CENA MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
Bronzová medaila – III. stupeň

Ing. Katarína Kirchnerová, CSc. za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti
výskumua pedagogickú činnosť
JUDr. Janka Kucejová, za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva so zameraním na pozemkové
úpravy
RNDr. Mária Tatarová za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstvav oblasti
osivárstvaa pestovania geneticky modifikovaných rastlín
Ing. Pavol Mihálek za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti správy a prevádzky
závlahových a odvodňovacích zariadení
Mária Becíková za dlhoročné zveľaďovanie poľovníckeho kaštieľa v Palárikove a aktívnu propagáciu
poľovníctva
Pavol Gašpar, za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v jazdeckom športe a v oblasti chovu
koní
Ing. Milan Hubka, za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti šľachtenia
a plemenárstva
Anna Glejdurová, za dlhoročnú prácu v oblasti ekologického poľnohospodárstva
Ing. Jozef Cifranič, za dlhoročné pôsobenie v rezorte pôdohospodárstva
Ing. Igor Hlavatý, za úspešnú celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného
jubilea
Jozef Illés, za úspešnú celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Ján Kopšo, za aktívny prístup k propagácii a rozvoju poľnohospodárstva
Ing. Zlata Holubová, za úspešnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Ján Maľa, za úspešnú riadiacu činnosť a výborné výsledky dosahované v poľnohospodárskej
prvovýrobe
Ing. Jozef Hlavatovič, za úspešnú celoživotnú prácu v poľnohospodárstve v sektore cukru
Ing. Peter Száraz, za celoživotnú prácu, aktívne pôsobenie v poľnohospodársko – potravinárskom
komplexe
Pavol Babics, za aktívnu prácu v poľnohospodárstve
Ing. František Karika, za aktívnu prácu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
Ing. Anton Palider, za dlhoročnú prácu v poľnohospodárskej prvovýrobe a aktívnu činnosť
v poľnohospodárskej samospráve
Ing. Ján Vajs, za aktívny prístup k rozvoju poľnohospodárstva na Slovensku
Ing. Zuzana Nouzovská, za aktívny prístup k rozvoju a prezentácii potravinárstva na Slovensku
Ing. Irena Kubišová, za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva so zameraním na pozemkové
úpravy
Juraj Oremus, za dlhoročnú prácu v oblasti potravinárstva v pekárenskom priemysle a pri príležitosti
životného jubilea
Strieborná medaila – II. stupeň

Ing. Pavol Gráčik, PhD., za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti výskumu chovu
a šľachtenia ošípaných a manažovanie domácich a zahraničných projektov Centra výskumu živočíšnej
výroby Nitra

Ing. Ľubomír Rückschloss, za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti výskumu a
šľachtenia a výroby osív
Ing. Ján Haščík za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva v oblasti potravinárstva a tvorby
potravinárskej legislatívy
Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD., za celoživotné pôsobenie v oblasti veterinárstva,
pedagogickej činnosti, produkcie a spracovania poľnohospodárskej biomasy
Jozefína Vadovičová, za úspešnú celoživotnú prácu v oblasti pekárstva
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Jech, PhD.,za celoživotnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti
mechanizácie rastlinnej výroby
Zlatá medaila - I. stupeň

Ing.Marián Šturcel za vyzdvihnutie významu ekologických funkcií vysokohorských lesov
Ing. Emil Dufala, PhD. za úspešnú celoživotnú prácu v poľnohospodárstve
Ing. Magda Košútová za dlhoročnú prácu v agrorezorte a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Cyril Moravčík, za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva, presadzovanie agrárnej
politiky na Slovensku a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Anton Palider, za dlhoročnú prácu v poľnohospodárskej prvovýrobe a aktívnu činnosť v
poľnohospodárskej samospráve
in memoriam - Ing. Emil Lauko, za celoživotnú prácu v oblasti poľnohospodárstva so zameraním
na šľachtenie, plemenitbu hovädzieho dobytka a presadzovanie nových biotechnologických procesov
a využitie embryo-transféru

CENA MINISTRA
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. za rozvoj ekonomiky a manažmentu poľnohospodárstva
a potravinárstva a za aktívnu pedagogickú pôsobnosť pri výchove mladých odborníkov
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., za aktívny prístup k pôdohospodárskej vede a realizáciu jej výsledkov
a pri príležitosti životného jubilea

