónna 

atraktivita, spojenie 

s programovými 

balíkmi v cestovnom 

ruchu a kombinovať to 

s podujatím 

hygiena Export, 

spojenie s 

dožinkami 

Niekoľko 

výrobcov, 

vysoké 

kompetencie 

 

 

 

 

PRÍLOHA F: SWOT analýza cestovného ruchu 

č Kategóri

a 

Podkategóri

a 

produkt status Silné 

stránky 

Slabé  

stránky 

možnosti hrozby Dodatočné 

informácie 

3

0 

Turizmus Ubytovanie Ubyto- 

vanie 

Existu- 

júci 

pekné, 

lacné, majitelia 

majú 

informácie  

presýtený 

trh, 

slabo 

propagovaný 

národný 

turizmus, 

chýbajú 

smerové 

tabule 

lepší marketing 

by zlepšil 

spotrebu 

Kto je  

spotrebiteľ? 

 

3

1 

Turizmus Historické Historick

é 

túry 

expanzi

a 

Vyzdvihuje 

hrdosť na 

históriu a  

vzdelanie 

 

 

Slabo 

označené, 

nedostatok 

informácií. 

Potreba 

poriadnych 

odpadových 

košov 

 

Školské výlety 

z regiónu, 

Maďarska . 

Zahŕňať iné 

jazyky 

(slovenský, 

anglický, 

nemecký, atď.) 

cyklistické 

a turistické 

chodníky a cesty 

medzi 

Potrebná je  

investícia 

Vzhľad 

obcí, 

kaštieľ, 

kostoly, 

miestna 

história 



pamätihodnosťami

, strategicky 

rozmiestnené 

ubytovacie 

a stravovacie 

zariadenia 

3

2 

Turizmus Historické Historick

é 

filmy 

expanzi

a 

Materiál je 

zozbieraný. 

Zachytáva 

dôležité  

miestne 

historické 

osobnosti, 

názory, 

povery, 

tradície, 

mentalitu, 

hodnoty, atď. 

Materiál 

potrebuje 

byť 

upravený, 

zatiaľ nie je 

sledovateľný 

Začleniť do múzeí, 

ústne alebo 

vizuálne 

informácie 

o histórii pre školy 

Ľudia si film 

pozrú raz, 

malé výnosy  

 

3

3 

Turizmus Interaktívne 

možnosti 

Reme- 

selnícke 

kurzy 

Existu- 

júci 

Pokračuje 

v tradičných 

zručnostiach, 

udržiava deti 

aktívne, 

poskytuje 

marketingové 

zručnosti. 

Zdroj hrdosti 

na tradície. 

Limitovaný 

záujem,  

ľudské 

zdroje, závisí 

od tretej 

strany 

(školitelia) 

Udržiava 

zručnosti, 

živá tradícia 

Masovo 

vyrábané 

koše 

 

3

4 

Turizmus Interaktívne 

 možnosti 

festivaly expanzi

a 

Jedinečný 

produkt pre 

región, už 

existuje. 

Spoločné 

zdroje 

umožnia 

rozdelenie 

rizika medzi 

miestnych 

výrobcov/ 

poskytovateľo

v  

služieb. 

Posilňuje 

zmysel pre 

komunitu, 

spája 

generácie, 

obce 

a výrobcov na 

jednom 

spoločnom 

mieste. 

Sezónny 

nestály 

príjem 

Meno regiónu  

bude známe. 

Pozdvihuje hrdosť 

miestnych 

obyvateľov. 

Poskytuje čas 

a miesto na predaj 

a nákup výrobkov. 

Konzumenti budú 

vedieť plánovať 

dopredu 

 Interaktívn

a žatva, 

zabíjačky, 

spracovani

e mäsa, 

miestne 

jedlá a 

výrobky 

3

5 

Turizmus Vonkajšie 

aktivity 

cyklistika Poten- 

ciálny 

Nízke náklady 

na údržbu 

Vysoké 

počiatočné 

náklady 

Nový trh, ktorý 

ešte nie je 

preskúmaný 

 

Škodlivé 

účinky 

na prírodné 

prostredie 

 

3

6 

Turizmus Vonkajšie 

aktivity 

pešia 

turistika 

expanzi

a 

     

3

7 

Turizmus Vonkajšie 

aktivity 

 

Horole- 

zectvo 

expanzi

a 

Priťahuje novú 

skupinu 

turistov 

Treba viac 

trás. 

Monopol- 

vysoké ceny, 

kurz  iba pre 

začiatočníko

v 

Priniesť do 

regiónu 

viac odborníkov. 

