Tabela 1. Średnia ocena członków grupy roboczej.
Tabuľka 1. Priemerné hodnotenie členov pracovnej skupiny.

Mocne strony

Silné stránky

Każdy punkt jest oceniany od „1”
(nieprawdziwe / nierealne) do „5” (bardzo
prawdziwe / prawdopodobne) /
Každý bod je hodnotený v rozmedzí od „1“
(veľmi nepravdivé / nereálne) po „5“
(veľmi pravdivé / pravdepodobné)

Bogactwo dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Wciąż kultywowana i żywa tradycja, kultura i rzemiosło
ludowe

Bohatstvo prírodného a kultúrneho dedičstva
Neustále pestovaná, živá tradícia, kultúra a ľudové
remeslo

4,93
4,20

Nowe i rozwijane produkty turystyczne, powstające w
oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, również
wspólne w ramach transgranicznych projektów

Nové a rozvíjané turistické produkty vznikajúce pri
využití kultúrneho a prírodného dedičstva a to aj
spoločne v rámci cezhraničných projektov

3,80

Duża turystyczna baza noclegowa

Bohatá ponuka turistického ubytovania

Słabe strony

Slabé stránky

Nierównomiernie rozwinięta baza noclegowa
Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura ścieżek
rowerowych
Brak dostępu do kompleksowej informacji turystycznej o
zasobach kulturowych i przyrodniczych oraz ofercie
pogranicza
Nadal małe powiązania pomiędzy produktami i ofertami
turystycznymi z różnych części pogranicza, które mogłyby
stworzyć wspólny sieciowy produkt
Niedostateczna współpraca międzysektorowa w zakresie
tworzenia wspólnych ofert
Niedostateczne dostosowanie oferty i dostępu do
zabytków i miejsc atrakcyjnych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

Nerovnomerne rozvinutá ponuka ubytovania
Nedostatočne rozvinutá infraštruktúra cyklistických
chodníkov
Chýba dostupnosť komplexných turistických
informácií o kultúrnych a prírodných zdrojoch
a o ponuke pohraničia
Malé prepojenie medzi produktmi a turistickou
ponukou z rôznych častí pohraničia, ktoré by mohli
vytvoriť spoločný sieťový produkt
Nedostatočná spolupráca medzi sektormi v oblasti
vytvárania spoločných ponúk
Nedostatočné prispôsobenie ponuky a dostupnosti
pamiatok a atraktívnych miest potrebám osôb s
postihnutím

4,00
Każdy punkt jest oceniany od „1”
(nieprawdziwe / nierealne) do „5” (bardzo
prawdziwe / prawdopodobne) /
Každý bod je hodnotený v rozmedzí od „1“
(veľmi nepravdivé / nereálne) po „5“
(veľmi pravdivé / pravdepodobné)

3,25
3,75
4,06

4,13

4,00
3,75

Niedostosowana do wymogów turystyki infrastruktura
transportowa (np. deficyty parkingowe)
Szanse

Budowanie i rozwój marek turystycznych (zwiększanie
siły marketingowej OW, a nie tylko poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego)
Rozwój i dywersyfikacja form aktywnego spędzania
wolnego czasu, turystyki aktywnej (pieszej, rowerowej
itp.)
Zwiększenie współpracy partnerów ze sfery kultury,
tworzenie wspólnej oferty (np. bilety łączone na różne
atrakcje)
Rozwój innowacyjnych form udostępniania dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego (np. żywe muzea;
multimedialne, interaktywne ekspozycje)
Łączenie powstałych dotychczas transgranicznych
produktów i inwestycji w spójną ofertę turystyczną

Dopravná infraštruktúra neprispôsobená
požiadavkám cestovného ruchu (napr. nedostatok
miest na parkoviskách)
Príležitosti

Budovanie a rozvoj turistických značiek (zvýšenie
marketingovej sily oprávneného územia a nie iba
jednotlivých jednotiek územnej samosprávy)
Rozvoj a diferencovanie foriem aktívneho trávenia
voľného času, vrátane aktívnej turistiky (pešej,
cyklistickej ap.)
Zintenzívnenie spolupráce partnerov z oblasti
kultúry, vytvárania spoločnej ponuky (napr.
spojené vstupenky na rôzne atrakcie)
Rozvoj inovačných foriem sprístupňovania
kultúrneho a prírodného dedičstva (napr. živé
múzeá; multimediálne, interaktívne expozície)
Spájanie doteraz vytvorených cezhraničných
produktov a investícií do jednotnej turistickej
ponuky

Zagrożenia

Ohrozenia

Degradacja zabytków i obiektów historycznych
Globalizacja i popularyzacji kultury masowej powodująca
zanikanie tradycji i folkloru lokalnego

Degradácia pamiatok a historických objektov
Globalizácia a popularizácia masovej kultúry má za
následok zánik miestnych tradícií a folklóru

3,88

Każdy punkt jest oceniany od „1”
(nieprawdziwe / nierealne) do „5” (bardzo
prawdziwe / prawdopodobne) /
Každý bod je hodnotený v rozmedzí od „1“
(veľmi nepravdivé / nereálne) po „5“
(veľmi pravdivé / pravdepodobné)

4,44

4,38

4,06

4,19

4,56

Każdy punkt jest oceniany od „1”
(nieprawdziwe / nierealne) do „5” (bardzo
prawdziwe / prawdopodobne) /
Každý bod je hodnotený v rozmedzí od „1“
(veľmi nepravdivé / nereálne) po „5“
(veľmi pravdivé / pravdepodobné)

4,00
3,25

