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1.

Regionálna značka HONT – cieľ regionálnej značky a
vymedzenie územia HONT
1.1. Cieľ regionálneho značenia na Slovensku

Cieľom regionálneho značenia je zviditeľniť jednotlivé regióny a upozorniť na
zaujímavé produkty či služby, ktoré vznikajú priamo v regióne. Systém
regionálneho označovania výrobkov a služieb na Slovensku zatiaľ nemá oficiálne
zastúpenie na celoštátnej úrovni. Systém regionálnych značiek je otvorený
každému regiónu, ktorý má jasne vymedzené hranice. Iniciátorom jestvujúceho
regionálneho značenia na Slovensku sú v prevažnej miere Miestne akčné skupiny
alebo Verejno-súkromné partnerstvá fungujúce na princípoch LEADER. Národná
Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS) tak v rámci svojich
aktivít zastrešuje národnú úroveň koordinácie a propagácie regionálneho značenia
na Slovensku. V každom regióne, ktorý sa venuje regionálnemu značeniu pôsobí
miestny regionálny koordinátor, ktorý zabezpečuje aktivity regionálneho značenia
a komunikuje s miestnymi výrobcami a poskytovateľmi služieb.
V rámci verejnej diskusie vyvolanej na pôde NSS MAS bol zvolený jednotný dizajn
logotypu značenia miestnych produktov a služieb na Slovensku a boli prijaté
minimálne zásady pre certifikáciu regionálneho produktu alebo služby, ktoré budú
rešpektované v každom pristupujúcom regióne. Okrem nich si každý región
v svojich zásadách zohľadní svoje špecifiká a výnimočnosť.
Doteraz vytvorené logotypy značenia miestnych produktov a služieb v rámci
miestnych akčných skupín Zlatá cesta, Malohont, Podpoľanie, Ponitrie, Kras,
Stará čierna voda a Dudváh:
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Cieľom zavedenia regionálnej značky na Slovensku je:
- propagácia regiónu
- podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb
- podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu
- podpora využívania miestnych zdrojov
Regionálna značka na Slovensku zaručuje, že certifikovaný produkt spĺňa
minimálne 4 stanovené kritériá:
- je jedinečný pre daný región
- pochádza od miestneho výrobcu
- využíva tradičné postupy a miestne zdroje
- obsahuje podiel ručnej práce
Ďalším cieľom značky je prispieť k rozvoju udržateľného cestovného ruchu
skvalitnením rekreačného zážitku turistov tým, že značka garantuje pôvod
označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu,
kvalitu a priamu náväznosť činnosti v danom území. Nákup miestnych výrobkov a
využívanie miestnych surovín tiež znižuje záťaž životného prostredia vzhľadom ku
kratším prepravným vzdialenostiam, podporuje zamestnanosť, a udržanie
osídlenia.
Koordinátorom regionálneho značenia HONT v rámci projektu spolupráce pod
názvom „Cieľom spoločného snaženia, je rozvoj regionálneho značenia“ je
Občianske združenie Zlatá cesta, ktoré od roku 2012 v spolupráci s MAS
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia udeľuje certifikáty pre výrobcov na výrobky
a skupiny výrobkov. Koordinátor regionálneho značenia HONT vyhlásil doteraz 3.
výzvy k predkladaniu žiadostí o udelenie regionálnej značky HONT a doteraz
certifikoval 22 výrobkov, resp. skupín výrobkov.
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1.2 Zoznam certifikovaných výrobcov
Zoznam certifikovaných výrobcov v MAS Zlatá cesta:
P.č. Meno a priezvisko

Adresa

Výrobok

1.

Ing. Ján Kvak

Banská Štiavnica,
0908603187

Kožené výrobky

2.

Helena Matísová

Devičie 74,
0907748654

Dekoratívne predmety z nepálenej
hliny

3.

Dana Oremová

Devičie 82
0907116752

Dekoratívne predmety zo slaného
cesta

4.

Olej Hont, Mgr.
Viera Šimčiková

Súdovce 44,
0904892278

Lisované panenské oleje

5.

Dudince
045/5583238

Mliečne výrobky rôzne druhy

6.

AGROHONT
DUDINCE, a.s., Ing.
Jozef Macz
Filip Ciglan

Prenčov
0902 644462

Med a medovina

7.

Milan Skokan

Sebechleby
0908281950

Med a medovina

8.

Jozef Gembický

Sebechleby
0907882114

Med a orechy v mede

9.

Jaroslav Knápek
VINOJEK

Rykynčice
0917454679

Hrozno, víno s chráneným
označením pôvodu – akostné víno
s prívlastkom

10.

Marek Kanaloš
Korytárstvo

Prenčov
0902656444

Drevené úžitkové predmety do
domácnosti

11.

Mgr. Alžbeta
Hajnalová

Dvorníky
0905709014

Dvornícke oblátky
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Zoznam certifikovaných výrobcov v MAS PKP:
P.č

Žiadateľ

Kontakt

Názov produktu/
výrobku

1.

Helena Škerlecová

Dolinka 67
0902676412

Domáce dolinské štrúdle

2.

Gabriel Zsigmond
SHR

Vinica
0907/133759

3.

Jana Ďuríková Vitis Opatovská Nové Ves
Rodinné
vinárstvo 0905385007
Ďurík
Gabriel Babka
Lesenice
0908244855

Hrozno, víno s chráneným
označením pôvodu – akostné víno s
prívlastkom
Hrozno, víno s chráneným
označením pôvodu – akostné víno s
prívlastkom
Včelí med: kvetový jarný, repkový,
agátový, kvetový zmiešaný,
slnečnicový, pastovaný
Tradičná slovenská medovina
Ručne pletené košíky z prútia

4.

5.

Ján Čičmanec

6.

Ján Pixiades

7.

Karol Csernus

8.

9.
10.

11.

Čelovce
0949 854 454
991 41 Čelovce 63

Nová osada
0903 178 632
Mikroregión
Sucháň
Východný
Hont 0918 485 995
občianske združenie
Ružena Kamasová
Hrušov
0915 834 914
Róbert
Baránek, Dolné Plachtince
Plachtinská
farma 0907847775
Baránek
Albín Škerlec
0948529099
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Kováčske výrobky
Víno – akostné odrodové víno, celá
produkcia
Hontianska paličkovaná čipka

Lepník, mrváň, chlieb
Mliečne výrobky z ovčieho a kozieho
mlieka
Včelí med, peľ, propolis, medovina
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1.3

