
Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť
   V prípade produktov a krás regiónu Hont to pla   stonásobne. Presvedčiť sa o tom 
mohli aj účastníci exkurzie z územia Miestnej akčnej skupiny (ďalej len MAS) MALO-
HONT, ktorá sa konala 19. - 20. júna tohto roka.

Program prvého dňa, ktorý začal v území 
MAS Partnerstvo Kr  šskeho Poiplia, po-
tešil všetky zmysly účastníkov exkurzie. 
Na vlastnej koži mali možnosť absolvo-
vať produkt cestovného ruchu nazývaný 
Ekomúzeum HONT a v rámci neho spoznať 
miestne produkty vrátane tých, ktoré zís-
kali regionálnu značku. V obci Hrušov to 
bola ukážka pečenia a ochutnávka lepní-
kov v domácej peci, prehliadka ľudového 
domu, ochutnávka páleniek v typickej 
pivnici vytesanej do tufopiesku, prehliad-
ka výstavy stabilákov či pečenie chleba 
v pojazdnej peci.
V obci Čelovce s prevahou rómskeho 
obyvateľstva prevládali stretnu  a s re-
meselníkmi - s kováčom či košikárom, ale 
nechýbali ani tradičné miestne špeciality 
a folklór. Deň ukončila prehliadka vín-
nej pivnice Zsigmond vo Vinici spojená 

s ochutnávkou vín, ktorá je ďalším z nosi-
teľov regionálnej značky HONT. 
Na druhý deň sa účastníci z MAS MALO-
HONT presunuli do územia MAS Zlatá 
cesta. Na družstve Agrohont v Hon  an-
skych Tesároch bola pripravená ochutnáv-
ka syrov a za studena lisovaných olejov 
zo Súdoviec, ako aj stretnu  e a diskusia 
s výrobcami týchto produktov. Po násled-
nej ochutnávke vín v rodinnom vinárstve 
Vinojek v Rykynčiciach navš  vili účastníci 
exkurzie jednu z pivníc v Sebechleboch. Tu 
popri ochutnávke medu a medoviny „vys-
povedali“ včelára, ktorý získal regionálnu 
značku na orechy v mede. Potom nasle-
dovala návšteva korytára v jeho dielni 
v Prenčove a stretnu  e so šperkárom v Sta-
rom hos  nci vo Svätom Antone, kde bo la 
exkurzia ukončená tradičným obedom.

(pokračovanie na str. 3)

Udelíme značku prvým 
výrobkom z regiónu

Miestna akčná skupina MALOHONT 
vyhlásila prvú výzvu k predkladaniu 
žiados   o udelenie značky „regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT“. 
Vhodnými žiadateľmi o udelenie znač-
ky sú remeselníci, samostatne hos-
podáriaci roľníci, včelári, živnostníci 
a fi rmy so sídlom alebo prevádzkou 
v regióne Gemer-Malohont, pričom 
značka je určená predovšetkým pre 
prírodné a poľnohospodárske pro-
dukty, potraviny a remeselné výrobky, 
ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
Žiados   je možné predkladať v kan-
celárii MAS MALOHONT v Hrachove 
najneskôr do 01.12.2014. O pridelení 
prvých značiek pre výrobky z regiónu 
Gemer-Malohont rozhodne cer  fikač-
ná komisia, ktorá  09.12.2014 posúdi 
predložené žiados  .

(pokračovanie na str. 3)
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Spoločná prezentácia cer  fi kovaných vý-
robcov z Hontu a potenciálnych nositeľov 

Hlavným cieľom regionálneho značenia 
je pomôcť miestnym živnostníkom, reme-
selníkom a malým fi rmám s propagáciou 
miestnych kvalitných výrobkov a služieb, 
a tým podporiť rozvoj regiónu a prispieť 
k jeho propagácii ako celku. Z dlhodobé-
ho hľadiska môže regionálne značenie 
miestnych produktov prispieť k zvýšeniu 
od bytu a pres  že miestnych výrobkov a slu-
žieb. Jeho význam spočíva aj v podpore 
využívania miestnych zdrojov, potenciálu 
a su rovín, ako aj v uchovávaní hodnôt, tra-
dícií a jedinečnos   regiónu. Z uvedených 
dôvodov sa regionálne značenie zavádza 
v okolitých krajinách i na Slovensku ako 
jedna z účinných možnos   podpory miest-
nej ekonomiky.
Regionálne značenie miestnych produktov 
zaviedla na Slovensku v roku 2008 nezis-
ková organizácia Regionálne environmen-
tálne centrum (REC) Slovensko. Od roku 
2011 sa do ak  vít regionálneho značenia 
produktov zapojili viaceré miestne akčné 
skupiny (MAS) na Slovensku, ktoré dodnes 
vytvorili šesť regionálnych značiek miest-
nych produktov:

