
 Chránené zemepisné 

označenie : 
 

Klenovecký syrec  
Skalický trdelník  

Slovenská bryndza  
Slovenská parenica  
Slovenský oštiepok  
Tekovský salámový syr  
Zázrivský korbáčik  
Zázrivské vojky  
Oravský korbáčik  

   Politika kvality EÚ je filozofia rozvoja kvality originálnych, tradičných poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín a podpory kultúrnych tradícií a regiónov, v ktorých sa tieto výrobky vyrá-
bajú. Systém bol vytvorený ako odpoveď na narastajúce falšovanie výrobkov a zneužívanie 
tradičných názvov, ktoré stavali na dobrej povesti tradičných regionálnych výrobkov. 
  

   Pod pojmom Politika kvality EÚ sa rozumie zabezpečenie ochrany poľnohospodárskych 
výrobkov a potravín a podpora ich predaja, tieto potraviny musia spĺňať určité kvalitatívne 
parametre, ktoré ich odlišujú od ostatných obdobných výrobkov svojimi presne definovanými 
požiadavkami na ich surovinové zloženie a technologický postup výroby.  
  
   Európska únia v rámci Politiky kvality EÚ akceptuje, chráni, podporuje, registruje a kontro-
luje výrobky rozdelené do troch kategórií označených ako: 

 

   Medzinárodný veľ-

trh cestovného ruchu, 

ktorý pravidelne organi-

zuje ITF Slovakiatour je 
najväčším veľtrhom ces-

tovného ruchu na Sloven-

sku a patrí medzi najvý-

znamnejšie podujatia 

v regióne strednej Európy.        

 

   Veľtrh každoročne pri-

náša komplexný servis 

p r e  ľ u d í ,  k t o r í 

chcú cestovať do zahra-

ničia alebo spoznávať 

k r á s y  S l o v e n -

ska. Prezentuje sa tu po-

rtfólio cestovných kance-

lárií, ako aj turistické in-

formácie sprostredkované 

zahraničnými centrálami 

krajín.  

    

   Zúčastňujú sa ho všet-

ky typy subjektov pôso-

biacich v cestovnom 

ruchu: zahraničné zastú-
penia krajín, cestovné 

kancelárie, zastúpenia 

slovenských aj zahranič-

ných regiónov a poskyto-

vatelia služieb turistické-

ho sektora. 

 

   Záštitu ITF Slovakia- 

tour poskytuje Minister-

stvo dopravy, výstavby   

a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky.  

    

   Prezentácia tiež prináša 

zvýšenie povedomia o 

danej oblasti, posilnenie 

postavenia na trhu a slúži 

ako zdroj cennej inšpirá-

cie. 
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Čo je politika kvality? 
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Číslo 5 

Január 2015 

Centrum prvého kontaktu 

Levoča 

 Námestie Majstra Pavla 28 

 054 01 Levoča 

tel. : 0903  641 645 

www.cpk.sk/levoca 

Slovak Busi-
ness Agency    
v spolupráci so 
Zväzom hote-

lov a reštaurácií SR a v rámcu 
siete Enterprise Europe Ne-

twork  organizuje:   

Kooperačné podujatie ITF 

Slovakiatour,  

ktoré sa bude konať   30. janu-

ára 2015 v EXPO INCHEBA,      

Expo club, Bratislava.  

Kooperačné podujatie organi-
zované popri veľtrhu CR je 
jedinečnou príležitosťou na 
hľadanie potenciálnych ob-
chodných partnerov, rozšíre-
nie svojich obchodných príle-
žitostí, vytvorenie medziná-

rodnej obchodnej siete pre 
malé a stredné podniky z ob-
lasti cestovného ruchu, poľov-
níctva a voľného času, gastro, 
wellness a fitness, ako aj pre 
dodávateľov v týchto odvet-

viach.  

Zdroje: http://www.incheba.sk/  

http://www.sbagency.sk/ 

Zaručené tradičné  
špeciality: 
 

Bratislavský rožok  

Ovčí hrudkový syr – salaš-

nícky  
Ovčí salašnícky údený syr  
Lovecký salám/Lovecká 

saláma  
Liptovská saláma/Liptovský 

salám  
Špekáčky/Špekačky  

Spišské párky  

 Chránené označenie pôvodu, CHOP  

 Chránené zemepisné označenie, CHZO  

 Zaručená tradičná špecialita, ZTŠ 

Počas veľtrhu sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže „Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu“ vyhlásená 
Ministerstvom dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR. 

Zdroj: www.mpsr.sk  

Chránené označenie pôvo-

du: 
  

Paprika Žitava/Žitavská 

paprika 



   V Dravciach  sa pra-

covná skupina zamerala 
hlavne na rozoberanie 

otázky existujúcich prob-
lémov obce, ktoré sú 

podľa nich hlavnou príči-
nou stagnujúceho rozvoja 

cestovného ruchu. Šlo 

najmä o rozbitú cestu do 
časti Bukovinka, či zde-

vastovaný lyžiarsky vlek. 
Okrem toho sme si vypo-

čuli aj niekoľko nápadov, 
ako pritiahnuť do obce 

turistov vďaka využitiu a 
rekonštrukcii existujúcich 

objektov a rozprúdeniu 
stagnujúcich služieb v 

podobe inovatívnych 
spôsobov s využitím po-

tenciálu obce.  

