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VÝZVA  

  
  Regionálna rozvojová agentúra Záhorie vyzýva starostov a občanov na 

zaslanie tipu na Regionálne jedinečnosti* - špecifiká  nášho krásneho okresu  

 

Z najzaujímavejších jedinečností pre vás urobíme prekvapenie  
  
1. Názov:  

2. Zaradenie  podľa 

kategorizácie oblastí**: 
 kultúrne dedičstvo  

 prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 

 poľnohospodársky a potravinársky priemysel  

 priemyselné a technické riešenia   

 turizmus a gastronómia 

 zdravie a životný štýl, šport 

4. Umiestnenie, resp. 

lokalizácia:   
 

5. Stručný popis, so 

zreteľom aj na históriu 

a jedinečný charakter: 

 

 

 

 

 
6. Odôvodnenie 

opodstatnenosti 

a dôležitosti 

predkladaného 

návrhu:  

 

7.  Udržateľnosť:   

 
8. Využiteľnosť, stav, 

perspektívy a potenciál 

využitia:  

 

 

 
9. Zoznam zdrojov, 

v ktorých sa 

nachádzajú informácie 

o danej regionálnej 

jedinečnosti   (napr. 

bibliografia, webové 

stránky, multimediálne 

zdroje): 

 

10. Kto zaslal tip 

a kontakt 

 

 

 

 

 

Ak máte takéto prílohy budeme vďační za jej zaslanie na rrazahorie1@gmail.com; 

 

1. Fotografiu alebo audiovizuálnu dokumentáciu regionálnych jedinečností   

2. Iné dokumenty - napr. odporúčací, podporný list odborníka, resp. odbornej alebo občianskej 

organizácie, prípadne profesijného zväzu,  atď.,  potvrdzujúce opodstatnenosť statusu regionálnej 

jedinečnosti/špecifika. 
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Vysvetlivky:  

*  Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty 

a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s 

regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom 

určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe,  a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena 

regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity. 

 

**Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí: 

a) kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, 

remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné 

pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry; 

b) prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo 

skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity 

a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo 

budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá 

slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania; 

c) pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a 

veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy; 

d) priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba 

zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických 

nástrojov; 

e) turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného 

ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy  

a podávania jedál a nápojov; 

f) zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia,  liečivé 

rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované 

voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako 

aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony. 

 

 

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie, Záhorácka 15/A, 90101 Malacky, 034/7743004, 0905/250548, 

www.rraz.sk, https://www.facebook.com/rrazahorie, rrazahorie1@gmail.com, rrazahorie2@gmail.com 

http://www.rraz.sk/
https://www.facebook.com/rrazahorie
mailto:rrazahorie1@gmail.com