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ ZLATÝ KOSÁK – ŽIVOČÍŠNA A RASTLINNÁ VÝROBY
Ocenenia budú udelené za najlepšie dosiahnuté výsledky v kategóriách živočíšna výroba, rastlinná
výroba, mechanizácia a tiež veda a výskum.
1, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
Výskumno-šľachtiteľská stanica Malý Šariš
za Odrodu pšenice letnej forma ozimná MS LUNETA
2, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš –
Pstruša za Prvú odrodu ovsa siateho forma ozimná PS PANKRAC
3, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra za Prvú slovenskú odrodu amarantu PRIBINA
4, Parazitologický ústav SAV Košice za Dlhodobý výskum a jeho aplikáciu v oblasti ochrany ľudí, zvierat
a plodín pred závažnými parazitmi
5, AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike za Dlhodobú
systematickú prácu v oblasti implementácie inovatívnych technológií v poľnohospodárskej technike do praxe
6, Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava za Inovatívny plemenársky informačný systém
v oblasti živočíšnej výroby
7, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
za Metodickú príručku - Stanovenie vírusu mozaiky rajčiaka
8, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

za softvér – ekonomický model chovu dojníc – EkonMOD milk
9, Kolektív autorov FZKI SPU v Nitre, UK Bratislava, SvF STU Bratislava a VÚVH Bratislava za Vysokoškolskú
učebnicu - Zavlažovanie poľných plodín, zeleniny a ovocných sadov
10, SLOVENSKÁ HOLSTEINSKÁ ASOCIÁCIA, Ivanka pri Dunaji za Kolekciu jalovíc plemena Holstein
11, SHR Gulán Peter, Bzince Pod Javorinou za Kolekciu kancov a prasničiek otcovských plemien
12, Poľnohospodárske družstvo Ludrová za Kolekciu zvierat pinzgauského plemena
13, INSEMAS s.r.o. Lučenec za Kolekciu jalovíc po býkoch IMMUNITY+
14, GRANELAM a.s, Ostrov za Kolekciu plemenných jariek – Valaška (pôvodná valaška)
15, Slovenské biologické služby a.s. Banská Bystrica za Kolekciu plemenných býkov

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ ZNAČKA KVALITY SK A ZNAČKA KVALITY SK GOLD – ŽIVOČÍŠNA
A RASTLINNÁ VÝROBY
Značka kvality SK sa udeľuje potravinárskym produktom už viac ako osem rokov. Na základe nových zásad
značky, platných od 1.12.2012 môže značku získať každý slovenský výrobca, ak sú jeho výrobky vyrábané z
domácich surovín, za dodržania deklarovaného technologického postupu, parametrov kvality a bezpečnosti
potravín, pričom je zároveň potrebná aj deklarácia surovín, t. z. že z celkovej spotreby surovín najmenej 75%
musí byť spotreba domácej suroviny a všetky fázy výrobného procesu sa musia uskutočňovať na území
Slovenskej republiky, a nie len výrobok, ktorý ma nadštandardné kvalitatívne vlastnosti, ako tomu bolo doteraz.
Používaním loga národnej značky sú jednoznačne odlíšené slovenské potraviny od dovážaných, čo zjednoduší
spotrebiteľom orientáciu pri nakupovaní potravín. Napriek všetkým zmenám, ktorými značka doteraz prešla,
udržala si významné postavenie ako u výrobcov tak aj u spotrebiteľov. Cieľom rezortu pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka bude naďalej podporovať spotrebu domácej potravinovej produkcie, odlíšiť slovenské
potravinové výrobky od potravín dovážaných zo zahraničia, s ohľadom na kvalitu a samozrejme spotrebu
domácich surovín, a tiež prinášať slovenským spotrebiteľom čo najviac slovenských kvalitných potravín na pulty
predajní.
Ocenenie si prevezme 72 nových držiteľom značky spolu za 283 výrobkov
Značku kvality SK 192 výrobkom od 44 výrobcov
Značku kvality SK GOLD 91 výrobkom za nadštandardne kvalitatívne vlastnosti od 28 výrobcov.
1.

Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica – Značku kvality SK GOLD za

Čučoriedka s aróniou- ovocný čaj
Čajík z babkinej špajzy- ovocno bylinný čaj
Materina dúška- bylinný čaj
Cyprián -bylinný čaj
BIO detský na imunitu, ov.byl.čaj
Jarná očista- bylinný čaj

2.

A+Z Rišňovský, Halász, s.r.o. – Značku kvality SK za

Pikantná čalamáda
Dunajská čalamáda
Lečo zeleninové
Chren pikantná pochúťka
Marhuľový kompót
Červená repa jemne rezaná
Červená repa kocky
Ajvar jemný
Ajvar pikantný

3.

BALUbeef, družstvo – Značku kvality SK GOLD za

Údený pstruh z horských bystrín

4.

B.M. Kávoviny – Značku kvality SK GOLD za

Pražená kávovinová zmes mletá 500 g voľne sypaná, 200 g v nálevových vrecúškach

a Značku kvality SK za
Arizonky ryžové s čokoládovou arómou
Arizonky ryžové s vanilkovou arómou
Zlatý sen
Puding v prášku s vanilkovou arómou
Puding v prášku s jahodovou arómou
Puding v prášku s čokoládovou arómou
Puding v prášku karamelový

5.

FORNETTI Slovakia, spol. s r.o. – Značku kvality SK za

Tyčinka so soľou a rascou
Tyčinka s ľanom a sezamom
Bageta cereálna
Bageta cesnaková
XL rollo čokoládové
XL rollo škoricové

6.

František Lukáčik, výroba a predaj mäsových výrobkov – Značku kvality SK za

Bratislavské párky

7.

FROMAX s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Farmárske lupienky

8.

HURKA s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Bravčové vo vlastnej šťave 410g
Údená šunka 400g
Debrecínska šunka
Pražská zaúdená šunka
Gazdovská tlačenka

9.

DANUBIA a.s. – Značku kvality SK za

Oškvarkové pagáče 150g, bal.
Zemiakové pagáčiky 240g, bal.
Bageta 125g
Chlieb biely 900g KB
Rožok 40g
Grahamový rožok 60g, 50g
Pletenka cesnaková 50g
Bavorský rožok 90g
Žemľa 50g, 100g, 110g

10.

HYDINA HOLDING, s. r. o. – Značka kvality SK za

Tatranské čerstvé vajcia M10

11.

HYDINA KUBUS s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Morčacie prsia
Morčacie krídla
Morčacie krky
Morčacie medajlonky
Morka celá
Morčacie stehno horné s kosťou a kožou
Morčacie stehno horné bez kosti a kože (plátok)
Morčacie stehno spodné s kosťou a kožou
Morčacie stehno spodné bez kosti a kože
Morčací výrez
Morčacia polievková zmes
Morčacie žalúdky
Morčacia pečeň
Morčacie srdcia
Morčací chrbát

12.

HYZA a.s. – Značku kvality SK za

Americká BBQ marináda stehná BKK, vedierko
Americká BBQ marináda krídla bez hrotov, vedierko
Americká BBQ marináda gril mix, vedierko
Údené kuracie rezne
Čerstvá opekačka cca 1500 g

13.

Istermeat a.s. – Značku kvality SK GOLD za

Báthory šunka
Farmárske jaternice
Gazdovská tlačenka údená
14.

Včelia farma MEDAR – Značku kvality GOLD SK za

Včelí med agátový
BIO med kvetový

a Značku kvality SK za
Medový krém so škoricou
Medový krém so zázvorom
Medový krém s kakaom

15.

Kolagrex Int., spol. s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Bolonská omáčka na cestoviny
Jablkové pyré s hruškou
Jablkové pyré s marhuľou
Jablkové pyré s broskyňou

16.

KOLIBA, a.s. – Značku kvality SK za

Hriňovská tehla 45 % t.v.s. polotvrdý, zrejúci, plnotučný potravinový výrobok s
rastlinným tukom
Hriňovská tehla 30 % t.v.s. polotvrdý, zrejúci, polotučný potravinový výrobok s
rastlinným tukom
Hriňovec údený 45 % t.v.s. polotvrdý, zrejúci, plnotučný potravinový výrobok s
rastlinným tukom
Karpatský blok 45 % .v.s. polotvrdý, zrejúci, plnotučný potravinový výrobok s
rastlinným tukom

17.

KORO – Značku kvality SK za

Cícerová nátierka s chrenom
Cícerová nátierka jemne pikantná
Cícerová nátierka s vajíčkom

18.

