
Prvé výrobky so značkou regionálny  
produkt GEMER-MALOHONT® sú známe
Med, včelí peľ, zelenina, ovocie či ovocné šťavy, ale aj keramické a tkané výrobky získali 
značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“. Rozhodla o tom certifikačná komi-
sia, ktorá 09. decembra 2014 posudzovala 14 predložených žiadostí o udelenie značky 
od 12 žiadateľov.

Na základe prvej výzvy k predkladaniu 
žiadostí o udelenie značky „regionálny

produkt GEMER-MALOHONT®“, ktorá trva-
laod03.10.do01.12.2014prijalaMiest-
naakčnáskupinaMALOHONTakokoordi-
nátor regionálneho značenia 14 žiadostí 
oudelenieznačky.
Všetkyžiadostibolinazákladepopisupro-
duktov, podporných dokumentov a vzo-
riek produktov posúdené Certifikačnou
komisiou, ktorá v utorok 09.12. zasadala 
v Hrachove, pričom v prípade jedného 
producenta využili členovia komisie aj 
právo navštíviť prevádzkareň priamo na
mieste.
Certifikačná komisia rozhodlaopridelení

značky pre všetkých 12 žiadateľov, pri-
čomvyhovela13 žiadostiam.Medziprvé

Udelíme značku 
ďalším výrobkom 

a službám z regiónu
Miestna akčná skupina MALOHONT 
vyhlásila druhú výzvu k predkladaniu 
žiadostí o udelenie značky „regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT®“. 
Vhodnými žiadateľmi o udelenie znač-
ky sú remeselníci, samostatne hospo-
dáriaci roľníci, včelári, živnostníci a fir  my 
so sídlom alebo prevádzkou v regi ó-
ne Gemer-Malohont, pričom značka  
je určená predovšetkým pre prírodné 
a poľnohospodárske produkty, potra-
viny a remeselné výrobky, ktoré splnia 
vopred stanovené kritériá.
Žiadosti je možné predkladať v kance-
lárii MAS MALOHONT v Hrachove naj-
neskôr do 29.05.2015. 

(pokračovanie na str. 4)

Regionálne 

PRODUKTYNoviny o kvalitných produktoch 
z regiónu Gemer-Malohont

Číslo2/2015apríl2015www.gemer-malohont.skNepredajné

(pokračovanie na str. 2)

Hodnotenie žiadostí o udelenie regio-
nálnej značky Certifikačnou komisiou
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Prvé výrobky so značkou regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT® sú známe
(pokračovanie zo str. 1) 

Predstavujeme certifikované výrobky z regiónu 
Gemer-Malohont

Certifikáty pre prvých držiteľov regionálnej značky si prevzali aj traja včelári

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

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 880 772 

majafotovideo@gmail.com

miestne produkty s regionálnou značkou
patríovocie,zelenina,ovocnéšťavy,vína,
výrobkyzkoziehoaovčiehomlieka,med,
včelípeľ,keramickévýrobky,tkanéľanové
výrobky,tkanévýrobkyzovčejvlny,textil-
né výrobky s tradičnou výšivkou, kraslice, 
úleprevčelyaspoločenskáhraoregióne
GemerNation.
Slávnostné odovzdávanie certifikátov 
o udelení značky „regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT®“sakonalo15. janu-
ára 2015na Salaši podMaginhradomvo
Veľkých Teriakovciach.Udelené certifikáty
oprávňujúichnositeľovkpoužívaniuznač-
kyazároveňichajzaväzujúkoznačovaniu
certifikovaných produktov, resp. predaj-
nýchmiest.

Liešnica 1214/7, 
985 05 Kokava nad Rimavicou 
0917 280756, david@kraj.sk

www.facebook.sk/medvedovmed

Med „MEDveď“ z Liešnice
David TURČÁNI 
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...v obci Kokava nad Rimavicou, 
v miestnej časti Liešnica, funguje 
vzdelávacia včelnica, ktorá má za 
cieľ propagovať význam včelárstva 
a opeľovania krajiny pre školy aj ši-
rokú verejnosť? Program prebieha
formou zážitkového vzdelávania,
pričom účastníci majú príležitosť
vyskúšať si, aké je to aspoň na
jeden deň byť včelárom. V celo-
telových kombinézach bezpečne
nazrúnaživotvčielzblízkapriamo
v úli, vyskúšajú si včelárske nára-
die a dozvedia sa všetko dôležité
o živote včiel. Zážitok dopĺňa aj
ochutnávka medov a tvorivé diel-
ne. Prevádzkovateľom včelnice je
občianske združenie kRaj. Viac in-
formáciínawww.vcelikraj.sk.

Vedeli ste, že...

Kontaktynavšetkých
výrobcov,fotografie,

informácieoproduktoch
apredajnémiestanájdete

nawebstránke

www.gemer-malohont.sk 
- Katalóg produktov.

...vo februári 2015 bol Európskou 
komisiou schválený Program roz-
voja vidieka SR 2014 - 2020? Ide 
ozákladnýdokumentprečerpanie
finančných prostriedkov z Európs-
keho poľnohospodárskeho fondu
prerozvojvidiekavovýške2,1mi-
liardyEUR,ktorésúpreSlovensko
kdispozíciinanajbližšiesedemroč-
né obdobie. Program je prioritne
zameraný na rozvoj poľnohospo-
dárstva,lesnéhohospodárstva,po-
travinárstvaarozvojvidieka,pričom
okreminéhoponúkapriestorajpre
podporu výroby, predaja a propa-
gácie miestnych produktov. Celý
dokumentnastiahnutienájdeteaj
na web stránke MAS MALOHONT  
www.malohont.sk.