Otvoriť nové trasy 

po skalách 

Opotrebovani

e skál. 

Národné  

regulácie, 

sezónne 

Plum s.r.o.. 

 

 

 

 

 



RÍLOHA G: SWOT analýza turizmu (pokr.) 

č kategoria podkategória produkt status Silné 

stránky 

Slabé 

stránky 

možnosti hrozby Dodatočné 

informácie 

38 Turizmus Pamätihodnosti 

a atrakcie 

vinice Existu- 

júce 

     

39 Turizmus Pamätihodnosti 

a atrakcie 

jaskyniarstvo Existu- 

júce 

Jedinečné, 

špecifické 

pre región, 

rozmanité 

miesta. 

Prináša  

do regiónu 

peniaze. 

Podporované 

 štátom 

 

Závisí 

od 

prostredia 

Zistiť viac 

o jaskyniach 

 a živote 

zvierat  

v nich. Zvýšiť  

spojenie 

medzi 

jaskyňami. 

Príležitosti na 

kempovanie. 

Rozšírené  

túry 

s odborníkmi. 

Priniesť do 

regiónu 

viac 

odborníkov, 

Zaučiť 

miestnych 

obyvateľov 

 

 

Nezodpovedné 

zaobchádzanie 

s jaskyňami 

údržba 

 

40 Turizmus Pamätihodnosti 

a atrakcie 

Farmárske 

trhy 

Poten-

ciálny 

Posilňuje 

zmysel pre 

komunitu, 

spája 

generácie, 

obce a  

výrobcov na 

jednom 

mieste. 

poloha, 

poplatok 

za 

účasť, 

atď. 

Zvýšiť počet 

miestnych 

spotrebiteľov, 

miestnych 

výrobkov, 

zoznámiť sa 

s možnosťami 

regiónu, 

povzbudzuje 

podnikanie 

Pomalý 

začiatok môže 

odradiť 

nerozhodnutých 

výrobcov 

 

41 turizmus Pamätihodnosti 

a atrakcie 

Remeslá/ručné 

stavanie 

domov/biodomy 

expanzia Kurzy. 

Všetci 

remeselníci 

sú združení, 

Pomáha im 

to pri 

vizualizácii, 

Pri predaji, 

webstránka 

V angličtine 

Čas a 

schopnosti 

pozbierať 

materiál 

Zahrnúť  

zariadenie  

do prehliadok 

 Keramika, 

drevo, 

pletenie 

košov, 

Od roku 

2004. 

Pozbierať 

materiál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA H: TOWS matice 

OVČIE PRODUKTY 

(vlna, mäso) 

Silná stránka 

Jedinečnosť mäsa Cigája 

 

Hrozba 

 

Konkurencia  

bravčoviny 

 

 

Propagovať jedinečnosť mäsa Cigája na pozdvihnutie hrdosti regiónu 

 a to by mohlo podporiť spotrebu 

 

PEĽ Silná stránka 

Zdravé Ľahko baliteľné a skladovateľné 

 

 

Možnosti 

 

Možnosti predávať 

lekárňam, nemocniciam, 

a bio-potravinám 

 

 

Využiť potenciál na vytvorenie podnikania s tradičnou „medicínou“  

v spolupráci so zberateľmi byliniek, keďže zásoby sú vysoké a poskytlo 

 by to väčšiu viditeľnosť na zvýšenie dopytu 

 

MED Silná stránka 

Žiadna miestna konkurencia 

 

Možnosti 

 

Priestor pre  

Zvýšenie predaja 

 

 

Uskutočniť prieskum trhu a zistiť, ako by mohli výrobcovia z neho profitovať 

 

 

    ORECHY A MED   

 

Silná stránka 

Zvyšuje pridanú hodnotu spracovania medu 

 

Hrozba 

 

 

Nakúpený vstup: 

Neisté dodávky 

 

 

Limitovať produkciu keď sú orechy lacné: robí to produkt sezónnym: 

Bolo by to špeciálne vydanie, viac expanzívne 

 

       

VOSK 

Silná stránka 

Efektívnejšie využitie zdrojov 

 

Hrozba 

 

 

Malý dopyt 

 

Vykonať analýzu nákladov a prínosov produktov na báze vosku na individuálnej 

úrovni, rovnako ako úroveň združenia producentov medu 

 

 

PROPOLIS       

 

Silná stránka 

Rozmanité využitie s vysokou hodnotou (medicína, 

prírodné liečiteľstvo) 

 

Hrozba 

 

Informačná medzera (v súvislosti so 

spracovaním, hygienou a kupujúcimi) 

 

 