   Knižku po výtvarnej stránke vymodelo-
val, ako to nazýva autorka, Ivan Popovič 
so synom Dávidom.  
O súčasnosti Spišských párkov sa  autorka 
poeticky vyznala: „Spišské párky sú jeden 

z letokruhov v rodokmeni Spiša. Nikdy 

neprestanú byť jeho pýchou, sú ako vinič 

v erbe. V symfónii bohatosti Spiša sú 

Spišské párky výrazným, melodickým 

akordom, nesúcim sa ponad čas.“  

Putovné aktivity v území MAS LEV pokračujú 

VID IECK E IN FOLI STY    

Výsledky súťaže podnikateľka Slovenska: Zapojiť sa mohli majiteľky obchodných spoločností a 
živnostníčky, ktoré podnikali minimálne jeden rok. Hlavnou podmienkou pre 

účasť v súťaži bolo, aby podnikateľky vlastnili aspoň 50 % podiel v 
spoločnosti. Prihlásené podnikateľky rozdelila hodnotiaca komisia 

do 3 kategórií - Vynikajúca podnikateľka, Začínajúca podnikateľka, Úspešná živnostníčka. Ter-

mín podania prihlášok bol do 31. októbra a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v januári 2015.  

Začínajúca podnikateľka:   
1. miesto: Bianka BODNÁROVÁ, Aenea s.r.o., Veľké Kapušany – výroba, predaj, distribúcia  
    ručne robenej prírodnej a organickej kozmetiky 
2. miesto: Zuzana CECHOVÁ, Cechtrade s.r.o., Žilina – poskytovanie zasielateľských služieb v cestnej nákladnej doprave 

3. miesto: Andrea KOVÁČOVÁ, WOPPA s.r.o, Bratislava – odborné poradenské služby pre záujemcov o zamestnanie 

 

Úspešná živnostníčka:  
1. miesto: Katarína BLAŠKO ŠVECOVÁ, www.motyliky.sk, Bratislava – odevná výroba a predaj – pánske motýliky, traky a dámske 
                 klobúky 
2. miesto: Alexandra KLAČKOVÁ, www.renovujem.sk, Ružomberok – renovácia nábytku 
3. miesto:  Emília FOJTÍKOVÁ, vysivky.eu, Lazy pod Makytou – strojové vyšívanie 
 

Vynikajúca podnikateľka:  
1. miesto: Marianna SLIVKOVÁ, LEDeco solution, s.r.o., Banská Bystrica – výroba, predaj a distribúcia atypického osvetlenia na báze 
                       LED technológie a optických vlákien 
2. miesto: Hanna BITALOVÁ, Kachliarstvo a krby s.r.o., Bratislava – výroba a rekonštrukcia a predaj kachľových pecí a krbov, vzdelá-
           vanie a rekvalifikačné kurzy v tejto oblasti 
3. miesto: Zuzana BOŠANSKÁ, ProZeta s.r.o. - Bratislava – hotelierske a reštauračné služby 

Príklad dobrej praxe - Kniha „Spišské párky“  

   Novinárka Monika Varsány-
iová vydala pod menom Mona 
Salamon knižku Spišské párky. 
Pod lakonickým názvom, ktorý 

každému niečo hovorí - a mno-
hým aj narobí chúťky - napísala 
príbeh rodiny, v ktorej bol tiež 
vynálezca tejto lahôdky.  
   Bol to jej dedo a ona v knižke 

vystupuje ako vnučka Marta. Recept ne-
prezradí, ale kulisy zrodu párkov áno.  

Zdroj:kultura.pravda.sk/ 

 návštevu samotnej obce, ale byť prospešné pre 

celé územie.  

   Ak by sa veľkolepé myšlienky zhmotnili do 

reality, zabezpečilo by sa jednak zopár trvalo 
udržateľných pracovných miest, ako aj budova-

nie hodnôt v nadväznosti na existujúce tradície 

dotknutého územia.    

Klčov 

Dravce 

Hlavná 
výhra patrí 

Podnika-
teľke Slo-
venska 2014 Marianne Slivkovej 

Zdroj: www.podnikatelkaslovenska.sk 

   CPK sa v novom roku naplno rozbehlo pokra-

čovaním v putovných aktivitách po obciach 

územia MAS LEV.  

   Tentokrát sme navštívili obce Klčov a Dravce 
v rámci projektu „Bližšie k ľuďom, bližšie k 

cieľu“  

   Podnetné nápady, ktoré predstavili obyvatelia 

Klčova by sa mohli stať lákadlom nielen pre 

http://www.soaphoria.sk/
http://cechtrade.sk/
http://www.woppa.org/
http://www.motyliky.sk/
http://www.renovujem.sk/
http://www.vysivky.eu/
http://www.ledeco.sk/
http://www.kachliar.sk/
http://hotelmodena.sk/