...v sobotu 25. apríla 2015 sa v Ban-
skej Bystrici koná Regionálny far-
mársky trh? Možnosť predávať
miestne produkty na tomto trhu
majú aj poľnohospodári, výrob-
covia a predajcovia miestnych
produktov i remeselníci z regió-
nu Gemer-Malohont. Vítané sú aj
ochutnávky tradičných regionálnych
jedálčiukážkyremesiel.Vprípade
záujmuoúčasťnatrhujepotrebné
prihlásiť sa najneskôr do 10. aprí-
la 2015 prostredníctvom prihláš-
ky, ktorú nájdete na web stránke
www.bbvipa.webnode.sk.

Tkané ľanové výrobky
Ľubomíra ŽILKOVÁ 

Dobšinského 11/40, 
985 05 Kokava nad Rimavicou

0905 576 065
lubomira.zilkova@gmail.com

Tkané výrobky z ovčej vlny
Ján FOTTA

Pasiečka 1181, 980 55 Klenovec
0905 917 453 

fottakl@centrum.sk

Textilné výrobky s tradičnou výšivkou
Gabriela Medveďová GABRIELLE 

Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo
0905 512 887 

gabriela.medvedova2014@gmail.com

Úle pre včely
Milan KROKAVEC 

Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia
0911 768 758, milan@krokavec.sk

www.krokavec.sk

Kraslice
Katarína KROKAVCOVÁ 

Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia
0910 296 515 

katka@krokavec.sk

Spoločenská hra GemerNation®
Agentúra pre rozvoj Gemera 

Rumunskej armády 195, 981 01 Hnúšťa
0948 001 079 

monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk
www.gemernation.sk

Keramické výrobky
Danka BAKŠOVÁ

980 12 Hrnčiarske Zalužany 209
0905 304 837 

danka.baksova@gmail.com
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(pokračovanie zo str. 1)
Novinkou je možnosť získať značku „re-
gionálny produkt GEMER-MALOHONT®“ 
aj na ubytovacie a stravovacie služby ale-
bo na zážitkové aktivity ako sú napríklad 
podujatia, animačné programy a ostatné 
doplnkové služby v cestovnom ruchu. 

Cieľom regionálneho značeniamiestnych
produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť
miestnychproducentovaposkytovateľov
služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie 
a služieb podieľajú aj na tvorbe pracov-
ných príležitostí, na budovaní dobrého
menaregiónuanazachovávaní jeho tra-
dícií,hodnôtajedinečností.
Regionálnaznačka,ktoroubudúoznačené
miestneproduktyaleboslužby,budespo-
trebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služ-
byv regióne,akoajvyužívanie tradičných
postupovalebomiestnych,príp.regionál-
nychzdrojov.
Ačoprinesieznačenieproduktov/služieb
ich výrobcom/poskytovateľom? Predo-
všetkým propagáciu produktov doma
ivzahraničí,priestorprevzájomnúspolu-
prácuaúčasťnarôznychpodujatiachaak-
tivitách,zameranýchnapodporupredaja
miestnych produktov. Po udelení značky
budú výrobcovia povinní označiť svoje
produktyzačlenením logadoetiketyalebo
samolepkou,príp.visačkouslogomznač-
ky alebo označením predajného miesta.
Vprípadeslužiebpôjdeooznačeniepre-
vádzkyubytovaciehoalebostravovacieho
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Udelíme značku ďalším výrobkom a službám z regiónu

RegionálneznačenieproduktovzregiónuGemer-Malohontzaviedlavroku2014Miestnaakčnáskupina(MAS)MALOHONT,podobne
akoďalšiemiestneakčnéskupinynaSlovensku.Dodnesbolodokopyvytvorenýchosemregionálnychznačiek:
Gemer-Malohont, Hont, Karsticum, Podpoľanie, Malodunajsko-Galantsko, Ponitrie, Kopanice a Záhorie.

Regionálne značenie miestnych produktov na Slovensku

zariadenia,resp.podujatia,programuale-
bodoplnkovejslužbycestovnéhoruchu.
Miestna akčná skupina MALOHONT ako
koordinátorregionálnehoznačeniazabez-
pečí pre certifikovaných výrobcov a po-
skytovateľovslužiebvrámcidruhejvýzvy
nasledovnéformypropagácie:
•jednotnámarketingovástratégia
•prezentáciavmédiáchnaregionálnej,
národnejimedzinárodnejúrovni
•samolepkyavisačkynaoznačeniecerti-
fikovanýchvýrobkov(úvodnýbalík)
•prezentáciavkatalóguvýrobkov
aslužiebvelektronickejverzii
•ďalšiepodľamožnostíakapacítkoordi-
nátoraregionálnehoznačenia

Celé znenie výzvy, kritériá pre udelenie 
značky, ako aj formuláre žiadostí o ude-
lenie značky nájdete na web stránke:  
www.gemer-malohont.sk 
Ďalšieinformácie,konzultácieaodpovede
naotázkyVámradiposkytnemevkancelá-
riiMASMALOHONTvHrachovealebona
uvedenýchkontaktoch:
Ing. Miroslava Vargová - 0903 772 453, 
mirkakubka@malohont.sk

Sme presvedčení o tom, že vaše výrobky 
a služby sú hodné toho, aby boli nosi-
teľom značky „regionálny produkt GE-
MER-MALOHONT®“