Možno nie hlavný cieľ ale môže byť propagovaný 

a predávaný v prípade, že by fungovali peľové/lekárske 

bylinky 

 

 

 

 



     KRAVSKÝ SYR 

 

         Slabá stránka 

Časovo a finančne náročné 

 

 

Možnosti 

 

Využitie zručností zo spracovania 

 ovčieho mlieka 

 

 

Zvýšiť počet ľudí na spracovanie mlieka,  

paralelným spracovaním kravských aj ovčích  

produktov sa usporí čas 

 

 

KRAVSKÉ MLIEKO Silná stránka 

Organická výroba, hoci necertifikovaná 

 

 

Hrozby 

 

Nedostatočný prístup na trh 

 

 

Zistiť cenu na označenie výrobku za bio 

kvalitu, s ohľadom na nové  

možnosti, ktoré by tak vznikli  

Kupujúci neoceňuje vysokú kvalitu, ale penalizuje 

 nízku kvalitu 

 

 

 

SRVÁTKA Silná stránka 

Druhotný produkt vysokej hodnoty pre jeho obsah proteínu  

 

Možnosti 

 

Prísada v mnohých potravinách 

(chlieb, keksy, komerčné pečivo...) 

a v potrave pre zvieratá 

 

 

Vypracovať podnikateľský plán pre tento druhotný produkt,  

ale vyhnúť sa úplnej strate 

 

 

 

 

 

LEKVÁR Silné stránky Slabé stránky 

Dlhá životnosť Výhody zo 

 sezónnych zmien 

Bežná prax 

(veľká 

konkurencia) 

 

Možnosti 

 

Špeciálny lekvár 

s inými potravinovými 

 prísadami 

 

   

Špecializácia 

produktu a 

spolupráca 

 

Doplnková výroba syra 

Partnerstvo pri predaji syra 

a lekváru na miestach predaja 

syra 

  

 

Hrozba 

Počasie  Udržať diverzitu  

v sadoch a poznať viac 

prispôsobivé 

 druhy ovocia 

 

 

 



 

SILICKA PLATTY Silné stránky Slabé stránky 

Absolútna  

jedinečnosť 

Nízka 

vkladová 

investícia  

 

Bez značky, 

oddelená kuchyňa 

Nedá sa 

konzervovať: 

Musí sa 

okamžite 

konzumovať 

 

Možnosti 

Bar v obci ponúka 

pivá,  

ktoré sa môžu podávať 

ako pozornosť k jedlu 

  Partnerstvo s barom by mohlo  

vyriešiť problém značky 

a kuchyne a klienti by ho mohli 

konzumovať tam 

 

Hrozba 

Alternatívne náklady  

môžu byť vyššie ako  

zisk z predaja 

Lepšie značkovanie 

 by mohlo byť 

výhodou 

prostredníctvom 

hrdosti a získanej 

ceny 

Môže byť ponúkané 

pri špeciálnych 

príležitostiach 

v roku, takže by 

bolo jednoduchšie a  

časovo menej 

 náročné ho 

pripraviť 

 

 

 

 

MIESTNA 

 GASTRONÓMIA 

Silné stránky                     Slabé stránky 

Rôznorodosť prezentácií bežných 

prísad (bravčovina, zemiaky, 

kapusta): nižšie vkladové 

investície a dostupné pre väčšinu 

ľudí  

Nízka ponuka 

vegetariánskych jedál, 

ako aj bezlepkových 

a bezlaktózových 

jedál 

Veľmi bohaté 

 na kalórie 

 

 

Možnosti 

 

Interaktívne 

festivaly pre 

konzumentov – 

Účasť na žatve, 

zabíjačkách, 

spracovaní mäsa 

a konzumovaní. 

 

 

Špecifická technika spracovania 

jedla sa môže vyučovať počas 

festivalov a na konci stretnutí, 

ľudia si môžu zakúpiť hotové 

jedlo pripravené touto technikou,  

organizovanie takej prednášky 

nezaberie veľa času a podporí 

predaj potravinových výrobkov 

 

 

 

Hrozba 

 

Gastronómia je 

rovnaká aj v iných 

regiónoch 

 

  

Reedícia tradičných receptov. Môže to 

 byť téma regionálnej súťaže:  

modernizovať tradičný recept  

s obmedzením A a/alebo B 

 

 

 

 

 

 

 



VÍNO                                               Slabé stránky 

malovýroba Niektorí výrobcovia nie sú schopní 

splniť hygienické štandardy 

 

Možnosti 

 

Možnosť získania 

EU fondov na 

výrobu  

bio- výrobkov 

 

  