Vymedzenie územia HONT, história, popis kultúrnych a historických
zdrojov

Územie Hontu sa nachádza na rozhraní stredného a západného Slovenska,
na pomedzí južnej časti banskobystrického a východnej časti nitrianskeho kraja.
Územie Hontu je na severe ohraničené Štiavnickými vrchmi, ktoré smerom na juh
prechádzajú do Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny a na juhu zasahuje až do
Podunajskej nížiny k rieke Dunaj.
Územie označované ako hontianska oblasť či región je totožný s bývalou
Hontianskou župou, ktorá bola situovaná v južnej časti stredného Slovenska.
Vývoj hontianskeho komitátu sa viaže k 11. storočiu, kedy bol vyčlenený zo
staršieho Novohradského komitátu. Administratívno-správnym centrom bol
pôvodne hrad Hont, od polovice 18. storočia bolo župné centrum v Kemenci
a napokon v Šahách. Južná hranica bola definitívne stanovená v roku 1925.
Hontianska župa v Česko-Slovensku existovala do roku 1922. 1.1.1923 sa stala
súčasťou Zvolenskej (veľ) župy, ktorá bola spolu s ostatnými župami na Slovensku
v roku 1928 zrušená. Cez 2. svetovú vojnu bola južná časť slovenského Hontu
okupovaná Maďarskom, no po vojne boli predvojnové hranice medzi ČSR a
Maďarskom obnovené. V súčasnosti je slovenský Hont súčasťou Nitrianskeho a
Banskobystrického kraja.
Územie Hontu bolo osídlené už v neolite v mladšej dobe kamennej t .j. asi 6 000
rokov pred naším letopočtom. Svedčia o tom početné archeologické nálezy, ktoré
sa na tomto území zachovali. Ešte viac nálezov sa zachovalo z doby medenej a
bronzovej (1900-750 rokov pred n. l.). Praveké a stredoveké nálezy svedčia o
prítomnosti viacerých kultúr na tomto území.
V 5. storočí, teda v období sťahovania národov, začínajú do tejto oblasti prenikať
Slovania, ktorí najskôr osídľujú úrodné nížiny, neskôr aj hornatejšie oblasti. Po
páde Veľkej Moravy obsadzovali postupne južné časti Hontu aj maďarské kmene.
Hontiansku hradnú župu možno písomne doložiť už v 11. storočí. Rozvoju tohto
regiónu pomohla v tomto období známa obchodná cesta, uvádzaná v historických
prameňoch ako via magna. Cesta viedla z Budína popri hrade Hont cez Vracov do
Krupiny, Zvolena až po Krakov a sprostredkovávala výmenu tovarov a
medzinárodný obchod. Táto cesta ešte i dnes zabezpečuje prepojenie v strednej
Európe v smere Balt – Krakow – Budapešť – Jadran. Tieto historicky podložené
skutočnosti a množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných zaujímavostí sú aj dnes
predpokladom k rozvoju cestovného ruchu, vidieckeho turizmu a agroturizmu v
tejto príťažlivej oblasti.
Oblasť Hontu je charakteristická pomerne nízkym počtom obyvateľstva,
rozptýleným osídlením a pomerne slabo vyvinutou cestnou sieťou. Prírodný
charakter je typický prechodom z horských oblastí a podhorí do kotlín až rovín.
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Hornaté severné územia sa pod vplyvom nemeckej kolonizácie od 12. storočia
značne odlíšili od južných, nakoľko sa tu rozvinula banská a hutnícka výroba. V
nadväznosti na ťažobno-priemyselný charakter oblasti vznikal i drevospracujúci
priemysel a priemysel spracúvajúci poľnohospodárske produkty. Od polovice 18.
storočia sa konsolidoval spoločenský život, rozvíjali sa remeslá a obchod,
oživovali sa sedliacke hospodárstva. 20 storočie prinieslo priemyselný úpadok s
obmedzenou ťažbou a so strategických dôvodov sa začalo ďalšie
spriemyselňovanie tejto oblasti so zameraním na strojársku a potravinársku
výrobu.
Nížinná časť Hontu mala poľnohospodársky charakter. Rozvinul sa chov dobytka
a v lazníckych dedinách Krupinskej planiny salašnícky chov oviec. Pestovala sa
pšenica, jačmeň, menej ovos a na celom území zemiaky. Neskôr pribudla kukurica
a teplomilné druhy zeleniny. Pásmo stredného Hontu je jednou z
najvýznamnejších ovocinárskych oblastí Slovenska. Pestujú sa tu čerešne,
hrušky, slivky, jablone, ale aj marhule, moruše či jedlé gaštany. Stredná časť
územia je tiež tradičnou oblasťou pestovania viniča, čo výrazne ovplyvnilo vzhľad
krajiny. Zároveň sa rozvíjalo poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo.
V remeselnej výrobe vyniklo hlavne spracovanie hliny a kameňa. Súčasťou bolo aj
kachliarstvo. Medzi ostatné remeslá patrilo obuvníctvo, výroba čižiem,
kožušníctvo, košikárstvo a pod.
V ostatnom čase je to ale aj rekreačno-liečebné využívanie územia Hontu, čo
súvisí s výskytom minerálnych prameňov ako aj väzbou na jeho prírodné a
kultúrne zvláštnosti. K aktraktivitám nesporne patria národné prírodné rezervácie,
prírodné pamiatky, prírodno-stavebné zaujímavosti, miestne múzeá a množstvo
sakrálnych a svetských pamiatok.
Horniny sopečných pohorí – neovulkanitov – v krajine Hontu vytvorili špecifickú
geológiu. Usadený sopečný popol tu zanechal rozsiahle vrstvy tufov, teda
mäkkých piesčitých hornín, čo podnietilo vznik rôznorodých skalných útvarov,
roklín, ľuďmi vytvorených kameňolomov, skalných skrýš, obydlí, či pivníc. Tak
vznikli povestné hontianske skalné obydlia a vínne ľochy. Z architektonických
prvkov sú najznámejšie okenné ostenia – šambrány, či na cintorínoch zachované
pozoruhodne umelecky zdobené kamenné náhroníky.
Z geológiou súvisí špecifická geomorfológia a riečna sieť. Reliéf tvoria mierne
zvlnené pahorkatiny, planiny, členitejšie hornatiny až vrchoviny. Hont je obklopený
prstencom hôr, tak na juhu, ako aj na severe. Pozoruhodný je prechod
z podhorského (vrchoviny) do rovinného reliéfu. Najvýznamnejšími pohoriami sú
Štiavnické vrchy a Krupinská planina. „Strený pás“ tvorí Podunajská pahorkatina.
Je tu špecifická riečna sieť – údolia riek Litavy, Krupinice a Štiavnice, ktoré
vytvárajú rozsiahle kaňony, rokliny a hlboké erózne ryhy – a špecifická geoklíma,
vytvárajúca príjemné teplé podnebie. Dudince často „trhajú“ slovenské teplotné
rekordy. Je tu príjemná krajina viníc. A to čo poteší každého cestovateľa – tienené
chladné údolia s dubovo-hrabovými a agátovými lesmi.
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Najväčšie pohorie v regióne sa nazýva Štiavnické vrchy, je sopečného pôvodu,
bolo vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a je jedným z najrozsiahlejších pohorí
sopečného pôvodu Západných Karpát. Región je obklopený kopcami, ktorým
kraľuje povesťami opradený vrch Sitno (1009 m.n.m.), celé pohorie Štiavnických
vrchov je chránenou krajinnou oblasťou (CHKO). Plošina na vrchole Sitna,
chránená skalnými bralami a prudkými úbočiami poskytovala už v praveku
bezpečné miesto na osídlenie. Už 1000 rokov p.n.l. sa tu usadili ľudia lužickej
kultúry a v hradištnej dobe tu bývali starí Slovania.
História sledovaného územia siaha až k prelomu nášho letopočtu a neskôr
mesto Banská Štiavnica a celé sledované územie patrili medzi hospodársky
najvýznajmnejšie regióny v rámci celej Rakúsko-Uhorskej monarchie nielen ako
významné cnetrumťažby drahých kovov, ale aj európske centrum banskej vedy,
techniky a školstva. Banská Štiavnica je mesto v samotnom srdci Európy, takmer
v jej geometrickom strede.
Banská Štiavnica získala status mesta v roku 1255 (ale možno už v roku
1237), keď boli uhorským kráľovstvom udeľované prvé mestské privilégiá. Jej
mestské privilégiá slúžili ako vzor pre ďalšie banícke mestá, ako napríklad Banská
Bystrica (1255). V tých časoch bol široko-ďaleko jedinou opevnenou stavbou hrad,
ktorý sa nachádzal na vrchu Glazeberg. Tento hrad bol sídlom baníckej komory,
ktorá kontrolovala príjmy plynúce z ťažby v baniach. Prosperita zlatých a
strieborných baní a povýšenie mesta na slobodné kráľovské mesto ovplyvnili jeho
architektúru a rozvoj. Staré sakrálne budovy boli prestavané v Gotickom štýle.
Mesto sa rozrástlo pozdĺž hlavnej cesty.
V rokoch 1442-1443, bolo mesto so svojimi kostolmi, mešťanskými domami,
hradmi a baňami poškodené v dôsledku bojov za Uhorský trón, ako aj
zemetraseniami. Tieto udalosti boli impulzom pre renováciu mestských domov a
sakrálnych stavieb, ako aj pre výstavbu nových, ako radnica, mestské opevnenia a
kostol. Na konci 15. a začiatkom 16. storočia, začala ťažba rúd v okolí Banskej
Štiavnice krachovať, hoci bola ešte stále zisková. Dôvodom bol nedoriešený
problém pumpovania vody a klesajúce ceny zlata a iných vzácnych kovov na
Európskom trhu. Počas rozsiahlej stavebnej aktivity v 16. storočí boli plány pre
rekonštrukciu menej dôležité než potreba opevniť mesto proti Tureckej armáde.
Staré domy mešťanostov boli zrekonštruované a rozšírené, postavili sa veľkolepé
renesančné paláce ako aj kancelárie baníckej komory a jej hlavy - Chamberlaina vysokého kráľovského zástupcu. Hlavne prístupové cesty boli uzatvárané
Antolskou, Belanskou, Kammerhofskou, Piargorskou a Roxerskou bránou. V
týchto časoch boli kontakty Banskej Štiavnice s ostatnými banskými centrami
smerované k vyhľadávaniu odborníkov na vodné pumpovanie a prípravu rúd na
spracovanie za pomoci vody. Vďaka koncentrácii neobyčajne šikovných
odborníkov ako M. K. Hell, S. Mikovini, J. K. Hell a iných boli vynájdené zariadenia
ako vysoko efektívne vodné rezervárne, systém kanálov, stroje pre pumpovanie
vody, ktoré pomohli oživiť ťažbu rúd a zvýšiť štandard v ťažbe v Banskej Štiavnici.
Zároveň sa zvyšovala dôležitosť mesta ako zakladateľa a podporovateľa
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technických objavov v banskej ťažbe. Mesto získalo nový status, najdôležitejšieho
centra ťažby vzácnych kovov v Habsburskej monarchii. Tento fakt bol potvrdený
založením prvej baníckej školy v Maďarsku v Banskej Štiavnici (1735), ktorá bola
neskôr povýšená na Banícku Akadémiu v roku 1762, čo bolo dôsledkom faktu, že
mesto bolo v tom čase najznámejším centrom baníckej vedy a technológie v
Európe. Toto nové obdobie ekonomickej prosperity vyvolalo rozvoj regiónu a
zvýšilo jeho príťažlivosť. Staršie dominantné budovy a paláce získali barokové
črty, interiéry boli prestavané a fasády sa stali skoro jednotnými. V 18.storočí bola
Banská Štiavnica tretím najväčším mestom v Uhorsku. Do tohto času sa mesto
pýšilo svojim vodným systémom, cesty boli vydláždené a objavili sa nové
barokové a klasicistické budovy. Centrum mesta bolo dokončené postavením
klasického Luteránskeho kostola. Impozantný barokový morový stĺp so svätou
trojicou bol zrealizovaný talianskym sochárom Stanettim. Podľa stĺpu je
pomenované aj námestie, na ktorom stĺp stojí: Námestie Svätej Trojice. Ťažba rúd
sa v Banskej Štiavnici znížila ku koncu 19. storočia a hlavný záujem mesta sa
presunul z ťažby na vzdelávanie. Banícka a lesnícka akadémia, obklopená
Botanickou záhradou, bola postavená vo východnej časti mesta v rokoch 1892 až
1912. Iróniou je, že vďaka zdrvujúcemu ekonomickému krachovaniu mesta, jeho
veľkolepá architektúra zostala zachovaná, bez zásahu ďalších stavebných aktivít.
Súčasný výzor tohto historického mesta je výsledkom pokračujúceho rozvoja,
odrážajúceho politické, ekonomické podmienky a kultúrne zmeny v regióne. Už v
r. 1605 je v Banskej Štiavnici organizovaná forma výuky banských odborníkov v
Európe. V r. 1735 vznikla prvá banícka škola v Uhorsku. V r. 1762 bola v Banskej
Štiavnici založená nielen prvá banícka akadémia, ale aj prvá vysoká škola
technického charakteru na svete. S menom profesorov tejto školy sú spojené
mnohé európske, ba aj svetové prvenstvá v oblasti vedy a techniky. Za všetkých
treba
spomenúť
aspoň
Gašpara
Weindla,
ktorý
r.
1627 uskutočnil prvý úspešný pokus s využitím pušného prachu v baníctve, čo
bolo súčasne prvým použitím pušného prachu pre mierové účely, Mateja Kornela
Hella (1653-1743) a Jozefa Karola Hella (1713-1789) - svetoznámych
konštruktérov najprogresívnejších banských mechanizmov na svete, ako aj
Samuela Mikovíniho, ktorý s týmito dvoma vynálezcami má najväčšiu zásluhu na
vytvorení jediného banského vodohospodárskeho systému v okolí Banskej
Štiavnice, ktorý v podobe vodných nádrží i časti tohto systému z minulosti sa
zachoval dodnes. Mesto je vlastne jedno veľké kultúrno- historické múzeum. V
historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej rezervácii je 360 objektov
umelecko-historických pamiatok. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa mestu dostalo
v decembri 1993 najvyššieho medzinárodného uznania a ocenenia. Historické
jadro mesta a technické pamiatky v jeho okolí boli zapísané do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva medzi, v tom čase 410
najvýznamnejších pamiatkových lokalít sveta, ako prvé mesto zo Slovenska. V
tom istom roku rozhodla Rada Európy o tom, že spracuje pre toto mesto projekt
technickej pomoci ako prvému mestu vôbec zo všetkých postkomunistických
štátov. To samo o sebe hovorí o mimoriadnej kultúrno-historickej hodnote mesta i
11
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jedinečných technických pamiatok jeho okolia.. Osemnáste storočie bolo obdobím
slovenskej banskej techniky. Bolo to obdobie Mateja Kornela Hella a jeho syna
Jozefa Karola Hella - vynikajúcich technikov a konštruktérov, Samuela Mikoviniho
- profesora, geodeta, kartografa a matematika. V banskoštiavnickom rudnom
revíry vznikol jedinečný vodohospodársky systém pozostávajúci z vyše 40
umelých vodných nádrží. Využívajúc lacnú vodnú energiu z týchto nádrži, vznikali
najefektívnejšie banské vodné čerpadlá: vodostĺpcové, vahadlové a vzdušné.
Roku 1782 sa začala raziť Voznická dedičná štôlňa slúžiaca k odvodňovaniu bani
celého revíru. So svojou dĺžkou 16,5km je dodnes najdlhšou banskou štolňou na
svete.
Razili
ju
do
roku
1878,
teda
96
rokov.
Osobitnú kapitolu v dejinách mesta tvorí obdobie tureckých vpádov v 16. storočí.
Turkov lákali bohaté banské mesta. Do Banskej Štiavnice sa však nikdy nedostali.
Taliansky inžinier Ferrabosco vypracoval plán obrany mesta. Farský kostol
prestavali na pevnosť - Starý zámok. Príchodové cesty uzavreli bránami:
Svätoantonskou, Belanskou, Cilingerskou, bránou pri Kammerhofe a jedinou
doteraz zachovanou - Piargskou branou. Juhozápadne od mesta postavili druhú
pevnosť - Nový zámok nazývaný tiež panenský, ktorý je jednou z najpôsobivejších
stavieb, vtláčajúci mestu jedinečný charakter. Obe pevnosti sa zachovali v takmer
nezmenenej podobe.
Na základe archeologických nálezísk v okolí Krupiny možno predpokladať, že
okolie Krupiny bolo osídlené už v mezolite. Evidované sú nálezy kamenných
mlatov a sekier v Dobrej Nive, početné nálezy z mladšej kamennej doby
z Hontianskych Nemiec, Ladzian a Sebechlieb. O kontinuite osídlenia okolia
Krupiny svedčia aj nálezy medených sekier a dlátok zo staršej bronzovej doby v
Hontianskych Nemciach, Lišove a Domaníkách. Ozdobné predmety zo strednej
bronzovej doby sa našli v Horných Rykynčiciach, v Cerove, v Čabradskom
Vrbovku, na Čabradskom hrade a v Domanikách. V okolí Krupiny sú aj nálezy
z mladšej bronzovej doby. Hoci sa na území samotného mesta Krupiny našlo málo
nálezov svedčiacich o jeho osídlení, z pomerne hustého osídlenia jeho blízkeho
okolia v tomto období možno predpokladať, že na území dnešného mesta sídlil
človek už v praveku. V stredoveku územie Krupiny osídlili Slovania-Slováci. O
kontinutite osídlenia svedčí aj samotný slovansko-slovenský názov Krupina (v
latinskej
listine
z
roku 1135 Corpona).
Krupina
spoločne
s Trnavou, Zvolenom a Banskou Štiavnicou patrí medzi najstaršie mestá na
Slovensku. Mestské práva dostala pravdepodobne v roku 1238
Okres Krupina disponuje pomerne veľkým a dosiaľ len slabo využívaným
potenciálom, ktorý je potrebné aktivizovať a vytvárať materiálne podmienky pre
jeho intenzívnejšie uplatnenie. K nim patrí aj účinná podpora podnikateľských
aktivít, smerujúcich k ekonomickému oživeniu a pozdvihnutiu územia. V okrese sa
nachádza kúpeľné mesto Dudince, ktoré je po Sliači druhým najvýznamnejším
kúpeľným miestom v Banskobystrickom kraji. Indikačné zameranie prírodných
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liečebných kúpeľov a kvalitatívny štandard liečebných aj ubytovacích a
stravovacích zariadení v kúpeľnom areáli zodpovedá medzinárodným nárokom, čo
podporuje poloha mesta priamo na súčasnej trase E 77.
Okres Veľký Krtíš - najstaršie hodnoverné zachované písomné správy o
Veľkom Krtíši sú už z druhej tretiny 13. storočia. Nie je to neskoro, lebo u nás, ale i
v okolitých krajinách sa začínajú pravidelnejšie a vo väčšom počte vydávať listiny
až od 13. storočia. Samotný názov Krtíš sa prvýkrát uvádza v listine, vydanej
kráľovskou kanceláriou dňa 9. septembra 1245. Z nej sa dozvedáme, že istý
Martin Bán ešte pred tatárskym vpádom daroval rozsiahle majetky na juhu
Slovenska šahanskému kláštoru a kráľ Belo IV. ich r. 1245 kláštoru opäť potvrdil.
Medzi darovanými majetkami boli i dnešné Dolné Plachtince, ohraničené vtedy
Krtíšskym potokom, ktorý sa v prameni označuje ako „Curtus“.
O pôvode slova Krtíš /lat.Curtus, Kurtus, Kurthes/ medzi historikmi, lingvistami a
ďalšími odborníkmi dosiaľ niet jednoznačnej zhody a jeho riešenie zostáva i
naďalej otvoreným problémom. Počas písomne doloženého obdobia vývoja prežil
Veľký Krtíš niekoľkokrát roky rozkvetu, ale aj roky nepriazne a úpadku. Tatárske
plienenie v polovici 13. storočia, po ktorom r. 1245 pôvodne služobnícka osada
kráľovského hradu a stoličného sídla Novohrad začala zapĺňať prázdne stránky
análov
vlastnej
histórie.
Obec sa nachádzala na trase v stredoveku významnej dopravnej obchodnej tepny,
známej ako „veľká cesta“. V 16. - 17. storočí bolo územie vystavené násiliu
osmanských hord a uhorských stavovských povstaní. V r. 1554 - 1593 bola obec
Veľký Krtíš poplatná Turkom a začlenená do novohradského sandžaku. V polovici
17. storočia bola obec zničená a vyľudnená až do r. 1680.
Priaznivejší vývoj osídlenia Veľkého Krtíša možno zaznamenať po zrušení
poddanstva v 19. storočí. V r. 1854 - 1864 sa začína rozvoj miestneho baníctva,
otvorením prvých hnedouhoľných baní v chotároch obcí Malý a Veľký Krtíš
miestnymi zemepánmi Andrejom Meššom, Viliamom Sebastianim a spol.
Celková nová etapa vývoja Veľkého Krtíša a zároveň aj jeho širšieho okolia začala
po r. 1945, kedy sa obnovila ťažba hnedého uhlia, najskôr v Malých Stracinách, od
r. 1948 v Pôtri a od r. 1962 v závode Dolina pri Veľkom Krtíši.
V roku 1950 vo Veľkom Krtíši začali stavať banícke mestečko tzv. sídlisko.
Rok 1960 priniesol útlm ťažby v uhoľných baniach a stagnáciu po zrušení okresu
Modrý Kameň a pripojení jeho územia k väčším územným celkom. Upadal
hospodársky i kultúrny život . V roku 1968 sa rozhodlo o obnovení okresu, ktorého
sídlom bol určený Veľký Krtíš, spĺňajúci predpoklady ďalšieho rozvoja osídlenia.
Rozvíjali sa ďalšie priemyselné odvetvia. Popri baníctve to bol strojárenský,
textilný, potravinársky priemysel, stavebníctvo a iné.
V území sa nachádza veľké množstvo pamiatkovo chránených objektov.
Dominantou je mesto Banská Štiavnica a jeho okolie, kde sa vďaka tisícročnej
kresťanskej histórii a baníckej tradícii zachovalo do 500 významných kultúrnych
pamiatok. Z nich prioritné postavenie majú národné kultúrne pamiatky:
13
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 Starý zámok z prvej tretiny 13.storočia
 objekty z 13.storočia spojené s pôsobením Baníckej a lesníckej akadémie
(Kammerhof, Berggericht)
 Kaštieľ vo Svätom Antone (koniec 16.storočia)
Ďalšími pozoruhodnosťami celého regiónu sú:
 neskorogotický Kostol Sv. Kataríny v Banskej Štiavnici
 klopačka postavená v Banskej Štiavnici z 2. polovice 17. storočia
 budova lesníckej školy z roku 1892 v Banskej Štiavnici
 Radnica v Banskej Štiavnici postavená v 14. storočí
 Slovenský kostol v Banskej Štiavnici z roku 1500 a tiež Kalvária
 Piarska brána zo 16.storočia v Banskej Štiavnici
Nový zámok v Banskej Štiavnici
Banícky skanzen a štôlne v Banskej Štiavnici
Morový stĺp so súsoším sv. Trojice v Banskej Štiavnici z 18. storočia
Románsky kostol v Iliji z prvej polovice 18.storočia v Štiavnických Baniach
„bazéniky“ vysekané v travertíne nazývané „rímske kúpele“ v Dudinciach
šľachtické sídlov Hontianckych Moravciach
stavby príbytkov vytesané v kamenej stene v Lišove
hradisko Sitno – najväčšie a najvyššie položené hradisko z neskorej doby
bronzovej s ťažiskom osídlenia v 8.storočí pred n.l.
 sakrálne budovy, ktoré tvoria národné pamiatky – kostoly v obciach Baďan
a Ilija









