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Tradičné produkty



EQF definícia

Vedomosti

• Pochopenie pojmu 

„miestny produkt“, 

ako miestni 

výrobcovia tvoria 

neoddeliteľnú 

súčasť regionálnych 

sietí a miestnych 

kultúr a ako sa ich 

príjmy realizujú 

najmä na miestnych 

a regionálnych 

trhoch.

Zručnosti

• Identifikácia 

príležitostí, 

možností a pridanej 

hodnoty, ako aj 

predloženie 

konštruktívnych 

návrhov na rozvoj a 

/ alebo podporu 

miestnych výrobcov 

a miestnej výroby 

potravín.

Kompetencie

• Pochopenie toho, že 

udržateľné a 

efektívne 

poľnohospodárstvo 

je úzko spojené s 

kvalitnou výrobou a 

výživnými 

potravinami.



Úvod (1)

Tradičná (alebo miestna) výroba sa v posledných rokoch stala 
atraktívnejšou, a to najmä z ekologických dôvodov, z hľadiska 
odstránenia ekologickej stopy a tiež skrátenia maloobchodného 
reťazca, čo pozitívne ovplyvňuje finančnú odmenu za výrobky, ktoré za 
ideálnych podmienok prichádzajú priamo svojim zákazníkom bez 
sprostredkovateľa. Spotrebitelia spoznávajú osobu vyrábajúcu výrobky 
priamo, čím sa podporuje jedinečnosť domácich, ručných a čestných 
výrobkov na rozdiel od globalizačných trendov, ktoré ponúkajú 
nemodifikované a priemyselne vyrábané výrobky bez jasnej identifikácie 
ich pôvodu.

Výroba kvalitných a výživných potravín úzko súvisí s témou 
udržateľného a efektívneho poľnohospodárstva, ktoré predstavuje 
najvyššie hodnoty s rastúcou naliehavosťou nielen na národnej, ale aj 
na globálnej úrovni. Rozvoj poľnohospodárskej činnosti na regionálnej 
úrovni by mal pozitívny vplyv na rozvoj vidieka. Z hľadiska udržateľnej 
budúcnosti je dôležité venovať osobitnú pozornosť vývoju miestnych a 
tradičných výrobkov.

Zdroj : Pixabay



Úvod (2)

Celosvetovo rastie záujem o tradičné 

poľnohospodárstvo, ktoré je často začlenené do 

hospodárskeho, sociálneho a ekologického systému 

mesta a prakticky využíva obyvateľov, územie a 

infraštruktúru.

Úspešnými dobre známymi príkladmi sú mestá ako 

Detroit, Londýn a Singapur, ktoré sú inšpiratívne pre 

všetky mestá spolu so svojím okolím pri hľadaní 

príležitostí na rozvoj trvalo udržateľnej výroby 

zdravých a výživných potravín pre svojich obyvateľov 

v súvislosti so zmenou klímy, rastúcou urbanizácia a 

neustále prehrievanie miest.
Zdroj: Pixabay



Úvod (3)

Pojem tradičný výrobok nemá presnú definíciu a 

môže zahŕňať poľnohospodárstvo, potraviny, ako

aj ručnú výrobu.

Tradičnými výrobcami sú malé a stredné podniky a 

podniky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť

regionálnych sietí a miestnych kultúr a ktorých

príjmy sa získavajú prevažne na miestnych a 

regionálnych trhoch.

Zdroj: https://wallpaperscraft.com



Traditional and Regional Products

• Tradičné a regionálne výrobky môžu turistom priniesť 

jedinečný a nezabudnuteľný zážitok;

• Poskytujú ústne príbehy, ktoré prinášajú návratových hostí, a 

môžu do cestovného ruchu priťahovať stále sa rozširujúci 

okruh obyvateľov;

• Pre podniky sú tiež kľúčom k diverzifikácii svojich výrobkov a 

stimulácii miestneho hospodárstva;

• Podniky môžu urobiť obrovské množstvo, aby pomohli 

miestnym kultúrnym produktom a podnikom sa darí:

• podpora miestneho tanečného festivalu;

• poskytovanie obchodného a marketingového poradenstva 

pre hudobný obchod;

• školenie miestnych sprievodcov ako špecialistov na miestnu 

históriu a životné prostredie;

• integrácia miestnych remesiel do vybavenia hotela atď.