Predstavujem Vám regionálne značenie miestnych 
produktov na Slovensku
Región Gemer-Malohont má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami 
jej obyvateľov. Časť tohto charakteru majú v sebe aj výrobky a produkty pochádzajúce z tohto regiónu, do ktorých je vložená práca 
miestnych ľudí a časť ich duše. Zavedenie regionálneho značenia pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont je jednou z ciest, ako zvi-
diteľniť produkty miestnych výrobcov pre návštevníkov i jeho obyvateľov.

Boli sme tam: Hontianska paráda v Hrušove

Regionálna značka je určená predovšet-
kým pre:
 potraviny a poľnohospodárske produk ty 
    (mäso, mlieko, syry, víno, chlieb, zelenina 
    a pod.)
 prírodné produkty (kve  ny, bylinky, 
    huby, lesné ovocie, med, čaje a pod.)
 remeselné výrobky (tkané, kožené,  
    textil né, drevené, hlinené, kovové, 
    sklenené a pod.)
 ubytovacie a stravovacie služby
 zážitky (kultúrne poduja  a, vzdelávacie 
    ak  vity a pod.)

Regionálna značka zaručuje, že označený 
produkt/služba:
 je jedinečný vo vzťahu k regiónu
 využíva tradičné postupy alebo miestne 
    zdroje
 pochádza od miestneho výrobcu alebo 
    poskytovateľa služby
 obsahuje podiel ručnej práce
Miestni výrobcovia a poskytovatelia 
služieb získajú vďaka regionálnej značke 
a jej intenzívnej podpore predovšetkým 
jednotnú propagáciu svojich produktov 
a priestor pre vzájomnú spoluprácu.

značky GEMER-MALOHONT na Hon  an-
skej paráde v Hrušove v dňoch 15.-16. au-

gusta 2014 bola jednou z ak  vít projektu 
spolupráce MAS MALOHONT a Partner-
stva Kr  šskeho Poiplia.
Pred dvorom regionálnej značky sa na 
Hon  anskej paráde spoločne prezento-
vali výrobcovia z územia našej MAS - Mi-
chal Dovala z Klenovca s ukážkou pletenia 
lubových košíkov, Ľubka Žilková z Kokavy 
nad Rimavicou s ukážkou tkania, Marian-
na Fedešová z Kokavy nad Rimavicou s prí-
rodnými mydlami a Gabika Medveďová 
z Hrachova s krojovanými bábikami. Prvý 
deň posilnil rady remeselníkov aj Ján Ma-
ciak z Tisovca s výrobkami z kože, kovu 
a dreva.
Vo dvore regionálnej značky sa prezento-
vali certifikovaní výrobcovia vín, syrových 
výrobkov, medu a medoviny, rastlinných 
olejov i košikár z Hontu. O dobrú náladu 
návštevníkov dvora sa starala miestna ľu-
dová hudba a heligonkári z Klenovca, ktorí 
to roztočili aj na jarmočisku.
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...ústredný motív značky regio-
nálny produkt GEMER-MALOHONT 
tvo  rí krčah ako symbol hrnčiarstva, 
ktoré v minulosti patrilo medzi 
naj významnejšie remeselné výroby 
Gemera-Malohontu? Súviselo to 
najmä s bohatými ložiskami kvalit-
nej ohňovzdornej hliny, vďaka kto-
rej boli produkty z tohto regiónu 
vyhľadávané na jarmokoch doma 
i v zahraničí. Vzťah k regiónu, tra-
dícia a podiel ručnej práce charak-
teris  cký pre hlinený krčah bude 
možné už čoskoro nájsť v kvalit-
ných miestnych výrobkoch označe-
ných značkou „regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT“.