 sústava historických vínnych pivníc v lokalite Sebechleby – Stará a Nová
Hora

Územie HONTU sa rozprestiera v nasledovných okresoch:
Okres Banská Štiavnica
Mestá: Banská Štiavnica
Obce: Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, llija,
Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká
Okres Krupina
Mestá: Krupina, Dudince
Obce: Bzovík, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Čekovce, Devičie, Dolný Badín,
Dolné Mladonice, Domaníky, Drážovce, Drienovo, Hontianske
Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Horný Badín,
Horné Mladonice, Jalšovík, Kráľovce-Krnišov, Kozí Vrbovok, Lackov,
Ladzany, Lišov, Litava, Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Selce,
Senohrad, Sudince, Súdovce, Terany, Trpín, Uňatín, Zemiansky Vrbovok,
14
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Žibritov
Okres Levice
Mestá: Šahy
Obce: Bátovce, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Demandice, Devičany, Dolné
Semerovce, Domadice, Drženice, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske
Trsťany, Horné Semerovce, Horné Túrovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany,
Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Krškany, Kúbaňovo, Lontov, Malé Kosihy,
Malé Ludince, Pastovce, Pečenice, Preseľany nad Ipľom, Pukanec,
Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Šálov, Tupá, Uhliská, Veľké Túrovce,
Vyškovce nad Ipľom, Zalaba, Zbrojníky, Žemberovce
Okres Nové Zámky
Obce: Sikenička, Malé Kosihy, Pavlová, Salka, Bajtava, Leľa, Kamenica nad
Hronom, Chľaba
Okres Veľký Krtíš
Obce: Balog nad Ipľom, Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dačov Lom, Dolinka,
Dolné Plachtince, Ďurkovce, Horné Plachtince, Hrušov, Chrastince,
Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Koláry, Kosihovce, Kosihy
nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomija, Nenince, Opatová Nová Ves, Opava,
Príbelce, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Stredné Plachtince,
Sucháň, Širákov,Trebušovce, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom,
Vinica, Záhorce
Okres Žarnovica
Obce: Banská Hodruša
Okres Žiar nad Hronom
Obce: Banky pri Vyhniach
V rámci realizácie projektu spolupráce boli riešené územia dvoch miestnych
akčných skupín: MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Zlatá cesta.
MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia:
• Obce: Balog nad Ipľom, Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Ďurkovce,
Hrušov, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kamenné Kosihy, Kleňany, Koláry,
Kosihovce, Kosihy nad Ipľom, Lesenice, Malá Čalomija, Opatová Nová Ves,
Opava, Sečianky, Seľany, Slovenské Ďarmoty, Širákov, Trebušovce, Veľká
Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vinica, Záhorce
MAS Zlatá cesta:
• Obce: Banská Štiavnica, Baďan, Banský Studenec, Belu j, Dekýš, llija,
Počúvadlo, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká, Dudince,
Devičie, Domaníky, Drážovce, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce,
Hontianske Tesáre, Kráľovce-Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce,
Rykynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Terany, Žibritov
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Územie sa vyznačuje vysokým potenciálom a rôznorodosťou zachovaného
kultúrneho dedičstva. Množstvo historicky významných objektov bolo pre svoju
dôležitosť zapísaných do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktoré je
potrebné chrániť podľa zákona 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Medzi
kultúrne pamiatky zapísané v ÚZPF patri: archeologické lokality, kaštiele a parky,
pamätné domy, pamätné tabule, náhrobníky, sakrálne stavby, kostoly, sochy,
ľudové domy, pivnice, vinohradnícke domy ...
V roku 1993 bolo mesto Banská Štiavnica a okolité technické pamiatky zapísané
na Listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
V kategórii ochrany kultúrno-historických hodnôt je v území:
 Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO (166,6 km2 v okrese)
 mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica (1950) , aktualizácia
hraníc (2000)









pamiatková rezervácia Štiavnické Bane (1995)
3 národné kultúrne pamiatky (spolu 39 objektov)
306 kultúrnych pamiatok
269 chránených archit. pamiatok, parkov, plastík a pomníkov
3 chránené archeologické lokality
37 chránených technických pamiatok
Prírodná rezervácia ľudovej architektúry - Stará Hora
Zachované pôvodné domy s prvkami ľudovej architektúry (vyrezávané štíty,
šambrány okolo okien, brány, pôvodné studne)