Source of the picture: Pixabay



Tradičné a regionálne výrobky: ochrana Európskej únie (1)

1 Vína, syry, šunky, párky, morské plody, olivy, olivové oleje, pivá,
balzamový ocot, regionálne pečivo, ovocie, surové mäso a zelenina;

2 Potraviny ako Gorgonzola, Parmigiano-Reggiano, feta, Waterford
blaas, Herve syr, bravčové koláče Melton Mowbray, syr Piave, Asiago
a hermelín;

3 Napríklad syr musí byť vyrobený z mlieka určitého druhu oviec a 
musí dozrievať v prírodných jaskyniach neďaleko mesta Roquefort-
sur-Soulzon v regióne Aveyron vo Francúzsku, kde je kolonizovaný 
húb Penicillium. roqueforti, ktorý rastie v týchto jaskyniach.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Jana Liptáková



Tradičné a regionálne výrobky: ochrana Európskej únie (2)

• ystém ochrany, identifikácie a uznávania 
vysokokvalitných poľnohospodárskych a 
potravinárskych výrobkov;

• Chránené výrobky vďačia svojej jedinečnosti 
špecifickému zemepisnému pôvodu alebo tradičnej 
výrobnej metóde;

• Dôvody pre samostatné nariadenia o výrobkoch v 
EÚ:

• Úplná ochrana, ktorá by im zabránila zneužiť 
názov odkazujúci na tradičný spôsob výroby 
alebo označujúci miesto, kde sa daný výrobok 
vyrába;

• Vytvorenie mechanizmu, ktorý by obyvateľom 
vidieka poskytol príležitosť zvýšiť výrobu a 
propagovať svoje výrobky, a tým prispieť k 
rozvoju a zvýšeniu prosperity v oblastiach, v 
ktorých sa produkt vyrába.



Politika kvality Európskej únie (1)

Politika kvality Európskej únie je 

filozofiou kvality pôvodných 

tradičných poľnohospodárskych 

výrobkov a zariadení a propagácie 

kultúrnych tradícií v krajinách, kde sa 

tieto výrobky vyrábajú.

Systém bol navrhnutý v reakcii na 

bránenie falšovaniu výrobkov a 

zneužívanie tradičných názvov, ktoré 

stavajú na dobrej povesti tradičných 

výrobkov.
Zdroj: https://encyklopediapoznania.sk/clanok/8131/supolienky-figurky-z-kukuricneho-supolia



Politika kvality Európskej únie (2)

Politika kvality Európskej únie znamená 

zabezpečiť ochranu 

poľnohospodárskych výrobkov a 

potravín a podporovať ich predaj.

Tieto potraviny musia spĺňať určité 

kvalitatívne parametre, ktoré ich 

odlišujú od ostatných podobných 

výrobkov na základe presne 

vymedzených požiadaviek na zloženie 

surovín a technologický postup výroby.

Zdroj: Pixabay



Politika kvality Európskej únie (3)

• Tri schémy zemepisných označení a tradičných 
špecialít Európskej únie:

• Chránené označenie pôvodu (CHOP);

• Chránené zemepisné označenie (CHZO);

• Zaručené tradičné špeciality (ZTŠ);

• Propagovať a chrániť názvy kvalitných 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín;

• Vychádzajú z právneho rámca ustanoveného v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 
1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch 
kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

https://www.foodchainid.com/certification/pdo-pgi-tsg/



Chránené označenie pôvodu (CHOP)

Názvy výrobkov registrované ako CHOP sú tie, ktoré majú 

najsilnejšie väzby na miesto, kde sa vyrábajú.

Produkty - potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.

Špecifikácie - každá časť procesu výroby, spracovania a 

prípravy sa musí uskutočniť v konkrétnom regióne.