...FAO - organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo vyhlásila rok 
2014 za Medzinárodný rok rodin-
ných fariem? Pri tejto príležitos   
Národná sieť rozvoja vidieka SR 
a EKOTREND Slovakia - zväz ekolo-
gického poľnohospodárstva zorga-
nizovali v mesiacoch marec - októ-
ber sériu 8 seminárov. Každý z nich 
sa týkal aktuálnych otázok poľno-
hospodárov a bol spojený s návšte-
vou rodinnej farmy a s ochutnáv-
kou jej produktov. Väčšiny z týchto 
seminárov sa zúčastnili aj členovia 
MAS MALOHONT - Veronika Mu-
ránska, Michaela Muránska, Danie-
la Spodniaková, Peter Spodniak, 
Miloš Hronček a Ján Kováčik. 

(pokračovanie zo str. 1)
Cieľ informačnej návštevy, ktorým bola 
výmena a prenos prak  ckých skúsenos  , 
ako aj rozšírenie poznatkov o regionál-
nom značení, bol do bodky naplnený. Svoj 
podiel na tom mali predovšetkým žienky 
z miestnych akčných skupín - Partnerstvo 
Kr  šskeho Poiplia a Zlatá cesta, ktoré za-
bezpečili pre účastníkov z našej MAS zau-

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

jímavý dvojdňový program. Nemenej dô-
ležitú úlohu zohrali všetci miestni ľudia, 
výrobcovia, remeselníci a poskytovatelia 
služieb, ktorí nám otvorili brány svojich 
prevádzok a podelili sa o bohaté skúse-
nos  , ako aj o nové poznatky. Na každom 
kroku sme sa stretli s pohos  nnosťou, ľud-
ským prístupom i s úctou k všetkému tra-
dičnému a miestnemu.

VEDELI STE, ZE...

(pokračovanie zo str. 1)
Cieľom regionálneho značenia miestnych 
produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť 
miestnych producentov, ktorí sa okrem 
svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe 
pracovných príležitos  , na budovaní dob-
rého mena regiónu a na zachovávaní jeho 
tradícií, hodnôt a jedinečnos  .
Sme presvedčení o tom, že vaše výrobky 
sú hodné toho, aby boli nositeľom znač-
ky „regionálny produkt GEMER-MALO-
HONT“.
Regionálna značka, ktorou budú označe-
né miestne produkty, bude spotrebiteľom 
zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako 
aj využívanie tradičných postupov alebo 
miestnych, príp. regionálnych zdrojov.
A čo prinesie značenie produktov ich vý-
robcom? Predovšetkým propagáciu pro-
duktov doma i v zahraničí, priestor pre 
vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych 
poduja  ach a ak  vitách, zameraných na 
podporu predaja miestnych produktov. Po 
udelení značky budú výrobcovia povinní 
označiť svoje produkty začlenením loga do 
e  kety alebo samolepkou, príp. visačkou 
s logom značky alebo označením predaj-

Udelíme značku prvým výrobkom z regiónu

ného pultu a pod.
Miestna akčná skupina MALOHONT ako 
koordinátor regionálneho značenia zabez-
pečí pre cer  fi kovaných výrobcov v rámci 
prvej výzvy rôzne formy propagácie:
 spracovanie jednotnej marke  ngovej 
    stratégie
 prezentácia v médiách na regionálnej, 
    národnej i medzinárodnej úrovni
 katalóg výrobkov v tlačenej a v elektro-
    nickej verzii 
 samolepky a visačky na označenie cer-
tifikovaných výrobkov (úvodný balík)

 označenie prevádzky výrobcu a/alebo 
    predajného miesta výrobkov
 a ďalšie…
Celé znenie výzvy, kritériá pre udelenie 
značky, ako aj formulár žiados   o ude-
lenie značky nájdete na web stránke: 
www.gemer-malohont.sk 

