
Informačný seminár pre miestnych 
výrobcov
Koncom septembra 2015 sa vo Veľkých Teriakovciach konal seminár zameraný na pre-
daj z dvora a povinnosti pri predaji produktov, pričom v jeho úvode boli odovzdané 
certifikáty o udelení regionálnej značky na cesnak, včelie produkty a rezbárske výrobky 
z regiónu Gemer-Malohont.

Prednášajúcimi na seminá-
ri boli ľudia z praxe, ktorí 

sa jednotlivým témam venujú  
v rámci vlastnej podnikateľskej 
činnosti, vďaka čomu obohatili 
seminár aj o cenné rady a skú
senosti. Základné nariadenia  
a zákony, ktoré sa venujú prob
lematike predaja z dvora, pred-
stavila Zuzana Homolová zo 
Zväzu ekologického poľnohos-
podárstva  EKOTREND Slovakia. 
O tom, kto, kedy a ako je povinný používať 
registračnú pokladňu, informovala Ingrid 
Löfflerová z účtovnej kancelárie EVIDENTA 
s.r.o. Na konkrétnych príkladoch zároveň 

vysvetlila povinnosti predajcov súvisiace 
najmä s výškou odvodov a s podaním da-
ňového priznania.

Miestne produkty 
s regionálnou značkou

V šetky produkty  
a výrobky ozna-

čené touto ochran-
nou známkou sú 
vyro be né v regióne 
Gemer-Malohont 
a okrem toho spĺňajú aj ďalšie krité-
riá, ktoré sú posudzované v procese 
hodnotenia každé 2 roky:
 pochádzajú od miestneho výrobcu
 uprednostňuje sa využívanie tradič-
  ných postupov alebo miestnych zdro-
   jov
 obsahujú určitý podiel ručnej práce
 sú jedinečné vo vzťahu k regiónu

Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí 
o udelenie značky regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT® bude vyhlásená 
na jar 2016.
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Informačný seminár pre miestnych výrobcov
(pokračovanie zo str. 1) 

Podpora pre mladých poľnohospodárov

Na záver zástupca združenia mladých poľ-
nohospodárov na Slovensku oboznámil 
účastníkov s aktuálnou možnosťou získať 
podporu na začatie podnikania v poľno-
hospodárstve pre mladých do 40 rokov. 
Bohatá diskusia, ktorá sa niesla celým se-
minárom, bola dôkazom toho, že témy se-
minára zúčastnených zaujali. 
Seminár organizovala MAS MALOHONT 
ako súčasť informačných aktivít, ktoré 

dlhodobo realizuje, tento krát bez pro-
jektovej podpory, z vlastných zdrojov  
a z účastníckych príspevkov. 
V úvode seminára boli ďalším výrobcom  
z regiónu GemerMalohont, ktorých žia-
dosti schválila certifikačná komisia ešte 
v júli 2015, odovzdané certifikáty. Tie ich 
odvtedy oprávňujú používať ochrannú 
značku regionálny produkt GEMERMALO-
HONT®, ktorá garantuje pôvod produktov 

v regióne pri zachovávaní tradícií a jedineč-
ností regiónu s výrazným podielom ruč-
nej práce. Ide o ocenenie, ktoré pre svoje  
produkty získal pestovateľ cesnaku Dušan 
Sekeráš z Orávky, včelár Viktor Vlčko z Ko-
kavy nad Rimavicou a maliarka a rezbárka 
Mgr. Eva Wilson z Revúckej Lehoty.
Vybrané prezentácie zo seminára nájdete 
na web stránke MAS MALOHONT:
www.malohont.sk

Nenávratný finančný príspevok, ktorý 
môžete získať na základe predloženia 

projektu, bude 50 000, EUR na jedného 
mladého poľnohospodára a bude sa vy-
plácať vo forme dvoch splátok maximálne 
počas piatich rokov, pričom 70 % podpory 

Máte menej ako 40 rokov a plánujete podnikať v oblasti poľnohospodárstva? Do 8.3.2016 máte možnosť uchádzať sa o grant  
na podporu podnikania z prostriedkov Európskej únie. 

sa poskytne po podpísaní zmluvy a ďalších 
30 % po správnej realizácii podnikateľské-
ho plánu. K uľahčeniu prípravy projektov 
zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR na svojej web stránke 
niekoľko užitočných informácií, z ktorých 