Tradičné remeslá
V minulosti sa obyvateľstvo zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom,
vinohradníctvom, pastierstvom. Významnú úlohu malo mlynárstvo, nakoľko sa
mlyny nachádzali vo viacerých obciach. Tradičným materiálom používaným od
stavby krovov, domov, nábytku, náradia,
rôznych predmetov až po kuchynský riad bolo drevo. Preto bolo v území rozšírené
aj rezbárstvo a košikárstvo. Z ľanu a konope ženy tkali plátno a tkaniny, z ktorých
zhotovovali odevy, kroje, ktoré sa v obci Sebechleby, ale už len v malej miere
nosia dodnes. Kroje sú v niektorých obciach zozbierané a vystupujú v nich
folklórne skupiny a tak prezentujú šikovnosť a precíznosť našich predkov. Z kože
vyrábali kožušteky, opasky, obuv a pod. V území boli rozšírené aj kováčske
vyhne, kde zhotovovali poľnohospodárske náradie, sekery, nože, zvony, kotlíky
a pod.
Ľudová výroba v Honte
Ľudová výroba sa v Honte rozvíjala predovšetkým v závislosti od potrieb
spotrebiteľa a od sociálnej a hospodárskej situácie oblasti. Činnosti boli zamerané
najmä na uspokojenie vlastných potrieb a na plnenie záväzkov voči zemepánom,
pričom špecifikovaná výroba sa rozvíjala v rámci cechových organizácií sídliacich
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v mestách. Spomedzi remesiel, ktoré sa v Honte rozvíjali v priebehu 16.-18.
storočia malo výrazné zastúpenie hrnčiarstvo (Krupina, Pukanec, Banská
Štiavnica), súkeníctvo a remeslá týkajúce sa spracovania vlny a výroby obuvi,
odevu a jeho súčastí, remeslá spracúvajúce kožu a kov.
V porovnaní s ostatným územím Slovenska nebola remeselná výroba v Honte
príliš rozvinutá, aj keď na vidieku pôsobilo množstvo drobných remeselníkov
pracujúcich s rôznymi materiálmi najmä pre vlastnú potrebu alebo pre užší okruh
odberateľov. Lokalizácia a rozmach remesiel závisel od dostupnosti a bohatosti
zdrojov, surovín, dopytu a iných aspektov.
Kameň:
Medzi najvýraznejšie uplatňované materiály v Honte patril kameň. Podmienilo
to predovšetkým prírodné prostredie regiónu, bohaté na nerasty a rôzne druhy
spracovateľných hornín. Použitie kameňa v ľudovej architektúre, úžitkových
zariadeniach, na cintorínoch, ale často i v dedinských sakrálnych plastikách je
výsledkom práce ľudových samoukov, prípadne špecializovaných výrobcov.
V minulosti predstavovali výrobky kamenárov v hontianskych dedinách veľmi
široký sortiment od čisto úžitkových prác na múroch domov, klenbách, pivníc,
podpražiach maštalí a domov, schodíkoch, podsteniach, žľaboch, válovoch a na
napájadlách, brúsoch, stĺpoch, okružiach studní až po výtvarne spracované medzi
obločné platne, dekoratívne prvky, reliéfne kresané šambrány a náhrobníky.
Kameň sa používal na stavby, osobitým dokladom kamenárskej práce sú
skladovacie priestory a celé príbytky vytesané do skaly v Brhlovciach. Sú
posledným existujúcim reprezentantom ľudových stavieb tohto druhu na
Slovensku. Dovedna ide o 45 obydlí vyhĺbených do tufových svahov. Viaceré sú
dodnes obývané, niektoré slúžia ako komory, letné kuchyne a dielničky. V oblasti
Krupinskej planiny je lazové osídlenie. V severnejších a hornatých oblastiach
regiónu sa domy stavali prevažne z kameňa. V súčasnosti sa kamenári v Honte
obmedzujú iba na výrobu náhrobných kameňov, nenáročných pomníkov a azda
len z osobného záujmu sa niektorí z nich venujú oprave starších náhrobníkov
a sôch. V poslednom čase kameň, či už lámaný, alebo neopracovaný, využívajú
murárski
majstri
na
výstavbu
kamenných
plotov,
múrov
a terás.
Hlina:
Náleziská dobre spracovateľnej hliny v Honte boli prirodzeným predpokladom
na vznik odvetví, ktoré sa zaoberali jej spracovaním. Okrem hrnčiarskej hliny to
bola aj hlina na výrobu fajok a porcelánu. Hrnčiarska výroba sa zachovala v
Pukanci. Dielňa majstra Franka bola vybudovaná v 2. polovici 19. storočia a patrí k
posledným dokladom dlhoročnej vyspelej hrnčiarskej tradície v kedysi významnom
baníckom a remeselníckom mestečku. Okrem hrnčiarov do súčasnosti pracujú v
Pukanci aj debnári. Hrnčiarstvo bolo rozvinuté tiež v Beluji a Prenčove. Banská
Štiavnica
bola
strediskom
výroby
známych
hlinených
fajok.
Súčasťou hrnčiarskej výroby bolo aj kachliarstvo, ktoré zahŕňalo výrobu kachličiek
a stavbu pecí. Okrem spotrebnej a dekoratívnej keramiky sa hlina vo veľkej miere
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využívala aj v stavebníctve, najmä ako spojivo medzi kameňmi v múroch a ako
vyrovnávajúca a krycia vrstva na stenách domov, na podlahy a povaly príbytkov.
Kvalitná hlina podnietila belujských a hrušovských občanov založiť tehelne.
Niektoré doklady, chotárne názvy, toponymá a náleziská sú dôkazom o aktívnej
činnosti dielní spracúvajúcich sklo. Boli to sklárske huty v Drženiciach, Dudinciach,
v Čabradskom Výrobcovia ešte nedávne nálezy pozostatkov sklárskych výrobkov
svedčia o existencii výrobne v Cerovskej doline. Zriedkavo sa medzi kováčmi
objavili aj zvonkári vyrábajúci či opravujúci zvonce, prípadne tí najzručnejší
a najtrpezlivejší sa odhodlali i na šperkárstvo.
Prúty, luby a traviny:
V Honte sa spracúvali takmer v každej obci. V živote tunajšieho ľudu našli
uplatnenie i veľkú rozmanitosť. Šlo o univerzálne materiály, ktorých spracovanie
patrilo k bežným znalostiam dedinského obyvateľstva. Najrozšírenejším
a najdostupnejším materiálom bola slama, ktorá sa využívala nielen pri pokrývaní
striech obytných a hospodárskych budov, ale aj ako izolačný materiál do úľov, pri
uskladňovaní ovocia, na vystielanie postelí, ale najmä pri výrobe slamienok.
Hontianski roľníci vedeli okrem slamy bežne spracovať nelúpané vŕbové prútie,
prípadne zložitejšiu výrobu z lúpaného a pareného prútia. Rôzne košíky, filpásky,
košiare, košiny... V súčasnosti sa ešte objavujú remeselníci pracujúci najmä vo
voľnom čase so slamou, s prútím, je to však väčšinou pre vlastnú potrebu, pre
rodinu a známych.
Drevo:
Určite najrozšírenejším a najmnohotvárnejším materiálom ľudovej výroby je
drevo, ktoré na území Hontu využívali samozásobovatelia a remeselníci. Značná
časť severných oblastí regiónu sa popri nie príliš výnosnom poľnohospodárstve
zaoberala ťažbou dreva pre potreby baní, priemyslu, železníc domácej
a remeselnej výroby, stavebníctva, na kurivo atď. Tvrdé bukové, dubové, cerové,
hrabové, agátové, jaseňové drevo sa využívalo na výrobu roľníckeho náradia
(hrable, vidly, lopaty, kosoviská, poriská, vozové kolesá a súčiastky, kolovraty,
vinohradnícke náradie, sudy, úle, krosná). Drevo z ovocných stromov poslúžilo na
výrobu drobných i väčších úžitkových a dekoratívnych predmetov, nástrojov
a náradia pre potreby roľníckych domácností. Pri ťažbe sa drevo delilo na
kvalitnejšie, využívajúce sa na kresanie hrád a hranolov, na stavby prípadne na
výrobu väčších a náročnejších nástrojov a na haluzinu, ktorá sa používala najmä
na vykurovanie, priamy predaj , ako výmenný artikel za kukuricu alebo obilie.
Značná časť odpadového dreva sa využívala na výrobu dreveného uhlia. Aktívna
uhliarska činnosť prebiehala ešte po 2. Svetovej vojne v obciach Dačov Lom,
Dekýš, Horný a Dolný Badín, Ilija, Vysoká a Hrušov. Najdlhšie to bolo v posledne
menovanej obci, kde aj v súčasnosti pálenie míle predvádzajú na festivale
Hontianska parád, ale na požiadanie i na iných podujatiach.
Neodmysliteľnou súčasťou každej dediny bola v minulosti budova kováčskej vyhne
s miestnym kováčom. Kováčska produkcia sa orientovala na potreby miestnych
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gazdovstiev, najmä na opravu a výrobu orného náradia, rýľov, reťazí, súčastí
vozov, zubadiel a česadiel pre dobytok, nožov, nožníc, razidiel, sekier a toporov,
podkovičiek a iných potrieb pre domácnosti, ale i väčších odberateľov.
Kožušina:
Kožušina z oviec bola v severnej časti Hontu ešte začiatkom 20. storočia
jednou zo základných surovín používaných na zhotovenie vrchného oblečenia.
I napriek rozšírenému chovu oviec však nebolo kožušníctvo rozšírené tak ako
v iných regiónoch. Ovčie kože sa spracúvali napr. v Krupine, ale aj v jednotlivých
hontianskych obciach, v ktorých mali kožušníci svoje zastúpenie. Dlhé kožuchy
vyrábal ešte do 70 rokov majster Gejza Lukačovič v Hrušove, ktorý sa zoberal
i výrobou vankúšov a baraníc. Čižmári patrili medzi najpočetnejších remeselníkov
Honte. Čižmy sa zhotovovali z kvalitného lešteného boxu, mali zväčša tvrdé sáry,
ktoré boli v hornej časti upravené podľa miestnych požiadaviek. Čižmy patrili
k tradičnej výbave nevesty, prípadne aj k darom, ktoré dostala od ženícha.
Textil:
V ľudovej výrobe patrí textil i dnes k materiálom, v ktorých sa využíva široký
sortiment surovín a technológií. V oblasti Hontu sa konope pestovali viac ako ľan
ešte do obdobia kolektivizácie. Význam, ktorý tieto rastliny mali v živote roľníkov,
potvrdzuje skutočnosť, že v mnohých obciach bola na siatie konopí vydelená
osobitná pôda – konopnica, konopiská. Od spracovania pôdy a siatia semien po
konečnú úpravu plátna pripraveného na vyšívanie a šitie hotových súčastí
hontianskych krojov v nedlhom časovom období sa využívali tradíciou pracovné
etapy a k tomu prislúchajúce nástroje (trlice, stupy, štietky, praslice, vretená,
kolovraty, snovadlá, krosná ...).Hotový textil dostával svoju podobu tkanín priadze
na krosnách, čo väčšinou vykonávali gazdiné počas dlhých zimných večerov. Bola
to ťažká robota, najmä ak sa vytkávali rôznofarebné vzory na šitie obrusov
a krojových súčastí.
Postupne sa ľanová a konoplná priadza nahrádzala
bavlnenou, tzv. pamokom.
Čipka:
Už v 17. storočí sa v Banskej Štiavnici miestni obyvatelia zaoberali výrobou
a odpredajom tradičnej čipky.
Ženy baníkov sa venovali výrobe čipiek na predaj, tzv. baníckej čipke.
Charakteristické pre región boli hodrušské čipky. Čipky tvorilo husté pevné pletivo.
V miestnom oblečení, na obrusoch a plachtách sa uplatňovali paličkované čipky
a mriežky. Čipky sa prišívali na okraje rukávov, golierov, čepcov, spodníkov,
sukní, rubášov, záster, obrusov a plachiet.

Zlato a striebro:
Nemeckí kolonisti ťažili od 12. storočia zlato a striebro v oblasti slobodných
kráľovských miest Banskej Štiavnice, Banskej Belej, Pukanca a čiastočne aj
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Krupiny. Vpád Turkov v rokoch 1552 – 1711 aj stavovské povstania spôsobili od
začiatku 17. Storočia zlé existenčné podmienky poddaných, čo bolo príčinou ich
migrácie do iných oblastí Uhorska. Župa bola zároveň osídľovaná obyvateľmi zo
severnejších regiónov. Stredná a južná nížinatá časť Hontu mala
poľnohospodársky charakter. V lazníckych dedinách Krupinskej planiny, kde je
rozvinutý salašnícky spôsob chovu oviec, ovčiari pochádzali najmä z
podpolianskych
a
novohradských
lazov.
Severná časť Hontu je vďaka bohatým náleziskám drahých kovov od
najstarších čias známa ako banícka oblasť a neskôr stredisko remesiel a
priemyslu. Najvýznamnejším centrom ťažby drahých kovov v Honte, ale i v
strednej Európe sa stala Banská Štiavnica s okolitými osadami – Hodruša,
Štiavnické Bane, Banky, Banská Belá. Popri baníctve sa obyvatelia okolitých obcí
venovali aj uhliarstvu. V 17. a 18. storočí bol v štiavnickom ťažobnom revíri
vybudovaný dômyselný vodohospodársky systém vyše tridsiatich vodných nádrží
zvaných tajchy, ktoré dnes pôsobivo dotvárajú krajinu. V roku 1763 vznikla v
Banskej Štiavnici prvá Banská akadémia na svete. Symbolom mesta bola
klopačka, veža, z ktorej oznamovali začiatok a koniec pracovnej zmeny baníkov
až do roku 1935. V oblasti banských miest sa rozvinul osobitý výtvarný prejav.
Niektorí odborníci ho dávajú do súvislosti s činnosťou Banskej akadémie i
banskou zememeračskou školou v Piargu a manierou zdobenia okraja máp
kresbami charakterizujúcimi okolie bane. Výrazne to mohlo ovplyvniť vznik a
rozvoj jedinečnej formy výtvarného prejavu akým bezpochyby sú nielen v
slovenskom ale i európskom ľudovom umení „maľované salaše“, či „pastva“ . Sú
to papierové i textilné pásy, prospekty, dlhé jeden až tri metre. Na pozadí
rozvinutia pastierskej témy súvisiacej s novozákonnou témou klaňania pastierov
pri popise narodenia Krista, rozvíjali maliari svoje príbehy z dobového pastierstva
tak ako ho poznali vo svojom okolí . V čase Vianoc pás malieb upevňovali v
mešťanských i baníckych domácnostiach na okraj dosky, na ktorej bol rozložený
figurálny betlehem. S betlehemami súvisí aj rozvoj rezbárstva, ktorému sa
venovali baníci vo voľnom čase, ale najmä baníci postihnutý úrazmi v bani. Od
konca 19. storočia bolo podchytené rezbárskou školou v Piargu (Štiavnické Bane),
ktorá však časom stierala individuálny prejav jednotlivých tvorcov. Banícku
tematiku rozvíjali rezbári v modeloch baní, ktoré sa vkladali aj do fliaš. Pri ich
tvorbe využívali aj miestne minerály. Pre náročnosť tejto práce dostali názov fľaše
trpezlivosti. Z remesiel bolo rozšírené najmä obuvníctvo a výroba čižiem, v
Krupine a v Pliešovciach kožušníctvo a v Bátovciach klobučníctvo. V Plachtinciach
sa vyrábali košíky. Vyspelé rezbárske techniky sa v Honte prejavili najmä na
nábytku. Často sa vyrábal z ovocného dreva, ktoré svojou farebnosťou inšpirovalo
výrobcov k technike intarzie. Osobitou formou ľudovej tvorivosti v Sebechleboch je
zhotovovanie svadobných koláčov – radostníkov, vyzdobených figúrkami z cesta,
stuhami a papierovými kvetmi. Ľudový odev baníckych oblastí bol ovplyvnený
remeselnou výrobou a mestskou kultúrou, ktorá smerovala k stieraniu
regionálnych osobitostí. V Banskej Štiavnici pracovali filigránske dielne, ktoré na
prelome 19. a 20. storočia obohacovali ženské odevy o strieborné šperky. Takáto
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výzdoba bola špecifická najmä pre odev evanjelických žien a rozšírená bola najmä
v obciach osídlených maďarskými kalvínmi. Popri baníckej čipke bola v Honte
rozšírená aj sedliacka čipka, ktorou sa spájali pásy tkanín. O propagáciu
hontianskych výšiviek a čipiek sa zaslúžil nestor slovenskej muzeológie Andrej
Kmeť, ktorý v rokoch 1865–1906 pôsobil v Prenčove ako kňaz. Hontianske výšivky
a čipky boli vystavené vo Viedni roku 1873 a na Národopisnej výstave
českoslovanskej
v
Prahe
roku
1895.
Zručnosť miestnych staviteľov sa prejavila aj pri stavbách drobnej sakrálnej
architektúry, zachovali sa drevené zvonice z 18. a 19. Storočia. Mestské obyčaje
baníckych oblastí sú špecifické sever regiónu. Každoročne v septembri sa tu
uskutočňuje tzv. „Salamander“ – banícke slávnosti, ktoré sa konajú začiatkom
septembra pri príležitosti Dňa baníkov. Z rozprávačskej tradície sú zaujímavé
povesti o Sitne, rozprávanie o šibalských kúskoch Geľa Sebechlebského a
osobitosťou sú najmä anekdoty baníkov o štiavnickom Náckovi. Najobľúbenejší a
najrozšírenejší hudobný nástroj v Honte boli gajdy, tiež heligónka, citara a
šesťdierková píšťalka. Osobitné miesto v spevnom repertoári majú tiež piesne a
tance hrnčiarov v Pukanci, resp. banícke piesne v Banskej Štiavnici.
Banská Štiavnica a jej okolie je z kultúrno-historického i prírodného hľadiska
vyhľadávanou turistickou oblasťou. Mestská pamiatková rezervácia je od roku
1993 na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
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Pravidlá udeľovania značenia – kritériá pre služby
(stravovanie, ubytovanie)

2.

Spoločné ciele pre všetky značky „regionálny produkt“ sú:
- zvyšovanie vedomia (medzi občanmi a všetkými zainteresovanými
subjektmi v oblasti), že prírodné a kultúrne dedičstvo a remeslá môžu byť
aktívnym faktorom regionálneho rozvoja;
- vytvorenie motivácie pre ľudí, aby žili/zostali v týchto oblastiach, a to
podporou ekonomickej situácie;
- propagácia regiónu a jeho špecifík;
- zachovanie tradičných výrobkov, remesiel a pod.
Regionálna značka musí napĺňať nasledovné znaky:
- tradícia
- miestna surovina
- ručná práca
- jedinečnosť
Certifikačná komisia má právo zamietnuť udelenie značky výrobku alebo službe,
ktoré sú v rozpore s cieľom značky, so stanovami združenia, odporuje morálnym a
etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak
poškodiť dobré meno značky.
Regionálna značka HONT sa udeľuje pre:
výrobky
- remeselné (napr. drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna,
čipka, koža, a iné, ....)
- potraviny a poľnohospodárske produkty (napr. pekárenské, cukrárenské, zo
záhrady, z farmy, mäsové, údenárske, výrobky z medu, nápoje alkoholické,
nápoje nealkoholické, iné,...)
- prírodné produkty (napr. kvetiny, bylinky, huby, med, čaje, iné, ...)
služby
-

ubytovacie služby (kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata,
ubytovňa, a iné, ...., s výnimkou zariadení typu hotel)
stravovacie služby (zariadenia rôznej kategórie bez obmedzenia typu)
podujatia/zážitky alebo ich časti (folklór, gastronómia, šport, vzdelávacie
kurzy, zážitky, iné ......)

