
Poznáme ďalšie výrobky so značkou 
regionálny produkt GEMER-MALOHONT®
K ovocným šťavám, koziemu mlieku, keramike či tkaným výrobkom pribudli pred pár týž-
dňami ďalšie výrobky z regiónu, ktoré získali značku „regionálny produkt GEMER-MALO-
HONT®“. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Certifikačnej komisie, ktorá 16.  júla 2015 
posudzovala 4 predložené žiadosti o udelenie značky.

Miestna akčná skupina MALOHONT 
ako koordinátor regionálneho zna-

čenia vyhlásila 09.04.2015 druhú výzvu 
na predkladanie žiadostí o udelenie regio-
nálnej značky a do 29.06.2015 v nej prijala 
4 žiadosti.
Všetky žiadosti boli na základe popisu pro
duktov, podporných dokumentov a vzo
riek produktov posúdené Certifikačnou 
komisiou, ktorá vo štvrtok 16.07. zasa-
dala v Hrachove a rozhodla o pridelení 
značky 3 žiadateľom. Zoznam produktov 

so značkou „regionálny produkt GEMER
MALOHONT®“ sa tým rozšíril o maľované 
obrazy, drevené rezbárske výrobky, včelie 
produkty a cesnak vypestovaný v regióne 
GemerMalohont. 
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Všetky produkty  
a výrobky ozna če
né touto ochran-
nou známkou sú 
vyrobené v regió
ne GemerMalo
hont a okrem to
ho spĺňajú aj ďalšie kritériá, ktoré sú 
posudzované v procese hodnotenia 
každé 2 roky:
• pochádzajú od miestneho výrobcu
• uprednostňuje sa využívanie tradič 
   ných postupov alebo miestnych  
   zdrojov
• obsahujú určitý podiel ručnej práce
• sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Hodnotenie žiadostí o udelenie regionálnej 
značky Certifikačnou komisiou

Miestne produkty 
s regionálnou značkou
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Poznáme ďalšie výrobky so značkou regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT®
(pokračovanie zo str. 1) 

Za všetkými certifikovanými výrobkami 
stoja ľudia z regiónu Gemer-Malohont

Slávnostné odovzdávanie certifikátov o udelení značky „regionál-
ny produkt GEMERMALOHONT®“ sa bude vzhľadom na letnú se-
zónu konať až v septembri 2015 v rámci seminára, na ktorom zá-
ujemcom z regiónu poradíme, ako na predaj z dvora či kto a kedy 

je povinný používať registračnú pokladňu.
Udelené certifikáty budú oprávňovať ich nositeľov k používaniu 
značky a zároveň ich aj budú zaväzovať k označovaniu certifikova-
ných produktov, resp. predajných miest.