Pre vína to znamená, že hrozno musí pochádzať výlučne z 

geografickej oblasti, v ktorej sa víno vyrába.

Štítok je povinný pre potraviny a poľnohospodárske výrobky, 

ale pre víno je voliteľný.

Zdroj: Pixabay



Chránené zemepisné označenie (CHZO) (1)

CHZO zdôrazňuje vzťah medzi konkrétnym zemepisným 

regiónom a názvom výrobku, ak je určitá kvalita, povesť alebo 

iná vlastnosť v zásade spôsobiteľná jeho zemepisným 

pôvodom.

Produkty - potraviny, poľnohospodárske výrobky a vína.

Zdroj: Pixabay



Chránené zemepisné označenie (CHZO) (2)

Špecifikácie - v prípade väčšiny výrobkov sa v regióne uskutočňuje aspoň jedna z etáp výroby, spracovania

alebo prípravy.

V prípade vína musí minimálne 85% použitého hrozna pochádzať výlučne z geografickej oblasti, v ktorej sa

víno skutočne vyrába.

Štítok je povinný pre potraviny, poľnohospodárske výrobky a voliteľný pre vína



Chránené zemepisné označenie (CHZO) (3)

Westfälischer Knochenschinken PGI šunka sa vyrába vo

Vestfálsku pomocou starých techník, ale použité mäso

nepochádza výlučne zo zvierat narodených a chovaných v 

tomto špecifickom regióne Nemecka.

Zdroj: Pixabay



Zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) (1)

ZTŠ zdôrazňuje tradičné aspekty, ako je spôsob 

výroby alebo zloženie výrobku bez toho, aby boli 

spojené s konkrétnou zemepisnou oblasťou. 

Názov výrobku registrovaného ako TSG ho chráni 

pred falšovaním a zneužitím.

Výrobky - potraviny a poľnohospodárske výrobky.

Štítok je povinný pre všetky výrobky.

Zdroj: www.ireceptar cz



Zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) (2)

Gueuze TSG je tradičné pivo získané spontánnym kvasením. 

Zvyčajne sa vyrába v Belgicku a jeho okolí. Avšak ako ZTŠ je 

jej výrobná metóda chránená, ale mohla by sa vyrábať niekde 

inde.

Zdroj: Pixabay



Ako sú výrobky chránené

V rámci systému IPR EÚ sú názvy výrobkov zaregistrovaných ako 

zemepisné označenia zákonne chránené proti napodobňovaniu 

a zneužívaniu v EÚ a krajinách mimo EÚ, v ktorých bola 

podpísaná osobitná dohoda o ochrane.

V prípade všetkých systémov kvality prijíma príslušný 

vnútroštátny orgán každej krajiny EÚ potrebné opatrenia na 

ochranu registrovaných názvov na svojom území.

Mali by tiež predchádzať a zastavovať nezákonnú výrobu alebo 

marketing výrobkov, ktoré používajú takýto názov. Čítaj viac na: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-

safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained

Zdroj: Pixabay

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained


Marketing tradičných výrobkov (1)

Chránené označenie pôvodu, chránené 

zemepisné označenie a zaručená tradičná 

špecialita sú súčasťou politiky kvality 

potravín v krajinách Európskej únie.

Tieto označenia sú zárukou osobitnej 

kvality, jedinečnosti a originality produktu.

Tieto produktové výhody môžu byť 

použité v konkrétnych marketingových 

aktivitách od výrobcu po koncového 

zákazníka.

Zdroj: Zuzana Palková



Marketing tradičných výrobkov(2)

Tradičné výrobky regionálneho pôvodu sú historicky 

neoddeliteľnou súčasťou sortimentu potravín v 

Európe už dlhú dobu.

Regionálny pôvod sa odráža v zemepisnom označení 

výrobkov v mene regiónu, z ktorého výrobok 

pochádza.