Aby boli výrobky a služby certifikované ako „regionálny produkt HONT“, musia
splniť pravidlá, ktoré sú určené kritériami stanovenými osobitne pre výrobky a
osobitne pre služby.
Kritériá pre výrobky aj kritériá pre služby sa delia na:
- Výberové = základné, ktoré musí splniť každý záujemca o značenie
22

Zásady pre udeľovanie a používanie regionálnej značky HONT pre služby

-

Bodovacie = záujemca o získanie značky musí získať aspoň stanovený
minimálny počet bodov

Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému regiónu:
 Služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov (stravovacie služby)
 Služby súvisiace s poskytovaním ubytovania (ubytovacie služby)
Kritériá sa delia na:
- A. Výberové kritériá (týkajú sa poskytovateľa) = základné kritériá, ktoré
musí splniť každý záujemca o značenie
- B. Bodovacie kritériá (týkajú sa služby) = záujemca o získanie značky
musí získať aspoň stanovený minimálny počet bodov
A. VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE SLUŽBY:
Výberové kritériá = podmienka, ktorá sa musí splniť





Miestny subjekt (platí pre všetky typy služieb)
Kvalifikácia pre príslušnú činnosť (platí pre všetky typy služieb)
Zaručenie štandardnej kvality služieb (platí pre všetky typy služieb)
Proces výroby nepoškodzuje prírodu (platí pre všetky typy služieb)

Spôsob overenia, či subjekt podmienky spĺňa
Podmienka
Miestny subjekt

Kvalifikácia pre príslušnú
činnosť

Zaručenie štandardnej
kvality služieb

Spôsob overenia
 živnostenský list
 výpis z Obchodného registra
 kópia zakladateľskej listiny, štatút, stanovy,....
 ubytovanie na súkromí
 živnostenský list
 výpis z Obchodného registra
 zakladateľská listina, štatút, stanovy, ....
 požiadavka na dobu min. vykonávania činnosti
min. 1 rok
 čestné prehlásenie žiadateľa, že plní zákonné
predpisy a normy pre danú prevádzku
(hygienické a technické normy, bezpečnosť
práce a pod.) – predloženie základných
dokumentov preukazujúcich bez problémovú
prevádzku (napr. kvalita pitnej vody,
spracovanie odpadových vôd, kontrola požiarnej
knihy, revízie elektro - káblov, revízie
elektrických a plynových spotrebičov)
 predloženie základných dokumentov
dokladujúcich bezproblémovú prevádzku
(napríklad posudok RÚVZ, požiarnej knihy,
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Proces výroby
nepoškodzuje prírodu

revízia elektrických a plynových spotrebičov,
......) - voliteľné
 čestné prehlásenie žiadateľa
 predloženie podporných dokumentov
dokladujúcich riešenie otázok ŽP (napr.
smernica, POH, HACCP, ...) - voliteľné

B. HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE SLUŽBY:
Vzhľadom na veľké odlišnosti jednotlivých služieb musia byť hodnotiace kritériá
pre služby rozdelené pre jednotlivé typy.
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Pre hodnotenie boli navrhnuté 5 kritérií:
1) Regionálna príslušnosť: HONT
Ubytovacie / stravovacie zariadenie musí byť na území regiónu HONT, viď. odst. 1.3.

Vymedzenie územia HONT, história, popis kultúrnych a historických zdrojov
2) Kvalita poskytovaných služieb z pohľadu spokojnosti zákazníka ubytovanie a stravovanie
Komisia posudzuje:
 celkový dojem z ubytovacieho /stravovacieho zariadenia vrátane
najbližšieho okolia
 čistotu a upravenosť v zariadení, funkčnosť vybavenia
 chovanie a upravenosť personálu
 ústretovosť pre zahraničných hostí - jazyková vybavenosť na úrovni
zodpovedajúcej charakteru daného ubytovacieho / stravovacieho
zariadenia (minimálna požiadavka: ústretovosť a ochota dorozumieť sa,
základné informácie ako ceny ubytovania alebo jedálny lístok k dispozícii v
angličtine)
 či zodpovedá deklarovaný štandard / kategórie zariadenia skutočnej ponuke
a nedochádza ku klamaniu zákazníka (propagácia verzus realita)
Spôsob overenia: posúdenie komisie na mieste (z hľadiska spokojnosti
zákazníka) podľa vybraných interných parametrov
Spokojnosť zákazníkov - anketa:
Kritérium, ktoré musí byť plnené počas platnosti certifikátu; pri podávaní
žiadosti žiadateľ popíše spôsob, akým ho bude napĺňať.
Zákazníci musia byť poskytovateľom preukázateľne informovaní o možnosti
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vyjadriť svoju spokojnosť so službami zariadenie prostredníctvom anketových
lístkov v zariadení.
3) Šetrnosť k prírode - ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie a stravovanie
a) Izolácia okien: všetky okná vo vykurovaných (a / alebo klimatizovaných)
miestnostiach musia mať dostatočne vysoký stupeň tepelnej izolácie (min.
inštalácia izolačných pások do okien)
Spôsob overenia: čestné prehlásenie, kontrola komisie na mieste
b) Zdroj vody: ak nie je zariadenie napojené na verejnú rozvodnú sieť vody,
dodá žiadateľ kópiu kolaudačného rozhodnutia studne alebo príslušné
povolenie využívania iného zdroja vody
Spôsob overenia: kópia kolaudačného rozhodnutia / povolenia, kontrola komisie
na mieste
c) Čistenie odpadových vôd: všetky odpadové vody musia byť spracované;
ak nie je možné pripojiť na miestnu čistiareň odpadových vôd, musí mať
ubytovacie zariadenie vlastný systém spracovania odpadovej vody, ktorý
spĺňa požiadavky príslušnej legislatívy. Ak sú používané chemické toalety,
odpad z chemických toaliet musí byť zneškodňovaný v súlade s platnými
predpismi.
Spôsob overenia: čestné prehlásenie, kontrola komisie na mieste podľa
príslušnej
dokumentácie
o
systéme
spracovania
odpadových
vôd
d) Odpadkové koše na záchodoch: na každom záchode je vhodný
odpadkový kôš a hosť je požiadaný, aby na odhadzovanie odpadkov
používal toaliet.
Spôsob

overenia:

čestné

prehlásenie,

kontrola

komisie

na

mieste

e) Nefajčiarske priestory: všetky spoločne využívané vnútorné priestory
musia byť nefajčiarske (prípadne môžu byť definované stavebne oddelené
fajčiarske priestory).
Spôsob

overenia:

čestné

prehlásenie,

kontrola

komisie

na

mieste

f) Správanie a preškolenie personálu: všetok personál musí byť preškolený
alebo poučený o nasledovných princípoch a naplňovať ich:

 Priesaky, netesnosti a úniky: personál musí denne kontrolovať viditeľné
priesaky, netesnosti a úniky vody a prijímať bezodkladne nevyhnutné opatrenia
k náprave
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 Triedenie odpadu: personál musí triediť odpad aspoň do kategórií plasty,
papier, sklo a zmesový odpad. Prevádzkovateľ služby (s pomocou
koordinátora značky) pôsobí na obec v prípade, že neposkytuje dostatočné
podmienky pre triedenie odpadu (napr. list o ochote triediť odpad). Personál
musí triediť nebezpečný odpad a zabezpečiť jeho primeranú likvidáciu.
Nebezpečný odpad zahŕňa tonery, atramenty, chladiace zariadenia, batérie,
liečivá, tuky / oleje, a pod.
Spôsob overenia: popis spôsobu preškolenie / poučenie personálu (vrátane novo
zamestnaných), prípadne kópie písomných inštrukcií pre personál, čestné
vyhlásenie o napĺňanie týchto princípov, kontrola komisie na mieste





g) Výrobky na jedno použitie: sú používané a ponúkané hosťom iba v
nevyhnutných prípadoch (napr. ak to vyžadujú zákonné predpisy).
Konkrétne sa jedná o nasledujúce výrobky na jedno použitie:
Šampóny, umývacie potreby a kozmetické prípravky v mini-baleniach;
Riad (ako šálky, taniere, príbory a pod.)
Potraviny v mini-baleniach (ako raňajkové marmelády, masla, a pod.)

Spôsob overenia: čestné prehlásenie, kontrola komisie na mieste

Kritéria h) až j) sú povinné povinná len pre ubytovacie zariadenia:
h) Správanie a preškolenie personálu: všetok personál musí byť preškolený
alebo poučený o nasledovných princípoch a naplňovať ich:
 Výmena uterákov a posteľnej bielizne (iba ubytovacie zariadenie):
personál vymieňa uteráky a posteľnú bielizeň na žiadosť hosťa alebo
pravidelne raz / dvakrát týždenne (podľa kategórie ubytovania) – t.j. nie
každý deň
i) Triedenie odpadu hosťami: hosťom sa musia poskytnúť vhodné a ľahko
dostupné nádoby, aby mohli triediť odpad (min. papier, plast, sklo).
Spôsob overenia: čestné prehlásenie, kontrola komisie na mieste
j) Informácie pre hostí o šetrnom správaní: hostia musia byť vhodným
spôsobom (napríklad formou informačného letáčika, ktorý poskytne
koordinátor
značky)
informovaní
o:





Zatváranie okien: hosť musí byť vyzvaný, aby zatváral okná v
miestnostiach, kde je zapnuté kúrenie alebo klimatizácia (ak sa pri
otvorení okien kúrenie alebo klimatizácia automaticky nevypína)
Zhasínanie svetiel: hosť musí byť vyzvaný, aby pri odchode z
miestností vypínal svetlá (ak nie sú vybavené automatickým zhasínaním
svetiel)
Úsporách vody: hosť musí byť vyzvaný k šetrnému nakladaniu s vodou
a na to, aby informoval personál, ak zaznamená akékoľvek netesnosti
alebo úniky vody (pretekajúci záchod, kvapkajúci kohútik a pod.)
Výmena uterákov a posteľnej bielizne: hosť musí byť informovaný, že
ubytovacie zariadenia vymieňa uteráky a posteľnú bielizeň, buď na
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žiadosť hosťa, alebo pravidelne raz alebo dvakrát týždenne podľa
kategórie zariadení (t.j. nie každý deň), vrátane vysvetlenia dôvodu (t.j.
šetrnosť k životnému prostrediu - úspora energie, vody a čistiacich
prostriedkov)
 Triedenie odpadu: hosť musí byť vyzvaný, aby triedil odpad, a musia
mu byť poskytnuté pokyny, ako správne triediť
 Pre kempy: hosť musí byť informovaní o nutnosti a povinnosti správnej
likvidácie odpadových vôd z ich mobilných prostriedkov ubytovaní
Spôsob overenia: kópie alebo fotografie inštrukcií pre hostí, prípadne opis
spôsobu informovania klientov
4) Jedinečnosť spojená s regiónom - ubytovanie a stravovanie
a) Ubytovanie
b) Stravovanie
Poskytovaná služba musí byť jedinečná vo svojom vzťahu k regiónu HONT
a v starostlivosti venovanej vytváraniu prostredia pre hostí:
I. Povinné kritériá - ubytovanie a stravovanie
c) budova ubytovacieho / stravovacieho zariadenia nesmie narušovať krajinný
ráz v okolí, resp. architektonický ráz v intravilánu
Spôsob overenia: posúdenie komisie
d) poskytovanie informácií o regióne a o značke "Regionálny produkt HONT":

V ubytovacom / stravovacom zariadení sú trvale k dispozícii na zapožičanie
zložky s aktuálnymi informáciami v tlačenej podobe, v primeranom počte
vzhľadom ku kapacite zariadení (napr. v šanónoch, ...):


značke "Regionálny produkt HONT" a o projekte regionálneho značenia



O okolitých turistických atraktivitách (miestne kultúrne, prírodné a
technické pamiatky či zaujímavosti, ...)



O možnostiach trávenia voľného času (napríklad o požičovniach
bicyklov v okolí a turistických, cyklistických a lyžiarskych trasách)



Hostia majú k dispozícii informácie o verejnej doprave (cestovné
poriadky, internet, ...)