Maľované obrazy, 
drevené rezbárske výrobky

Mgr. Eva Wilson
Revúcka Lehota 52, 049 18  Lubeník

0908 109628
gajdosova.art@gmail.com

Cesnak

Dušan Sekeráš SHR
Orávka 5, 980 42 Rimavská Seč

0917 628903
dsekeras@gmail.com

Včelie produkty

Viktor Vlčko
Lúčna 1369/4, 985 05 Kokava nad Rimavicou

0902 337303
viktor.vlcko@gmail.com

Výrobky z kozieho a ovčieho mlieka

Kozia farma Kozinka s.r.o.
Mieru 298, 980 22 Veľký Blh 

0949 182128, farma@kozinka.com
www.kozinka.com

Zelenina

Stanislav Kišák
Železničná 20, 980 52 Hrachovo 

0903 825906, stanislav.kisak@gmail.com

Med a včelí peľ

Milan Krokavec
Kraskovo 81, 

980 26 Lukovištia 
0911 768758 

milan@krokavec.sk
www.krokavec.sk

Med, včelí peľ 
a propolis

Jácint Majoros
Bakulínyho 736/7, 

982 01 Tornaľa 
0907 880772 

majafotovideo@gmail.com

Ovocie, zelenina, ovocné šťavy a vína

GEMERPRODUKT VALICE, 
ovocinársko-vinohradnícke družstvo

Okružná 3771, 979 01 Rimavská Sobota
047/5522 178, info@gemerprodukt.sk

www.gemerprodukt.sk
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Všetky certifikované výrobky so 
značkou „regionálny produkt GE-
MERMALOHONT®“ si môžete 
zakúpiť priamo u výrobcov po 
pred  chádzajúcej dohode alebo na 
objednávku. Výnimkou sú produk-
ty firmy GEMERPRODUKT VALICE  
OVD, ktorá má vlastnú predajňu v 
meste Rimavská Sobota (Okružná 
3771) vedľa Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru 
SR, resp. oproti Strednej odbornej 
škole  technickej a agropotravinár-
skej. Predajňa je otvorená počas pra-
covných dní od 07.30 do 16.00 hod.

Tkané výrobky z ovčej vlny od Jána 
Fottu možno kúpiť aj v sieti predajní 
ÚĽUV v Bratislave, v Banskej Bystri-
ci, v Tatranskej Lomnici a v Prešove. 
Niektoré výrobky nájdete počas 
letnej sezóny aj na viacerých jarmo-
koch a podujatiach v regióne i mimo 
neho.

...včelí peľ má blahodarný účinok 
na zdravie človeka? Obsahuje viac 
výživných látok na jednu kalóriu 
ako akékoľvek iné nutričné príprav-
ky, preto niet divu, že je považova-
ný za najkomplexnejšiu potravinu 
21. storočia. Na liečenie sa používa 
buď samostatne alebo v kombiná-
cii s medom. Pomáha napríklad pri 
trávení a metabolizme tukov, zlep-
šuje efektívnosť imunitného systé-
mu človeka a priaznivo ovplyvňuje 
látkovú výmenu v ľudskom orga-
nizme. Uplatňuje sa aj pri preven-
cii a liečbe celkovej vyčerpanosti. 
Okrem ďalších liečivých vlastností 
má aj antibakteriálne účinky a vý-
znamne znižuje hladinu choleste-
rolu.
Zdroj: 
Demeter, Š. - Haščík, J.: Včelie produkty, 2010

Kde si môžete 
kúpiť regionálne 

produkty

Vedeli ste, že...

Med „MEDveď“ z Liešnice

David Turčáni 
Liešnica 1214/7, 985 05 Kokava nad Rimavicou 

0917 280756, david@kraj.sk
www.facebook.sk/medvedovmed

Úle pre včely

Milan Krokavec
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia

0911 768758, milan@krokavec.sk
www.krokavec.sk

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné 
miesta nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk - Katalóg produktov.

Tkané ľanové výrobky

Ľubomíra Žilková 
Dobšinského 11/40, 985 05 Kokava nad Rimavicou

0905 576065
lubomira.zilkova@gmail.com

Kraslice

Katarína Krokavcová
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia

0910 296515 
katka@krokavec.sk

Textilné výrobky s tradičnou výšivkou

Gabriela Medveďová GABRIELLE 
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo

0905 512887 
gabriela.medvedova2014@gmail.com

Keramické výrobky

Danka Bakšová
980 12 Hrnčiarske Zalužany 209

0905 304837 
danka.baksova@gmail.com

Tkané výrobky z ovčej vlny

Ján Fotta 
Pasiečka 1181, 980 55 Klenovec

0905 917453 
fottakl@centrum.sk

Spoločenská hra GemerNation

Agentúra pre rozvoj Gemera
Rumunskej armády 195, 981 01 Hnúšťa

0948 001079 
monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk

www.gemernation.sk



Regionálne PRODUKTY
Vydala: Miestna akčná skupina MALOHONT  koordinátor regionálneho značenia
Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo  047/5695 533, 0903 772453, mirkakubka@malohont.sk
Texty: Ing. Miroslava Vargová 
Foto: Petra Rapčanová  Petra Foto, Ing. Miroslava Vargová 
Grafická úprava: Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o., Martin Babarík

Náklad: 9 000 ks.  Neprešlo jazykovou úpravou.  Nepredajné.  Uzávierka nasledujúceho čísla: 09.09.2015
www.gemer-malohont.sk,      Regionálny produkt Gemer-Malohont