Ďalšie informácie, konzultácie a odpo-
vede na otázky Vám radi poskytneme 
v kancelárii MAS MALOHONT v Hra-
chove alebo na uvedených kontaktoch: 
Ing. Miroslava Vargová - 0903 772453, 
mirkakubka@malohont.sk
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Vinohrady a pivnica Zsigmond je rodin-
né vinárstvo založené v deväťdesiatych 
rokoch, ktorého základom sú viac ako 
100-ročné skúsenos   v pestovaní hroz-
na a vo výrobe vína. „Hospodárime na 
30 ha vlastného vinohradu a v súčasnos   
zamestnávame 7 ľudí“ približuje Gabriela 
Zsigmondová a dopĺňa, že pestujú odrody, 
ktorým sa na južných svahoch Krupinskej 
planiny obzvlášť darí ako Rizling rýnsky, 
Rulandské biele, Rulandské šedé, Ruland-
ské modré, Chardonnay, Tramín červený, 
Muškát, Cabernet sauvignon, Frankovka 
modrá, Alibernet a ďalšie.
Regionálnou značkou HONT si dali certifi-
kovať  všetky odrody hrozna, ktoré pestu-

Ján Bobro podniká vo výrobe pekáren-
ských výrobkov od roku 1998. Jeho fi rma, 
ktorá zamestnáva v súčasnos   spolu s bri-
gádnikmi 40 ľudí, ponúka široký sor  ment 
pekárenských výrobkov od rôznych dru-
hov chleba, cez bežné, sladké a celozrnné 

pečivo až po parené výrobky, strúhan-
ku a opekance. 
„Certifikovať sme si dali len jeden 
z výrobkov, a to chlieb pšenično
-ražný, pretože sme chceli prezen-

tovať výrobok, ktorý je vyrábaný 
tradičnou receptúrou, ručným spôso-

bom, bez pridania prídavných látok, a tým 
podporiť jeho predaj.“ prezrádza majiteľ 
fi rmy Ján Bobro. Skúsenos   s regionálnou 

jú, ako aj všetky vína, ktoré vyrábajú len 
z vlastných vinohradov. Hlavnými dôvod-
mi, prečo sa rozhodli pre regionálne zna-
čenie, bola kvalita, tradícia a pôvod ich 
produktov v regióne Hont. „Výhody regio-
nálnej značky vidíme najmä vo zviditeľnení 
našej fi rmy a produkcie, vo zvýšení obratu 
a vo zvýšenom záujme ľudí, ktorí sa pýta-
jú na regionálnu značku.“ dodáva Gabriela 
Zsigmondová.

Pivnica a vinohrady Zsigmond
Hon  anska 100/48, 991 28 Vinica

0907 133 759
vino@zsigmond.sk
www.zsigmond.sk

značkou PODPOĽANIE vníma pozitívne: 
„Pri dnešnom širokom sor  mente pečiva 
je pre zákazníka ťažké rozhodnúť sa pre 
určitý výrobok. Regionálna značka napo-
máha zákazníkovi pri výbere, vďaka čomu 
sa náš výrobok ľahšie dostáva do domác-
nos  . Ak bude zákazník spokojný, bude si 
naše výrobky  kupovať aj naďalej.  Spokoj-
ný zákazník je najlepším výsledkom kvality 
výrobku.“ 

Ján Bobro Pekáreň Hriňová
Krivec 2845, 962 05 Hriňová
0907 805 668, 045/5498 931
pekaren@pekarenhrinova.sk 

www.pekarenhrinova.sk 
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Skúsenos   výrobcov z Hontu a Podpoľania:

PIVNICA A VINOHRADY ZSIGMOND 
Produkty s regionálnou značkou: 

Hrozno a víno s chráneným označením 
pôvodu - akostné víno s prívlastkom

www.produkthont.sk

JÁN BOBRO, PEKÁREŇ HRIŇOVÁ 
Produkty s regionálnou značkou: 

Chlieb pšenično-ražný

www.produkt.podpolanou.sk
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Čo by ste odkázali potenciálnym záujemcom o regionálnu značku GEMER-MALOHONT?

Gabriela Zsigmondová: „Procesu cer  fi kácie sa netreba báť a treba do toho ísť.“
Ján Bobro: „Ak ste si is  , že Váš výrobok je tradičný a zároveň je výnimočný, toto je najlepšia možnosť ako docieliť jeho prezentáciu 
v regióne.“

ANKETA
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