pre vás vyberáme: 
Postup ohľadne prístupu k pôde pre mla-
dých poľnohospodárov
 schválenie Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 - 2020 (schválený Európskou ko-
misiou dňa 13.02.2015) 
 vyhlásenie výzvy PPA v zmysle podo-
patrenia 6.1 Podpora na začatie podnika-
teľskej činnosti pre mladých poľnohos-
podárov (vyhlásená 15.07.2015) Všetky 
potrebné informácie a dokumenty k výzve 
nájdete na web stránke Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry www.apa.sk. 
 založenie podnikania zo strany mla-
dých poľnohospodárov najskôr v deň vy-
hlásenia výzvy
 podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) v zmysle podopatrenia 6.1 
Súčasťou žiadosti o NFP bude aj predlože-
nie podnikateľského plánu s nasledovnými 
minimálnymi požiadavkami:
- situácia poľnohospodárskeho podniku na  
  začiatku podnikania
- ciele a zámery rozvoja a udržania činností  
  poľnohospodárskeho podniku
- výpočet a popísanie spôsobu dosiahnutia  
  plánovaného štandardného výstupu
- podporné údaje o opatreniach vrátane  
 tých, ktoré sa týkajú trvalej udržateľnosti  
  životného prostredia, efektívnosti využí- 
  vania zdrojov požadovaných na rozvoj 
 činností poľnohospodárskeho podniku,  
  ako napr. údaje o predpokladaných inves- 
  tíciách, vzdelávaní, poradenstve
- zameranie podnikateľského plánu na sta- 
  novené komodity živočíšnej a špecializo- 
  vanej rastlinnej výroby
 vyhodnotenie žiadostí o NFP
 priznanie NFP pre úspešných žiadateľov
 predloženie žiadosti o pôdu na Sloven-
ský pozemkový fond
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...za určitých podmienok môže 
fyzická osoba predávať prebytky 
svojej poľnohospodárskej výroby 
bez toho, aby bola registrovaná 
ako podnikateľsky subjekt, bez re-
gistračnej pokladne a bez nutnosti 
platiť daň z príjmu? Oprávnenie na 
predaj prebytkov si občan  nepod-
nikateľ môže vybaviť na mestskom 
či obecnom úrade, a to podaním 
žiadosti o vydanie povolenia na 
predaj prebytkov z vlastnej poľno-
hospodárskej činnosti na trhových 
miestach. Ak je občan  nepodni-
kateľ držiteľom uvedeného po-
volenia, nemusí mať registračnú 
pokladňu. Príjem z príležitostnej 
poľnohospodárskej výroby je podľa 
§ 9, ods. 1, písm. g) zákona o dani 
z príjmov oslobodený od dane 
z príjmov, ak úhrn týchto príjmov 
nepresiahne v zdaňovacom období 
500 EUR.

...pestovatelia, chovatelia a malí 
výrobcovia môžu ponúkať svoje 
produkty cez bezplatný inzertný 
portál Farmička.sk? Jeho cieľom 
je priblíženie produktov, výrob-
kov, služieb a remesiel malých do-
mácich producentov v regiónoch  
k spotrebiteľom po celom Sloven
sku. Návštevníci portálu vedia vďa ka 
telefonickému kontaktu a emailu 
osloviť priamo inzerenta. Portál je 
určený pre ľudí, ktorí vyhľadávajú 
a vedia oceniť poctivé potraviny 
a ostatné výrobky, ktoré nezišli nie-
kde z pásu vo fabrike, ale stoja za 
nimi konkrétni ľudia a ich práca. 

...ovocie, ovocné šťavy a vína 
so značkou „regionálny produkt 
GEMER-MALOHONT®“ od firmy 
GEMERPRODUKT VALICE - OVD 
si môžete zakúpiť priamo v pre-
dajni v sídle firmy v Rimavskej 
Sobote? Predajňa produktov sa 
nachádza vedľa Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného 
zboru SR, resp. oproti Strednej 
odbornej škole  technickej a agro-
potravinárskej (Okružná 3771) a je 
otvorená počas pracovných dní od 
07:30 do 16:00 hod.

Vedeli ste, že...

Kontakty na všetkých výrobcov, fotografie, informácie o produktoch a predajné miesta 

nájdete na web stránke:

www.gemer-malohont.sk  Katalóg produktov

Úle pre včely

Milan KROKAVEC
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia

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

Miestne výrobky so značkou regionálny 
produkt GEMER-MALOHONT®

Kraslice

Katarína KROKAVCOVÁ
Kraskovo 81, 980 26 Lukovištia

0910 296515  katka@krokavec.sk

Tkané ľanové výrobky

Ľubomíra ŽILKOVÁ
Dobšinského 11/40  985 05 Kokava nad Rimavicou 

0905 576065  lubomira.zilkova@gmail.com

Textilné výrobky s tradičnou výšivkou

Gabriela MEDVEĎOVÁ
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

Spoločenská hra GemerNation®

Agentúra pre rozvoj Gemera
Rumunskej armády 195, 981 01 Hnúšťa

0948 001079 
monika.vaskovicova@rozvojgemera.sk

www.gemernation.sk

Tkané výrobky z ovčej vlny

Ján FOTTA
Pasiečka 1181, 980 55 Klenovec

0905 917453  fottakl@centrum.sk

Maľované obrazy, drevené rezbárske výrobky

Mgr. Eva WILSON
Revúcka Lehota 52, 049 18  Lubeník

0908 109628  gajdosova.art@gmail.com
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Miestne výrobky so značkou regionálny produkt GEMER-MALOHONT®

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

Kozie mlieko a výrobky z neho

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

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

Med „MEDveď“ z Liešnice

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

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