 Spôsob overenia: kontrola komisie na mieste
c) (iba pre zariadenie ponúkajúce stravovanie): regionálne pokrmy:
 Stravovacie zariadenia: musia stále ponúkať min. 3 regionálne hontianske
pokrmy, ktoré budú uvedené trvalo v jedálnom lístku v samostatnej sekcii
alebo v dennej ponuke v samostatnej sekcii a viditeľne označené ako
regionálne pokrmy. Ponuka hontianskych pokrmov môže byť obmieňaná
podľa potreby, pri dodržaní minimálneho počtu 3 jedál.
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 Ubytovacie zariadenia: ponúka teplé jedlá pre svojich hostí (polpenzia, t.j.
nie verejná reštaurácie), musí aspoň 1 deň v týždni ponúkať regionálne
hontiansky pokrm. Ubytovacie na súkromí nemusí dávať stravu.
Spôsob overenia: predloženie jedálneho lístka k žiadosti, kontrola komisie na
mieste.
II. Nepovinná kritériá - nutné je získať aspoň 9 bodov (v prípade
zariadení, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby, alebo iba stravovacie
služby), alebo 6 bodov (v prípade zariadení, ktoré poskytujú len ubytovacie služby)
z 20 možných za splnenie nasledujúcich 14 kritérií (body prideľuje komisia):
1. Zodpovednosť za majetok: prevádzkovateľ má uzavreté poistenie majetku.
Spôsob overenia: kópia poistnej zmluvy
(splnenie kritéria = 1 bod)

2. Informácie na webových stránkach:
 Ubytovacie zariadenia: prevádzkovateľ má na svojich webových stránkach
dobre dostupné a prehľadne usporiadané informácie o možnostiach
trávenia voľného času (napríklad o požičovniach bicyklov v okolí a
turistických, cyklistických a lyžiarskych trasách), o okolitých turistických
atraktivitách (miestne kultúrne, prírodné a technické pamiatky či
zaujímavosti, ...), - môže byť riešené preklikom na iné kvalitné webové
stránky (napr. regiónu, prevádzkovateľov turistických cieľov, a pod.)
 Stravovacie zariadenie: prevádzkovateľ má kvalitné a aktuálne vlastné
webové stránky venované stravovaciemu zariadeniu a jeho okoliu
Spôsob overenia: posúdenie komisie (na základe webových adries uvedených v
žiadosti)
(splnenie kritéria = 1 bod)
3. Regionálne pokrmy:
 Stravovacie zariadenie: ponúka stále viac ako 3 regionálne hontianske
pokrmy
 Ubytovacie zariadenia: ponúka teplé jedlá pre svojich hostí (polpenzia, t.j.
nie verejná reštaurácia), ponúka viac regionálnych hontianskych pokrmov
než 1 týždenne
Spôsob overenia: predloženie jedálneho lístka, kontrola komisie na mieste.
(splnenie kritéria = 1 bod)
4. Pokrmy z miestnych produktov: zariadenie využíva na prípravu pokrmov
suroviny z regiónu HONT (prípadne ponúka produkty z regiónu HONT), ktoré
odoberá od minimálne jedného stáleho dodávateľa
Spôsob overenia: predloženie faktúr od dodávateľov (minimálne za 6
predchádzajúcich mesiacov)
(splnenie kritéria = 1 bod)
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5. Tradície: body budú udelené, ak prevádzkovateľ alebo služba akokoľvek
napomáha zachovaniu tradícií regiónu (historická budova alebo tradičný vzhľad
interiéru / exteriéru, rodinná tradícia s podnikaním v ubytovacích službách v
regióne a pod.)
Spôsob overenia: posúdenie komisie podľa dodaných podkladov, ktoré históriu
alebo tradíciu dokladajú
(splnenie kritéria = 2 body)
6. Sprievodné aktivity: prevádzkovateľ služby organizuje a ponúka hosťom
alebo aj verejnosti vlastné sprievodné programy a aktivity alebo opatrenia
zamerané na poznávanie regiónu (sprievodcovské služby, kultúrne,
spoločenské či športové podujatia, výlety a doprovody, a pod.); ponuku má
uvedenú na vlastnom webe
Spôsob overenia: posúdenie komisie podľa popisu aktivít
(splnenie kritéria = 1 bod)
7. Podpora značených produktov "Regionálny produkt HONT":
prevádzkovateľ služby odoberá, prípadne predáva (na recepcii a pod.)
minimálne 3 druhy produktov (výrobkov) so značkou "Regionálny produkt
HONT"; ponuku má uvedenú na vlastnom webe
Spôsob overenia: opis / zoznam, aké výrobky sú odoberané / predávané
(splnenie kritéria = 1 bod)
8. Sídlo firmy v regióne:
Spôsob overenia: živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
(splnenie kritéria = 1 bod)
9. Podpora rozvoja regiónu / obce: prevádzkovateľ služby podporuje dlhodobo
(minimálne 3 roky finančne, materiálne alebo inak rozvoj regiónu alebo obce vo
svojom okolí (napr. sponzoring, organizačná podpora miestnych podujatí, opráv
miestnych komunikácií a pod.)
Spôsob overenia: posúdenie komisie podľa popisu pomoci
(splnenie kritéria = 1 bod)
10. Ocenenie služby (dobrá reprezentácia regiónu): služba získala špeciálne
ocenenie v odbore certifikát kvality/ekologická šetrnosť
Spôsob overenia: kópia ocenenia/certifikátu
(splnenie kritéria = 1 bod)
11. Zariadení prispieva ďalším spôsobom k ekológii a ochrane okolitej
prírody (napr. užíva solárne, vodné a veternú energiu / min 25% /,
elektromobil, automobil na LPG, varí pre hostí z biopotraviny / min 25% /, má
spracovaný energetický audit objektu. ..)
Spôsob overenia: posúdenie komisie podľa popisu poskytovateľa služby
(splnenie kritéria = 1 bod
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12. Prostredie pre rodiny s deťmi: v ubytovacom / stravovacom zariadení alebo
v jeho okolí je k dispozícii detský kútik alebo ihrisko, vybavenie jedálne a izieb
(mimo detskej stoličky k stolu) – napr. detské príbory, nábytok, prebaľovacie
pulty apod.
Spôsob overenia: posúdenie komisie na mieste
(splnenie kritéria = 1 bod)
13. Bezbariérové prostredie: zariadenie je upravené bezbariérovo
Spôsob overenia: posúdenie komisie na mieste
(splnenie kritéria = 1 bod)
14. Vykurovanie: v zariadení nie je používané uhlie ako zdroj energie (najmä
vykurovanie, ohrev vody) ani ťažké oleje s obsahom síry vyšším ako 0,2%.
Spôsob overenia: čestné vyhlásenie s uvedením zdroja energie
(splnenie kritéria = 1 bod)

Certifikačná komisia má právo zamietnuť udelenie značky službe, ktorá je v
rozpore s cieľom značky a odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému
estetickému cíteniu alebo by mohla inak poškodiť dobré meno značky, alebo MAS
Zlatá cesta a MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.
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Kritériá spôsobilosti, ktoré žiadateľ musí splniť, aby sa mohol uchádzať o značku
regionálny produkt HONT.
Služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu HONT. Toto kritérium je možné
splniť dosiahnutím najmenej 70 bodov z celkového možného počtu (150) bodov
získaných v nasledovných 4-och subkritériách (body si pridelí žiadateľ)

1. Kvalita poskytovaných služieb z pohľadu spokojnosti zákazníkaubytovanie a stravovanie

kritérium
body
čistota a upravenosť v zariadení, funkčnosť vybavenia
5
chovanie a upravenosť personálu
5
jazyková vybavenosť na úrovni zodpovedajúcej charakteru daného
5
ubytovacieho/stravovacieho zariadenia
či zodpovedá deklarovaný štandard/kategória zariadenia skutočnej
5
ponuke a nedochádza ku klamaniu zákazníka (propagácia verzus
realita)
znalosť regiónu - personál, ponuka programu
5
Celkom MAX.
25
Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste

2. Šetrnosť k prírode - ubytovanie a stravovanie
2.a Ubytovanie
kritérium
body
Energetická úspornosť objektu (využitie OZE, úsporné žiarovky,
5
zateplenie,... )
Odpadové hospodárstvo (kompostovanie, triedenie odpadu,... )
5
Informácie pre hostí o šetrnom chovaní
5
(napr. triedenie odpadu, výmena osušiek a posteľného prádla,
zhasínanie svetiel atď.)
Výrobky na jedno použitie sú hosťom poskytované len v
5
nevyhnutných prípadoch (kozmetické prípravky, potraviny v minibaleniach,...)
Používanie ekologických pracích, čistiacich a dezinfekčných
5
prostriedkov
Celkom MAX.
25
Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste

2.b Stravovanie
kritérium
body
Energetická úspornosť objektu (využitie OZE, úsporné žiarovky,
5
zateplenie,... )
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Odpadové hospodárstvo (kompostovanie, triedenie odpadu,... )
Využívanie odpadu z kuchyne (napr. pre kŕmenie hosp. zvierat,
kompostovanie,... )
Výrobky
na
jedno
použitie
sú
hosťom
poskytované
lenv nevyhnutných prípadoch (potraviny v mini-baleniach, plastové
taniere, príbory, poháre,... )
Používanie ekologických pracích, čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov
Celkom MAX.

5
5
5

5
25

Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste

3. Jedinečnosť spojená s regiónom - ubytovanie a stravovanie
Poskytovaná služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu HONT
3.a Ubytovanie
kritérium
body
Budova ubytovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v
5
okolí, resp. architektonický ráz v intraviláne
Okolie ubytovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v okolí,
5
resp. architektonický ráz v intraviláne (napr. nevhodnou výsadbou
nepôvodnými drevinami, veľkými betónovými plochami atď.)
Vnútorné vybavenie ubytovacieho zariadenia používa miestne
5
prvky
Zariadenie poskytuje informácie o regióne
5
Ubytovacie zariadenie informuje zákazníkov o značke „regionálny
5
produkt HONT", prípadne takéto produkty priamo v zariadení
predáva
Celkom MAX.
25
Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste

3.b Stravovanie
kritérium
body
Budova stravovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v
5
okolí, resp. architektonický ráz v intraviláne
Okolie stravovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v
5
okolí, resp. architektonický ráz v intraviláne
Vnútorné vybavenie stravovacieho zariadenia používa miestne
5
prvky
Poskytovanie informácií o regióne
5
Stravovacie zariadenie musí mať min. pomer tradičných jedál
5
k bežným jedlám v ponuke 80:20
Celkom MAX.
25
Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste
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4. Ďalšie nepovinné kritériá
kritérium
body
Informácie
o regióne
a regionálnom
značení
na
webe
5
prevádzkovateľa služby
Zariadenie ponúka regionálne aktivity pre zákazníkov
5
Zariadenie je alebo do 1 mesiaca po udelení značky bude
5
oficiálnym predajným miestom značených regionálnych produktov
Bezbariérové prostredie
5
Prostredie pre rodiny s deťmi a doplnkové služby(detské sedačky,
5
detský kútik, požičiavanie bicyklov a pod.)
Celkom MAX.
25
Spôsob overenia: posúdenie komisiou na mieste, spätná väzba od návštevníkov

2.1 Zoznam služieb
TRIEDA 41
410064 informácie o možnostiach rekreácie; 410051 organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; 410083 organizovanie predstavení [manažérske
služby]; 410056 organizovanie živých vystúpení; 410017 vzdelávanie; 410056 živé
predstavenie; organizovanie jarmokov a hodov; organizovanie folklórnych
festivalov; organizovanie tradičných slávností
TRIEDA 43
430138 bary (služby -); 430108 bufety [rýchle občerstvenie]; 430073 hotelierske
služby; 430024 kaviarne; 430026 kempingy (prevádzkovanie -); 430066 penzióny;
430004 poskytovanie hotelového ubytovania; 430028 prenájom prechodného
ubytovania; 430102 reštaurácie [jedálne]; 430107 samoobslužné reštaurácie;
430071 turistické ubytovne
TRIEDA 44
440097 fyzioterapia; 440009 chov zvierat; 440202 termálne kúpele (služby -);
440018 verejné kúpele

3.

Proces udeľovania značenia
3.1. Zodpovednosti/Kompetencie

Občianske združenie Zlatá cesta je zodpovedné za udeľovanie a odnímanie práv
na užívanie značky producentom, zaisťuje komunikáciu a poskytovanie informácií
užívateľom značky a novým záujemcom. Je regionálnym koordinátorom značenia.
Koordinátor regionálneho značenia
- má zodpovednosť za udeľovanie a odnímanie práv na užívanie značky
- zaisťuje komunikáciu a poskytovanie informácií užívateľom značky a
novým záujemcom
- zverejňuje na web stránke (www.produkthont.sk) aktuálne informácie,
dokumenty (pravidlá a kritériá pre udeľovanie značky), zoznam
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udelených a odňatých certifikátov
zabezpečuje propagáciu certifikovaných výrobcov
zodpovedá za jednotnú formu propagácie všetkých certifikovaných
výrobcov
zaisťuje kontrolu plnenia zásad a kritérií pre udeľovanie a užívanie
značky a kritérií pre užívanie.