Liptovské pekárne a cukrárne Včela Lippek k.s. – Značku kvality SK za

Závin kakaový 400g, 200g bal.
České buchtičky so slivkovým lekvárom 360 g
Dukátové buchtičky 300g
Chlieb toastový 360g

19.

LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s. – Značku kvality SK GOLD za

Maslo Babička 250 g, 100 g
Mlieko Babička 3,5 %

a Značku kvality SK za
Tavený syr Levík 100 g

20.

Ľudmila FÖLDESOVÁ Pekáreň F&K – Značku kvality SK GOLD za

Bratislavský rožok s makovou plnkou
Bratislavský rožok s orechovou plnkou
Štrudľa makovo - višňová

21.

Mária Hájasová - H+H Kvasiareň – Znašku kvality SK GOLD za

Kvasená kapusta

22.

MARIANNA, s.r.o. – Značku kvality SK za

Čajové pečivo 300g, 500 g
Čajové pečivo 1000 g
Čajové pečivo 1500 g
Grilážové rezy 300 g
Linecné pečivo 250 g
Vanilkové rožky 300 g

23.

Mäspoma spol. s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Žitavská paprika 70 g, 75 g, 200 g , 250g

24.

Mgr. Martina Cibirová MACES – Značku kvality SK GOLD za

MACES 500 g

25.

MILSY a.s. – Značku kvality SK GOLD za

Bánovecká nátierka neochutená 200g
Bánovecká nátierka s chrenom zo smotany 150 g
Bánovecká nátierka s cesnakom zo smotany 150 g
Bánovecký smotanový jogurt cesnak 145 g
Bánovecká nátierka s bylinkami zo smotany 150 g
Bánovecká nátierka s paprikou zo smotany 150 g
Bánovecká nátierka s jogurtom a vlákninou zo smotany 150 g
Monika s hríbmi smotanová 200 g
Monika s bryndzou smotanová 200 g

a Značku kvality SK za
Bánovecká nátierka s príchuťou ementálu zo smotany 150 g
Bánovecká nátierka s príchuťou plesnivého syra zo smotany 150 g

26.

Mlyn Kolárovo, a.s. – Značku kvality SK za

Pšeničná Krupica hrubá
Pšeničná múka Hrubá Zlatý klas
Pšeničná múka Polohrubá výberová
Pšeničná múka Hladká Špeciál 00 Extra
Pšeničná múka Hladká T-650

27.

Nespa s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Trojhránky -oblátky plnené s príchuťou gaštan v čokoláde
Trojhránky -oblátky plnené s príchuťou mandle v čokoláde

28.

NWT Greenhouse, s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Rajčiny cherry extra sladké - Medulienka
Rajčiny oválne šéfkuchár
Rajčiny cherry extra sladké - Hranáčik

29.

Pavel Malec – Značku kvality SK za

Kúpeľné oblátky plnené náplňou s lieskovými orieškami so sladidlom glykozidy
steviolu

30.

Pekáreň Drahovce s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Chlieb Drahovský pšenično ražný 600g, 1200g BK

a Značku kvality SK za
Vianočka s hrozienkami 350 g B

31.

Pivnica Tibava s.r.o. – Značku kvality SK GOLD za

Alibernet, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2013, červené suché, 0,75l
Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, biele polosladké, 0,75l

a Značku kvality SK za
Pinot Gris, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, biele polosladké, 0,75l
Pinot Noir rosé, východoslovenské akostné víno s prívlastkom neskorý zber, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, ružové polosladké, 0,75l
Pálava, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, biele suché, 0,75l
Pinot Noir, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, červené suché, 0,75l
Veltlínske zelené, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna,
chránené označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2014, biele suché, 0,75l
Devín, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna, chránené
označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2013, biele suché, 0,75l
Tramín červený, východoslovenské akostné víno s prívlastkom výber z hrozna,
chránené označenie pôvodu, D.S.C., ročník 2013, biele suché, 0,75l
Liturgické víno, východoslovenské akostné víno s chráneným označením pôvodu,
ročník 2013, červené suché

32.

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce – Značku kvality SK GOLD za

Ovčí jogurt s ovocnou príchuťou (jahoda, čučoriedka, marhuľa)
Ovčia parenica

33.