Zdroj: Pixabay



Marketing tradičných výrobkov(3)

Zároveň sú hlavnými výhodami chránených označení 

pôvodu, ktoré vyplývajú priamo z právnych predpisov, tie 

výhody, ktoré sa uplatňujú pri obchodovaní:

• Záruka zachovania pôvodných výrobných procesov;

• Nepopierateľná kvalita produktu;

• Ochrana výrobkov proti zneužitiu a falšovaniu;

• Záruka originality a jedinečnosti výrobku, pôvodu 

výrobku pre spotrebiteľov, jasne a stručne 

formulovaná;

• Jednotná symbolika štítka.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay



Marketing tradičných výrobkov (4)

Označovanie výrobkov je nástroj, ktorý možno použiť 

na zdôraznenie kvality niekoľkými spôsobmi a ktorý 

môže dopĺňať ďalšie systémy kvality.

Konzistentnosť v tomto aspekte však neznamená, že sa 

neodlišuje od ostatných výrobkov na trhu, a 

ukazuje, že kvalita nemôže byť jediným 

argumentom pre hospodársku súťaž.

Samotný jednoduchý kvalitatívny argument nestačí na 

to, aby sa etabloval aj v konkurenčnom boji výrobcov s 

tradičnými výrobkovými značkami toho istého 

segmentu.

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Zuzana Palková



Marketing tradičných výrobkov (5)

Výrobcovia musia podporovať a rozvíjať 

argument najvyššej kvality a ponúkať kvalitné 

vlastnosti svojich výrobkov, v ktorých sa 

ponúka vynikajúca kvalita.

Takýto argument sa často vyskytuje v 

špecifickom výrobnom procese, ktorý 

spôsobuje jedinečnú chuť výrobkov alebo 

jedinečné prírodné faktory zemepisnej oblasti 

výrobku.
Zdroj: Pixabay



Marketing tradičných výrobkov (6)

V sortimente výrobkov je tiež vhodné 

využiť diferenciáciu sortimentu a rozšíriť 

metódy pôvodne vyrábaných výrobkov na 

úpravy atraktívne pre spotrebiteľov, 

napríklad vo forme rôznych druhov 

balenia alebo hmotnosti výrobkov.

Je samozrejmosťou vytvoriť a udržiavať 

jednotný dizajn pre bežné výrobky 

jednej kategórie.

Zdroj: www.nasliptov.sk



Marketing tradičných výrobkov (7)

V oblasti distribučnej politiky sa úsilie výrobcov zameriava najmä na rozširovanie výrobkov do 

maloobchodných sietí. Odporúčame však venovať pozornosť okrajovej, ale marketingovo zaujímavej 

distribúcii prvotriednych reštaurácií.

Spolupráca medzi výrobcami a reštauráciami by mohla viesť k príprave špeciálnych jedál s použitím ich 

výrobkov ako zložiek na prípravu potravín.



Marketing tradičných výrobkov (8)

Komunikačná politika predstavuje komplexnú 

škálu nástrojov na realizáciu marketingových 

nápadov a zámerov.

Niekoľko výskumov ukazuje, že väčšina 

spoločností nepoužíva štítky označujúce 

regionálny pôvod výrobku, pretože to 

nepovažujú za potrebné z dôvodu 

nedostatočnej znalosti systému označovania 

medzi spotrebiteľmi.
Zdroj: Pixabay



Marketing tradičných výrobkov (9)

Charakteristiky potravín zemepisného pôvodu a špeciality použiteľné v 

komunikačnej správe sa môžu odvodiť z jedinečnosti, originality, 

súvislosti s prírodnými podmienkami ich územia pôvodu, známosti 

pôvodu, ktorá týmto potravinám prináša nepopierateľnú bezpečnosť.

Argumenty, ktoré možno použiť na presun výroby tohto druhu k 

zákazníkom, sú:

• Jednoznačný pôvod výrobku;

• Využitie imidžu regiónu pôvodu prostredníctvom rôznych pozitívnych 

asociácií (napr. Liptov - príroda, Tatry - čistota);

• Politika značky;

• Tradícia pôvodnej výroby potravín;

• Čerstvosť regionálnych - domácich potravín prostredníctvom krátkej 

distribučnej cesty a ďalšie. Zdroj: Pixabay
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