3.2. Vytvorenie hodnotiacej komisie
Úlohou regionálneho koordinátora značenia Hont je vytvorenie hodnotiacej
komisie, ktorá bude schvaľovať pridelenie značky pre poskytovateľa služieb
a organizátora podujatí.
Členmi komisie môžu byť miestne autority (napr.: farár, učiteľ, kronikár),
starostovia obcí z regiónu, zástupcovia kultúrnej obce (ÚĽUV, Min. kultúry SR),
zástupcovia remeselných cechov, výrobcov alebo združení (napr. Regionálne
združenia cestovného ruchu).
Komisia má minimálne 7 členov, ktorí môžu byť členmi i nečlenmi združenia.
Najmenej 3 členovia komisie z celkového počtu zastupujú partnera – občianske
združenie Zlatá cesta z Prenčova. Podrobnosti o zložení komisie, jej postupoch a
pravidlách určí Štatút hodnotiacej komisie.
Na to, aby výrobok, služba alebo podujatie mohlo používať označenie „regionálny
produkt HONT“, musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou členov komisie.
Kontrolu plnenia certifikačných kritérií a zásad (napr. riadne označenie
certifikovaného zariadenia ( služby ), kvalita ponúkaných služieb, a pod.) vykonáva
osoba poverená Komisiou ( týmto poverením sa musí preukázať). Užívateľ značky
je povinný s touto osobou spolupracovať a poskytnúť jej na nahliadnutie potrebné
dokumenty alebo umožniť prístup do prevádzkarne. Z kontroly bude vykonaný
zápis.
Všetky skutočnosti zistené pri kontrole budú považované za dôverné a budú
použité len na účely certifikácie výrobkov; MAS aj Komisia budú postupovať v
súlade so zákonom O ochrane osobných údajov.
3.3. Prihlasovanie
Držiteľom osvedčenia pre užívanie značky môže byť právnická i fyzická osoba.
Osvedčenie bude udelené, ak výrobok alebo služba aj jeho výrobca a
poskytovateľ splní kritéria pre udelenie značky. Komisia pre udeľovanie značky
môže odmietnuť udelenie produktu, ktorý je v rozpore s cieľom značky, so
stanovami združenia, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému
estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.
Záujemca o užívanie značky (výrobca, producent) získa všetky potrebné
informácie
a
formuláre
na
webovom
sídle
koordinátora
značky
www.produkthont.sk . Formuláre vyplní a odovzdá združeniu spoločne so vzorkou
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výrobku (ak to bude možné), prípadne Komisii iným vhodným spôsobom svoj
produkt zdokumentuje (fotografie, video, film, popis a pod.), a to najneskôr 14 dní
pred dátumom zasadnutia Komisie pre udelenie značky. Dátum zasadnutia
komisie bude uvedený vždy v aktuálne vyhlásenej výzve. Vzorka výrobku bude na
požiadanie výrobcu vrátená. V prípade, že nie je možné predložiť vzorku výrobku
Komisii pre udeľovanie značky, alebo nastanú pochybnosti o kvalite predloženého
výrobku, bude výrobok posúdený povereným členom Komisie pre udelenie značky
priamo na mieste u výrobcu. Výrobca umožní prístup hodnotiteľa do prevádzkarne
za podmienky zaistenia dôvernosti zistených informácií.
Koordinátor regionálneho značenia Hont skontroluje formálnu správnosť a úplnosť
vyplnenej žiadosti a prípadne požiada záujemcu o jej doplnenie najneskôr do 7 dní
po jej obdržaní. Žiadosť sa podáva pre konkrétny výrobok, službu, podujatie alebo
jednotne definovanú skupinu výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá
uvedené v žiadosti.

3.4. Proces posúdenia súladu s podmienkami pre udelenie značky
Komisia sa stretáva minimálne 1 x do roka v zmysle vyhlásenej výzvy, podľa
potreby je však možné zvolať zasadnutie komisie aj mimo plánovanej výzvy
a termín výzvy prispôsobiť potrebám vyplývajúcim z obsahu žiadostí.
Koordinátor regionálneho značenia Hont pre komisiu pripraví zoznam záujemcov
pre značenie, ktorí splnili formálne podmienky (dodali dotazník, výrobok, ...) a
zabezpečí podklady pre jednotlivých členov hodnotiacej komisie (distribúciu
materiálov navrhujeme v elektronickej forme). V prípade kladného rozhodnutia vo
veci udelenia osvedčenia upovedomí združenie žiadateľa o výsledku do 14 dní od
zasadnutia komisie. V prípade záporného rozhodnutia vo veci udelenia
osvedčenia upovedomí združenie žiadateľa o výsledku do 14 dní od zasadnutia
komisie a oznámi mu dôvody zamietnutia žiadosti. Proti rozhodnutiu sa môže
výrobca do 14 dní odvolať. Všetky údaje uvedené v žiadosti budú považované za
dôverné a budú použité iba na účely posudzovania v rámci procesu rozhodovania
o udeľovaní značky; združenie i komisia budú postupovať v súlade so zákonom
122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o
ochrane utajovaných skutočností (v znení platných noviel týchto zákonov). Na
udelenie značky nie je právny nárok.
Proces udeľovania osvedčenia pre ubytovacie a stravovacie služby sa vo
všeobecnosti riadi pravidlami uvedenými vyššie, avšak niektoré certifikačné
kritériá sú platné len pre ubytovacie alebo len pre stravovacie služby. Pokiaľ
zariadenie poskytuje zároveň ubytovacie aj stravovacie služby (verejná
reštaurácia) musí celé zariadenie spĺňať kritériá pre obidva typy služieb.
Poskytovateľ si môže vybrať či bude žiadať o jedno spoločné osvedčenie alebo
bude žiadať o značku zvlášť pre ubytovacie služby a zvlášť pre reštauráciu (dva
poplatky). Žiadateľ musí komisii poskytnúť súčinnosť a umožniť prístup do
prevádzkových priestorov zariadenia (napr. kuchyňa). Z návštevy komisie bude
vyhotovená písomná správa, ktorá bude prerokovaná na najbližšom zasadnutí
komisie, ktorá rozhodne o udelení alebo neudelení osvedčenia.
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3.5. Užívanie značky a kontrola dodržiavania zásad používania značky
Právo na užívanie značky (osvedčenie) je neprenosné a nepredajné. Osvedčenie
platí 2 roky od dátumu vystavenia. V dobe platnosti osvedčenia garantuje výrobca
(poskytovateľ) nepretržité plnenie kritérií, ktoré uviedol v žiadosti a je povinný
hlásiť bez odkladu združeniu MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia akékoľvek
zmeny skutočností uvedených v žiadosti, a to písomne. Výrobca zaistí, aby
certifikovaný výrobok bol predávaný poriadne označený, a to jedným z týchto
spôsobov:
- začlenením značky (loga) do etikety alebo na obal výrobku na základe
grafického manuálu
- označením produktu (alebo jeho obalu) samolepkou alebo visačkou so
značkou
- v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), budú
spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode
združenia s výrobcom, napr. označením predajného pultu či regálu
a podobne
- v prípade poskytnutia služby certifikované ubytovacie alebo stravovacie
zariadenie označí budovu na viditeľnom mieste zvonku tabuľou s logom
značky
Držiteľ osvedčenia môže používať značku tiež ďalšími spôsobmi, napr. na
hlavičkovom papieri, reklamných a propagačných materiáloch, vizitkách,
webových stránkach a pod. Pri použití spojenom s prezentáciou výrobkov musí
byť vždy jasné, pre ktorý výrobok (výrobky) značka platí (okrem prípadov, keď
výrobca produkuje iba výrobky, ktorým bolo osvedčenie udelené). Pre všetky
spôsoby používania značky je výrobca, producent a poskytovateľ povinný
postupovať v súlade s dizajn manuálom.
Kontrolu dodržiavania kritérií pre udeľovanie značky a zásad (napr. riadne
označenie výrobkov) realizuje osoba poverená združením - hodnotiteľ. Užívateľ
značky je povinný s touto osobou spolupracovať a poskytnúť jej na nahliadnutie
potrebné dokumenty alebo umožniť prístup do prevádzkarne. Z každej
realizovanej kontroly bude vypracovaný zápis. Všetky skutočnosti zistené pri
kontrole budú považované za dôverné a budú použité len na účely certifikácie
výrobkov, služieb a podujatí; združenie bude postupovať v súlade so zákonom
122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o
ochrane utajovaných skutočností (v znení platných noviel týchto zákonov).

3.6. Poplatky za udelenie a užívanie značky
1. Registračný poplatok
Za udelenie značky zaplatí výrobca - podnikateľ registračný poplatok vo výške 50
eur (pre výrobky) alebo 100 eur (pre služby), fyzická osoba – neživnostník zaplatí
poplatok vo výške 20 eur (pre výrobky). Poplatok je určený na čiastočné pokrytie
nákladov spojených s administráciou a posudzovaním žiadosti a udelením značky.
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Pokiaľ je výrobca - podnikateľ už držiteľom certifikátu a žiada o nový certifikát (pre
iný svoj výrobok, resp. službu alebo pred uplynutím platnosti certifikátu), poplatok
sa znižuje na 30 eur (pre výrobky) alebo 70 eur (pre služby), poplatok pre fyzickú
osobu - neživnostníka je 10 eur.
Poplatok je uhradený pri odovzdaní certifikátu a je príjmom koordinátora
regionálneho značenia Hont.
2. Poplatok za užívanie značky
Pre čiastočné pokrytie nákladov na propagáciu a prezentáciu značky hradia jej
užívatelia ročný poplatok za užívanie značky vo výške:
• Podnikateľské subjekty, obce, neziskové organizácie - 40 eur
• Fyzické osoby - neživnostníci - 10 eur
Poplatok je hradený bezhotovostne, vždy v plnej výške k 31.3. bežného roku bez
ohľadu na dátum vystavenia certifikátu. Pre stanovenie výšky poplatku je
rozhodujúci počet zamestnancov k tomuto dátumu. Poplatok je príjmom
koordinátora regionálneho značenia Hont.
Koordinátor regionálneho značenia Hont je povinný použitie členského príspevku
raz ročne zúčtovať formou ročnej správy o vyúčtovaní.

3.7. Postup pri porušení zásad
Koordinátor musí zabezpečovať priebežne kontrolu certifikovaných výrobcov
a poskytovateľov, značka nebude pridelená automaticky a koordinátor musí
sledovať plnenie kritérií výberu. Všetky spôsoby používania značky musia byť
v súlade s Dizajn manuálom, v prípade špecifických prípadov bude návrh riešený
individuálne po konzultácii s koordinátorom regionálneho značenia.
Pri zistení porušenia zásad alebo kritérií stanovených pre udelenie značky vyzve
koordinátor užívateľa na nápravu v stanovenej lehote, alebo rozhodne o odobraní
osvedčenia. Rozhodnutie o odobraní osvedčenia potvrdí komisia na najbližšom
zasadnutí. Detailný postup bude riešený v zmluve s výrobcom. Po odobratí
osvedčenia zaniká právo na užívanie značky, užívateľ nemá nárok na vrátenie
zaplatených poplatkov.
Pri neoprávnenom použití značky bude postupované súdnou cestou, alebo bude
dohodou obidvoch strán stanovený rozhodca (arbiter), ktorého rozhodnutie sú obe
strany povinné rešpektovať.
3.8. Propagácia značky
Formy propagácie:
- vypracovanie jednotnej marketingovej stratégie: dokument, ktorý presne
popíše jednotlivé kroky marketingu.
- prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni:
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regionálny týždenník, celoštátne denníky, rozhlas a televízia, spoločná
prezentácia certifikovaných výrobcov v rámci jarmokov a trhov doma aj
v zahraničí.
vytvorenie katalógu výrobkov a jeho pravidelná aktualizácia
do budúcnosti spoločná propagácia v rámci BB kraja, v rámci NSS MAS
vytvorenie informačného letáku, a ďalších tlačených informačných
materiálov
webová prezentácia: www.produkthont.sk
každé predajné miesto má byť označené min. zalaminovaným certifikátom
a informačnou tabuľou, umiestnenou na objekte v mieste výroby alebo
v mieste poskytovania služby, prípadne v mieste organizovania podujatia.
je možné užívanie značky ďalšími subjektmi na základe individuálnej
dohody s koordinátorom, napr. TESCO, COOP Jednota zabezpečí jeden
pult pre výrobky s regionálnou značkou)

Predajné miesta
Miesta predaja certifikovaných výrobkov môžu niesť špeciálne označenie s logom
značky a textom v zmysle „Tu predávame tradičné výrobky z regiónu HONT".
Právo získať takéto označenie budú mať predajné miesta, ktoré splňujú tieto
podmienky:
- malé alebo stredné obchody (kamenné, informačné centrá, múzeá, predaj
v hoteloch alebo priamo u výrobcu a pod.)
- garancia predaja certifikovaných výrobkov: predaj certifikovaných výrobkov
minimálne od piatich výrobcov, alebo predaj prevažne (viac ako 50 %)
certifikovaných výrobkov, alebo predaj priamo u výrobcu
- informácie o výrobkoch: pre zákazníkov sú k dispozícii informácie o
výrobku, o známke a producentoch certifikovaných výrobkov (katalóg
výrobkov)
- odlíšenie certifikovaných výrobkov: priamo v predajni je podľa možností
špeciálne označené miesto (regál, box, miesto na pulte a pod.) s
certifikovanými výrobkami
- miestne obchody: predajné miesto sa nachádza na území obcí, ktoré
svojím katastrom zasahujú do vymedzeného územia HONT
- iné obchody: označenie môže získať aj obchod predávajúci výrobky nesúce
regionálnu značku mimo územia HONT
Užívanie značky ďalšími subjektmi
Značku môžu používať na základe zmluvy s regionálnym koordinátorom aj ďalšie
subjekty (inštitúcie štátnej správy, samosprávy, mimovládne organizácie a pod.)
sídliace v regióne, ktoré tak môžu podporiť jej propagáciu alebo dobré meno.
Značka môže byť v tomto prípade umiestnená na informačných a propagačných
materiáloch subjektu, na internetových stránkach (s hypertextovým odkazom na
oficiálne stránky združenia), hlavičkových papieroch a pod., a to so sprievodným
textom: „Podporujeme tradičné výrobky z regiónu HONT".
O možnosti a podmienkach užívania značky bude rokovať koordinátor
regionálneho značenia Hont s každým subjektom individuálne.
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4. Záverečné ustanovenia
Tieto
zásady
nadobúdajú
účinnosť
dňa
30.5.
2014
Prípadné zmeny zásad a certifikačných kritérií môžu byť vykonané po dohode
Výkonným orgánom MAS na základe odporúčania Certifikačnej komisie.
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5.