Poľnohospodárske družstvo Mestečko - Značka kvality SK GOLD za

Pastierka
Pastierka malinová, černicová

34.

Poľnohospodárske družstvo Sokolce - Značku kvality SK GOLD za

100% špaldová múka celozrnná hladká
100% špaldová múka celozrnná polohrubá
100% špaldová múka celozrnná hrubá

a Značku kvality SK za

100% špaldová múka hladká biela
100% špaldová múka polohrubá
100% špaldová múka hrubá
špaldová krupice celozrnná
35.

Považská pálenica - Značku kvality SK GOLD za

Slivovica
Hruškovica

36.

Progressa s.r.o. - Značku kvality SK GOLD za

Torta čokoládová mrazená, 900 g
Punčový rez 50 g
Torta tvaroh ovocie, mrazená, 1 200g
Torta karamelová, toffe bianco, mrazená 900g
Sacher torta, mrazená 1 400g
37.
RAJO a.s. - Značku kvality SK GOLD za
ACIDKO Zakysané mlieko s kultúrou Lb. Acidophilus so zníženým množstvom tuku
1% 250g, 450g, 950g
ACIDKO Zakysané mlieko s kultúrou Lb. Acidophilus plnotučné 3,6 % 250g, 450g,
950g
Tvaroh jemný hrudkovitý 250 g
Tvaroh tučný hrudkovitý 250 g
a Značku kvality SK za
Vysokopasterizované polotučné mlieko. Tuk najmenej 1,5% 1L
Vysokopasterizované plnotučné mlieko. Tuk najmenej 3,5% 1L
Trvanlivé nízkotučné mlieko. Tuk najviac 0,5%.UHT,1L
Trvanlivé polotučné mlieko. Tuk najviac 1,5%.UHT,1L
Trvanlivé plnotučné mlieko. Tuk najmenej 3,5%.UHT,1L
KLASIK JOGURT biely 125g, 375 g
KLASIK JOGURT jahoda 125g, 375 g
KLASIK JOGURTs príchuťou stracciatella 125g, 375 g
KLASIK JOGURT vanilka 125g, 375 g
KLASIK JOGURT čokoláda 125g, 375 g
KLASIK JOGURT banán - čokoláda, višňa, malina 125g, 375 g

38.

RISO-R,s.r.o. - Značku kvality SK GOLD za

Lesná zmes extra džem 340 g
Brusnice sterilizované 340 g
Extra džem z čiernych ríbezlí 340 g
Pomarančový extra džem 340 g
Rakytníkový extra džem 340 g

39.
Syráreň Havran, a.s. - Značku kvality SK GOLD za
Záhorácky syr Havran parený údený (jednotlivo balený s hmotnosťou cca 1,5 kg,
delený blok s hmotnosťou 450g, 230g, porcia 100g)

40.

TATRAKON spol. s r.o. - Značku kvality SK GOLD za

Husacia nátierka prémium

a Značku kvality SK za
Divinová nátierka s brusnicami prémium
Divinová nátierka s cesnakom prémium
Šunkový nárez prémium
Bravčové mäso vo vlastnej šťave prémium

41.

Tatrapeko a.s. - Značku kvality SK za

Chlieb Granč 1000g, 500g krájaný a balený
Štrudľa orechovo-ovocná 400g, 500g
Krehké tyčinky s rascou 300g
Krehké tyčinky syrové 300g

42.

Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. - Značku kvality SK za

Chlieb ražný 500g

43.

Trenčianske minerálne vody, a.s. - Značku kvality SK GOLD za

Mitická perlivá 1,5 L, 0,5 L
Mitická jemne perlivá 1,5 L, 0,5 L
Mitická tichá 1,5 L, 0,5 L

44.

Vladimír Švajlen - Solčanka - Značku kvality SK za

KORENINOVÁ SOĽ S BYLINKAMI na ochutenie mäsových pokrmov

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ CENA DRUŽSTEVNEJ ÚNIE
Ceny odovzdá pani Iveta Chmelová – podpredsedníčka predstavenstva Družstevnej únie SR a zároveň
predsedníčka COOP PRODUKT SLOVENSKO
3.miesto
POKROK výrobné družstvo Žilina
2.miesto
NOVOCHEMA výrobné družstvo Levice
1.miesto
NOVOPLAST výrobné družstvo Sereď