Investovať do hygieny, aby sa splnili 

hygienické štandardy, aby ste mohli 

vstúpiť na oficiálny trh a získať návrat 

investícií cez EU fondy 

 

Hrozby 

 

Neisté vlastníctvo 

pôdy 

 

 

Žiadať úrady na stimuláciu 

konsolidácie pôdy a obchodu 

s pôdou 

 

 

 

 

 

 

BYLINKY Silné stránky Slabé stránky 

Vyskytujú sa všade a prirodzene  Trh nie je oficiálny 

 

Hrozby 

 

 

Príliš veľa 

dodávateľov 

 

 

Odhadnúť potenciál za účelom založenia podnikania v tradičnej „medicíne“ 

keďže ponuka je vysoká a mohlo by to zvýšiť transparentnosť a dopyt. 

 

OVOCIE       Slabá stránka 

Malý alebo žiadny manažment 

 

Hrozba 

 

Problém s vlastníctvom pôdy: majitelia nepredávajú ani 

nepoužívajú sady a pritom by ich mohol niekto kúpiť 

a využívať ich na produkciu 

 

 

Žiadať úrady v konsolidácii pôdy a trhu 

s pôdou 

 

TKÁČSTVO Silná stránka Slabá stránka 

 

Viazané na miestnu 

históriu, ľudí, materiál 

a zručnosti 

 

 

Zručnosti ostávajú medzi staršou 

generáciou, mladí ľudia nie sú 

angažovaní 

 

Možnosti 

 

Pracovať s inými 

miestnymi obyvateľmi na 

propagovaní výrobku 

 

  

Malo by sa zorganizovať viac 

workshopov a kurzov na zaúčanie 

mladých ľudí  

 

Hrozba 

 

trvácnosť produktu limituje 

výkup 

 

 

Vyvinúť nové modely 

na reprezentáciu 

rôznorodosti modelu 

 

 

 

 



KOŽIARSTVO Slabá stránka 

Kožiarstvo nie je regionálne špecifické 

 

Možnosti 

 

Dekoratívne výrobky môžu reprezentovať 

špeciálne regionálne prvky 

Vytvoriť návrh a zručnosti, ktoré sú špecifické 

pre región aby sa posilnila 

konkurencieschopnosť oproti inými koženými 

výrobkami 

 

VYREZÁVANIE DREVA  

A GRAVÍROVANIE SKLA 

Slabá stránka 

 Nie je jedinečné pre región, vzory sú z internetu 

Nie je to tradičná metóda 

 

Možnosti 

Dekoratívne výrobky môžu reprezentovať 

špeciálny regionálne prvky 

Vytvoriť návrh a zručnosti ktoré sú špecifické 

pre región aby sa posilnila 

konkurencieschopnosť proti inými výrobkami 

 

 

 

JASKYNIARSTVO                       Silné stránky    Slabé stránky 

Špecifikum 

regiónu 

Množstvo 

miest 

Národne 

financované 

Závisí od 

prostredia 

 

 

Možnosti 

 

Zistiť viac 

o jaskyniach a o 

živote v nich 

 Vytvoriť 

rozšírené túry 

s odborníkmi 

a zvýšiť 

sieťovanie medzi 

jaskyňami 

Priniesť do 

regiónu 

odborníkov 

Vyvinúť špecifické 

atrakcie na 

využiteľnosť jaskýň 

 

Hrozby 

 

Nezodpovedné 

udržiavanie 

a starostlivosť   

o jaskyne 

 

 

Zaučiť 

miestnych 

za 

odborníkov 

   

 

 

KURZY REMESIEL                     Silné stránky Slabé stránky 

Pokračuje v tradícii, 

zručnostiach, udržuje deti 

aktívne a poskytuje 

marketingové zručnosti 

Zdroj 

hrdosti 

na 

tradície 

Limitované ľudské 

zdroje 

 

 

Možnosti 

 

Oživovať zručnosti a  

tradície  

  Použiť efekt 

snehovej gule 

a požiadať 

skúsenejších aby 

učili začiatočníkov, 

tým sa pozdvihne ich 

hrdosť a túžba 

pokračovať 

Hrozby Masovo vyrábané koše Informovať o kvalite a jedinečnosti 

naučených techník 

 

 

 

 



FESTIVALY Silné stránky Slabé stránky 

Produkty a aktivity 

jedinečné pre región 

už existujú 

Sezónny, nie stály 

príjem 

 

 

 

Možnosti 

 

 

Meno regiónu sa stane známym 

Držať najoriginálnejšie 

produkty vpredu, aby 

upútali návštevníkov 

 

 