Zmapovanie územia – prehľad ubytovacích a stravovacích
zariadení

5.1 Prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení v regióne MAS Zlatá cesta
Názov a adresa zariadenia

Typ zariadenia

Ponuka regionálnych
jedál z domácich
produktov

Danuša Bystrianska, pohostinstvo,
Baďan, 969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí
a pohostinstvo

Neposkytujú stravu

Privát Hájovňa
966 15 Banská Belá

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

VILA BELA
966 15 Banská Belá 188

Ubytovanie
a reštauračné služby
(detské tábory, rodinné
pobyty)
Ubytovanie

áno

Júlia Slížová
966 15 Banská Belá 73

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ladislava Valašková
966 15 Banská Belá 387

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo u MILLERA
966 15 Banská Belá

Pohostinské služby

nie

Pohostinstvo M. Bosák
966 15 Banská Belá

Pohostinské služby

nie

Bufet u krokodíla
966 15 Banská Belá

Pohostinské služby

nie

Alžbeta Ivaničová,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

ArchiC s.r.o, Andreja Sládkoviča 6,
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

nie

BETA CAR s.r.o., Vilová 8
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie
a reštauračné služby

Branislav Buzalka – Zapekanky
Branco, 969 01 Banská Štiavnica

Rýchlo občerstvenie

Detská farma Gazdáčik, s.r.o.
966 15 Banská Belá
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Dalibor Suchánek ,
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

nie

Development Services, s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

nie

Divná pani s.r.o. Andreja Kmeťa
120/8, 969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby,
kaviareň

Neposkytujú stravu

Dušan Tulipán
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

nie

EKOLAND, spol. s.r.o.
Počúvadlianske jazero 140 969
01Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

ERB _ Eduard Rada Breweries
s.r.o., Novozámocká 132/2
969 01Banská Štiavnica

Reštauračné služby,
pivovar

áno

Gabriela Hriňová, 969 01 Banská
Štiavnica

Reštauračné služby,
čajovňa

áno

GALVEX, spol. s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

HGM s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Imrich Kecskés – LUX
969 01 Banská Štiavnica
Ing. Anton Tokár
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

áno

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Ing. Elena Novotná – ENKO
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Ing. Ivan Haruštiak – ADEC
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ing. Martin Šomodík
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ing. Vlasta Krchňáková
969 01 Banská Štiavnica

Rýchlo občerstvenie

nie

Ing. Zuzana Haruštiaková
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ivan Bohm
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

nie
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J a T LOGISTIC s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Ján Bergnacht
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ján Majsniar
969 01 Banská Štiavnica

Čajovňa

Neposkytujú stravu

Jana Tulipánová
969 01 Banská Štiavnica

Rýchlo občerstvenie

nie

Chata Hron, Počúvadlianske jazero
140
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Chata Svitáčik, Počúvadlianske
jazero
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel Grand Matej,
Kammerhofská 5
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

áno

Hotel Salamander, Palárikova 1
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

HOTEL KERLING, Dolná 12/A
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel Topky,
Počúvadlianske jazero 199
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

áno

Apartmány J&A, Obrancov mieru 35,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Penzión Cosmopolitan I., II.,
Zvonová 1, A.Kmeťa 18
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Ister, Višňovského 4,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Kami, (Ing. Jozef Karabelly)
Kammerhofská 20
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie
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Penzión na Kopci, Športová 8,
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

áno

Penzion na TROJICI, Nám. sv.
Trojice 17
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión NOSTALGIA,
Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Príjemný oddych,
Starozámocká 3
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Resla, Dolná Resla 2,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Penzión Tomino, Akademická 9
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Peznión Kachelman,
Kammerhofská 18
969 01 Banská Štiavnica
Ubytovanie a reštaurácia Pod starým
mestom, Botanická 363/11
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

áno

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Rozália, Dolná ružová 4,
969 01 Banská Štiavnica

Neposkytujú stravu
Ubytovanie

Apartmán Hubert, Banská Štiavnica
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Apartmán u Holiča, Samuela
Mikovíniho 1
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

KLINGER, Klinger 3,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Ubytovanie Betka, Spojná 4.,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Ubytovacie služby, Kysihýbelská 13
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu
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TATIANA - PENZION,
Jána Hollého 5
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Súkromný apartmán p. Povinská,
Družstevná 9,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Ružena Dobrovodská,
Na Matej štôlňu 5
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

LAILA, Ul. SNP 9
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

ENKO, Pod Kalváriou 11
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Domček pod Kalváriou,
J.Gagarina 2
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Archanjel caffe bar ubytovanie,
Radničné Námestie 10
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hostel a Penzión sv. JURAJ, Ulica
A. Pécha 2,
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Turistická ubytovňa Salamander,
Kolpašská 4/A
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Jaroslav Jokl – Ja-Jo Computer
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

nie

Jaroslav Teren
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Juraj Ambruš
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Juraj Jokl
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

nie
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Juraj Mĺkvy
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

JURA, s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Karol Ivanič
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Kolo s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

nie

Ladislav Doletina – PROSPECT
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Ladislav Kesiar
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

LN Trade, s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Lodiar, spol. s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

nie

Ľubomír Barák – LIBA
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

áno

Lucia Brigantová
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Ľudmila Blašková
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinstvo a reštauračné
služby

áno

Mgr. Monika Mečiarová
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Michal Gaban
969 01 Banská Štiavnica

Cukráreň, zmrzlina

Neposkytujú stravu

Michal Petluš
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Milan Babiak – BATO
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinstvo a reštauračné
služby

nie

Miroslava Koledová

Ubytovanie a reštauračné

nie
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969 01 Banská Štiavnica

služby

Miroslava Rudincová – RUN –
STEEL
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

nie

MZL, s.r.o
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

N-I.K Slovakia, spol. s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

NON PLUS ULTRA, s.r.o.
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Patrícia Luptáková MATEZ
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Ružena Dobrovodská
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Slávka Podobná
969 01 Banská Štiavnica

Rýchlo občerstvenie

nie

Svatava Ostrihoňová – SYEKOL O8
969 01 Banská Štiavnica

Reštauračné služby

nie

VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA, š.p.
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Jozef Pálenkáš
Dekýš, 969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

nie

Motorest Anita – stravovanie,
prevádzkovateľ Anna Baštyová
Devičie, 962 65 Hontianske Nemce

Reštauračné služby

áno

Pohostinstvo u Kozla, p. Bartoš
Zdenko, Domaníky
962 65 Hontianske Nemce

Pohostinské služby

nie

Reštaurácia u Pecha
962 71 Dudince

Reštauračné služby

nie

Ubytovanie na súkromí p.
Strieborná,

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu
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962 71Dudince
Penzión + ubytovňa Ľudmila
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Bystrica
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Reštaurácia MLYNÁRKA
962 71Dudince

Reštauračné služby

áno

Penzión U Mlynárky
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

áno

Hotel FÓRA
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel JANTÁR
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Kúpele DUDINCE a.s.
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel PRAMEŇ
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel HVIEZDA
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel DIAMANT
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel MINERÁL
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Hotel PANORÁMA
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Reštaurácia U Petra
962 71Dudince

Reštauračné služby

áno

Pohostinstvo ul. Merovská
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Penzión KLOST
962 71Dudince

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Bufet Dom služieb – Hrtáneková
962 71Dudince

Pohostinstvo a reštauračné

nie
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služby
Kazačok – Ing. Beata Klapalová
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo GAMA, Monika
Klapalová
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Majabo – Beňuch
962 71Dudince

Zmrzlina, kúpeľné oblátky

Neposkytujú stravu

Mária Tomková
962 71Dudince

Zmrzlina

Neposkytujú stravu

Pizzéria
962 71Dudince

Pizza, občerstvenie

nie

Mačací zámok – Milan Štefko
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Hostinec po orechom, Ján Totkovič
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

SYNOT BAR NIKÉ, Eva Terenová
962 71Dudince

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Motorest tranzit – Rakovec

Reštauračné služby

nie

Števteť – chata
962 68Hontianske Tesáre

Ubytovanie na súkromí

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo Vajová
Hontianske Tesáre

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

SKI Dubravy, ski areal
Ilija
969 73 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Marián Lupták
Ilija
969 73 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Miroslava Ivaničová
Ilija
969 73 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

962 65 Hontianske Nemce
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Marta Leštianska
Ilija
969 73 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Motorest Adavil
Kozelník
966 15 Banská Belá

Reštauračné služby

áno

Chata – Ján Babiak
Kráľovce – Krnišov
962 65 Hontianske Nemce

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Chata Lesy SR – Agrospol
962 65 Hontianske Nemce

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo – Pavel Kohút
962 67 Ladzany

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo – Ďurčová
Medovarce
962 65 Hontianske Nemce

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Penzión Ján Luspaj
Počúvadlo
969 01 Banská Štiavnica

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo – Expresso, Lýdia
Kordíková
969 82 Podhorie
Pohostinstvo, cukráreň Monika
Buzalková
969 73 Prenčov
Obec Prenčov
969 73 Prenčov

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Pohostinstvo Jaroslav Štefánik
969 73 Prenčov

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Korvinum (družstevná pivnica), chata Ubytovanie
Dolné Rykynčice, p. Korčok
962 55 Rykynčice

Neposkytujú stravu

DVAŠ Jozef Cázer, 0905601546,
vínna pivnica, ubytovanie Stará Hora
962 66 Sebechleby

Ubytovanie

Neposkytujú stravu

Stravovanie, rozvoz, akcie p. Strehár
962 66 Sebechleby

Reštauračné služby

áno

49

Zásady pre udeľovanie a používanie regionálnej značky HONT pre služby

Espresso, hudba Syntéza, Peter
Mikuláši
962 65 Sebechleby

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Kláštorná reštaurácia + vináreň,
Martina a Michal Hanus
969 81Štiavncké Bane

Reštauračné služby

áno

Vila Vážka, p. Ševečeková
969 81Štiavncké Bane

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Penzión Alžbeta, p. Totkovič
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie

nie

Penzión Richňava, p. Zajac Peter
a Briedik Dušan,
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie

nie

Penzión Slnečnica, p. Paksiová,
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie

nie

Penzión Cosmopolitan III., pri jazere,
sezónne
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Ubytovanie na súkromí – p. Štekláč
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie na súkromí

nie

Ubytovanie na súkromí – p. Rucker
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie na súkromí

nie

Ubytovanie na súkromí – p. Trubíny
969 81 Štiavnické Bane

Ubytovanie na súkromí

nie

Pohostinstvo, p. Bartko, p. Lupták
969 81 Štiavnické Bane

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Bufet – rýchle občerstvenie, p.
Balko, p. Prokaj, p. Petluš, p. Zíma,
969 81 Štiavnické Bane

Rýchlo občerstvenie

nie

Soví dom
969 72 Svätý Anton

Ubytovanie

nie

Starý hostinec – ubytovanie
reštaurácia, Ditta Baranyaiová
969 72 Svätý Anton

Ubytovanie a reštauračné
služby

áno
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Antolský mlyn – ubytovanie +
reštaurácia
969 72 Svätý Anton

Ubytovanie a reštauračné
služby

nie

Gašková Mária – ubytovanie na
súkromí
962 68Terany

Ubytovanie na súkromí

nie

Ubytovanie a stravovanie – p. Nikolaj Ubytovanie a reštauračné
Vysoká
služby
969 01 Banská Štiavnica

áno

Pohostinstvo – p. Gregáň
Vysoká
969 01 Banská Štiavnica

Pohostinské služby

Neposkytujú stravu

Chata Na Rázdelí, štátne lesy,
Žibritov
963 01 Krupina

Ubytovanie

nie

Zariadenia
spolu

Neposkytujú
stravu

Ponuka je z regionálnych
jedál z domácich
produktov

Ponuka nie je
z regionálnych jedál
z domácich produktov

164

66

19

79
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5.2 Prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení v regióne MAS
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

Názov a adresa zariadenia

Typ zariadenia

Ponuka regionálnych
jedál z domácich
produktov

Ubytovňa VITIS, Jana Ďuríková,
991 07 Opatovská Nová Ves 222

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Turistická ubytovňa, Ludvík Gyurász
991 25Kosihovce 80

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Ubytovňa Čelovce Ján Petroch
Čelovce 116

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Ubytovňa Hrušov Ing. Pavel Bendík,
Hrušov 526

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Reštaurácia Nimród, Segeč Richard
Mládežnícka 703/15 Vinica

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Ubytovňa Veľká Čalomija Michal
Nagy, Veľká Čalomija 124

Ubytovanie a stravovanie
počas pobytu

áno

Slovenská reštaurácia
Jozef Šaranko
991 07 Slovenské Ďarmoty 58

Reštauračné služby

Café Bar Fantastic Ladislav Jakab
Szedera Fabiana 305,
991 25 Čebovce

Reštauračné služby

Reštaurácia Margaréta Štefan Bobák
991 42 Hrušov 543

Reštauračné služby

Pizzéria Petrezsél Tibor Nekyjská
321, 991 28 Vinica

Reštauračné služby

nie

Reštaurácia Nimród
Richard Segeč
Nekyjská 329, 991 28/ Vinica

Reštauračné služby

nie

Reštaurácia BURIS
Helena Zaťko
Mierové nám. 450
991 28 Vinica

Reštauračné služby

áno

áno
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Zariadenia
spolu

Neposkytujú
stravu

Ponuka je z regionálnych
jedál z domácich
produktov

Ponuka nie je
z regionálnych jedál
z domácich produktov

12

0

9

3
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Sumárny prehľad stravovacích zariadení
Zariadenia
spolu

Neposkytujú
stravu

Ponuka je z regionálnych
jedál z domácich
produktov

Ponuka nie je
z regionálnych jedál
z domácich produktov

176

66

28

82
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