Hlavným zámerom spoločného projektu 
miestnych akčných skupín MAS MA-

LOHONT a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia 
bolo vytvoriť regionálne značenie v regió-
ne Malohont a zaviesť ho do praxe na zá-
klade skúseností s regionálnym značením 
produktov v regióne Hont. K dosiahnutiu 
cieľov projektu spolupráce, ktorý bol spo-
lufinancovaný z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka, bolo 
zrealizovaných viacero aktivít. 
Získavanie poznatkov a výmena skúse-
ností
V úvode projektu bol zrealizovaný infor-
mačný seminár pod názvom Začíname  
s tvorbou regionálneho značenia, ktorý sa 
konal 22. mája 2014 vo Veľkých Teriakov-
ciach. O mesiac neskôr v dňoch 19.  20. 
júna 2014 sa konala odborná exkurzia 
v regióne Hont s cieľom načerpať inšpirá-
cie a skúsenosti priamo od certifikovaných 
výrobcov.

Vytvorenie a zavedenie regionálneho 
značenia GEMER-MALOHONT 
V mesiacoch máj  júl 2014 sa uskutočnili 
4 besedy k vytvoreniu regionálneho zna-
čenia v regióne Malohont za účasti po-
tenciálnych záujemcov o značku. S cieľom 
vytvoriť silnú značku s dostatkom miest-
nych výrobcov bola vytvorená regionálna 
značka pre takmer celé územie regiónu 
GemerMalohont. Následne bola v októbri 
2014 vyhlásená prvá výzva na predklada-
nie žiadostí o udelenie značky a v decem-
bri certifikačná komisia pridelila značku 
12 žiadateľom, pričom vyhovela 13 zo 14 
predložených žiadostí. 

Podpora propagácie miestnych produk-
tov:
Základom bolo vytvorenie loga regionálnej 
značky, ktorým sú označované certifikova-
né miestne produkty, ako aj všetky propa-
gačné materiály ako napríklad rolovacie 
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Zhrnutie projektu spolupráce

K podpore propagácie a predaja miestnych produktov patrí aj 
účasť na jarmokoch a podujatiach v regióne GemerMalohont 

i mimo neho. Túto možnosť majú všetci certifikovaní výrobcovia 
bezplatne, pričom majú k dispozícii aj skladacie drevené stán-
ky, ktoré prispievajú k ich zviditeľneniu a spoločnej propagácii. 
V rámci tohtoročnej letnej sezóny sa niekoľko certifikovaných 
výrobcov prezentovalo doteraz v Hnúšti, v Klenovci, v Detve  
a v Kokave nad Rimavicou. V najbližších mesiacoch ich nájdete  
napríklad aj na Hontianskej paráde v Hrušove, na Farmárskom 
trhu v Banskej Bystrici či na Mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach. 

Prezentácia výrobcov 
miestnych produktov

bannery, označenie prevádzok niektorých 
výrobcov, letáky, tričká, noviny i video spo-
ty, ktoré boli pripravované v prvej polovici 
roka 2015. Okrem toho bolo v roku 2014 
zrealizovaných niekoľko spoločných pre-
zentácií na jarmokoch v regióne i mimo 
neho. Súčasťou tejto aktivity bolo aj obsta-
ranie 10 ks drevených skladacích stánkov 
určených predovšetkým pre potreby certi-
fikovaných miestnych výrobcov.

Partneri projektu spolupráce:

Regionálne značenie produktov z regiónu GemerMalo-
hont zaviedla v roku 2014 Miestna akčná skupina (MAS) 

MALOHONT, podobne ako ďalšie miestne akčné skupiny na 
Slovensku. Dodnes bolo dokopy vytvorených osem regionál-
nych značiek:
Gemer-Malohont, Hont, Karsticum, Podpoľanie, Malodu-
naj sko-Galantsko, Ponitrie, Kopanice a Záhorie.

Regionálne značenie 
miestnych produktov 
na Slovensku

Aj touto cestou ďakujeme našim partne-
rom za spoluprácu, bez ktorej by nebolo 
možné uvedené aktivity zrealizovať.

Územná pôsobnosť 
regionálnych 
značiek 
na Slovensku
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