Poskytuje dátum a čas pre nahromadenie 

možností predaja: zákazníci môžu plánovať 

vopred 

 Ponúknuť 

zákazníkovi 

zakúpenie poštových 

objednávok, aby 

mohli nakupovať 

celý rok 

 

HISTORICKÉ TÚRY Silné stránky Slabé stránky 

Priniesť hrdosť na históriu 

a vzdelanie 

Vysvetlenie 

poskytnuté v málo 

jazykoch 

 

 

 

Možnosti 

 

Školské výlety z regiónu, z Maďarska 

a iných štátov 

Vybudovať viac značiek a tabúľ 

pre deti 

 

 

Existujúce cyklotrasy/turistické 

chodníky/cesty medzi 

pamätihodnosťami 

 Začať malú 

sprievodcovskú 

agentúru, ktorú bude 

zahrňovať túry 

v angličtine, 

maďarčine, češtine, 

nemčine a slovenčine 

 

HISTORICKÉ FILMY Silné stránky Slabé stránky 

Zachytávajú dôležité miestne 

historické osobnosti, názory, 

povery, tradície, 

mentality, hodnoty atď. 

Treba 

vycibriť/upraviť 

Možnosti Zahrnúť do múzeí, ústna/vizuálna 

história pre školy 

 Ponúknuť výrobu 

filmov ako školské 

projekty, takže celá 

príprava prebehne na 

hodinách 

Hrozby Ľudia si to pozrú iba raz Vypracovať nejaké aktivity na 

základe filmov: súťaž 

v modernizovaní receptov, 

ilustrácie toho, čo zostane 

z denného života vo filme 

 

 

 

HOROLEZECTVO Silné stránky Slabé stránky 

Priťahuje špecifickú skupinu 

turistov 

Dostupných je iba 

niekoľko trás. Školenie 

prebieha mimo trás 

Možnosti Môže sa otvoriť viac trás Zabezpečiť nové trasy pre 

skúsených horolezcov 

 

Hrozby Opotrebovanie skál  Otvoriť nové trasy na 

rozloženie tlaku na 

miesto 

 



RUČNÁ VÝROBA/EKO DOMY Silné stránky 

Dávať možnosť 

kurzom 

Všetci remeselníci sú združení a koncentrovaní 

 

Možnosti  

 

 

Zaradiť zariadenie  

do túr 

 

 

Podporovať spoluprácu na dosiahnutie udržateľných a prenosných 

aktivít rozdelením času medzi nadšených turistov 

 

FARMÁRSKE TRHY Silné stránky Slabé stránky 

Posilňuje zmysel pre komunitu, 

dáva dokopy generácie, obce, 

a výrobcov na jednom spoločnom 

mieste 

Poloha, poplatok za účasť, atď. 

Možnosti Vybudovať miestnych 

konzumentov 

miestnych produktov 

 Poskytnúť štúdiu alebo neformálne 

presvedčiť potenciálnych 

účastníkov o návrate investícií 

Hrozby Pomalý začiatok môže 

odradiť 

nerozhodnutých 

výrobcov 

Ponúknuť postavenie tematických 

stánkov, napríklad po obciach, 

takže ľudia budú povzbudení 

svojimi susedmi, aby prišli 

 

 

CYKLISTICKÉ CHODNÍKY Silné stránky Slabé stránky 

Nízke náklady na údržbu Vysoké počiatočné náklady 

Možnosti Nový trh ktorý nie je 

preskúmaný 

Zabezpečiť, že všetky existujúce 

trasy sú v čo najlepšom stave, aby 

sa podporil rast 

 

Hrozby Škodlivý vplyv na 

lesný porast 

 Sústrediť sa na existujúce a už 

početné trasy, urobiť ich 

ekologicky nezávadnými 

a významnými pre turistov 

 

UBYTOVACIE ZARIADENIA Silné stránky Slabé stránky 

Lacné Majitelia poznajú 

svoj región 

Presýtený trh 

Možnosti Veľa možností na 

rozvíjanie marketingu 

 Zorganizovať 

spoločnú reklamnú 

kampaň 

Investovať do 

reklamy a všetkých 

služieb viac ako do 

rozširovania 

Hrozby Zníženie počtu turistov 

v regióne 

Preveriť možnosti 

registrovania na 

online rezervačných 

stránkach 

  

 

ZVONY                                           Silné stránky 

Dekoratívne Vysoká hodnota 

 

Hrozby 

 

Limitovaný 

trh 

 

 

Propagovať výrobok ako kľúčový element na tradičných ceremóniách  

aby sa mohli predávať ako autentické suveníry  

 

 

 

 


