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Región PONITRIE – zvlnená poľnohospodárska krajina s úrodnou zemou,
obrábaná už od najstarších čias, pohoria s hojným výskytom zveri, 
objekty kultúrneho a historického dedičstva ako stopy po našich predkoch 
poukazujúce na bohatú minulosť územia, na ktorom vzniklo ono starobylé           
Nitrianske kniežatstvo ako symbol staroslovanstva tohto územia. To všetko 
pretkané nitkami života tvorenými riekou Nitrou a jej prítokmi. Otvorenosť 
územia z južnej časti prinášajúce inovácie a zmeny, ťažko priechodné
 pohoria na severe s refugiálnou funkciou, charakteristické izolovanosťou 
a tým predurčenou schopnosťou kumulovať poznatky a udržiavať tradície.
Stret týchto odlišností, stret kultúr, národov, spleť hodnôt,  štýlov – kultúrne  
bohatstvo územia. Poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, rybárstvo,
poľovníctvo, chov koní, nadväzujúca výrobná činnosť pomocných 
nástrojov – poľnohospodár a remeselník, hlavní aktéri života na PONITRÍ. 
Spojitosť územia s poľnohospodárstvom zdôrazňuje aj symbol značky
pozostávajúci z klasu prezentujúceho úrodnosť, lánov polí pouka-
zujúcich na hojnosť a byliny znázorňujúcej rôznorodosť. Zemité 
odtiene žltej a hnedej farby spolu s odkazom na rieku Nitru, to 
všetko prezentuje symbol značky Regionálny produkt PONITRIE.
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Region PONITRIE (Nitra River Region) – is an agricultural landscape with 
fertile soil cultivated since the oldest times, with rich natural habitat, 
with objects of cultural and historical heritage as the footprints from our    
ancestors showing the rich history of the region which was the starting
point of the ancient Principality of Nitra the symbol of the Old Slavic 
heritage of this region. This countryside is interwoven with the vivid threads 
formed by the river Nitra and its affluents. The open character of the 
territory from the south side is carrying on the innovations and change; 
the typically secluded mountains in the north with a refugee function 
are facilitating the accumulation of the knowledge and keeping of the 
traditions. The intersection of these differences - intersection of the 
cultures, nations, intertwined values, styles - is composing the cultural 
heritage of this territory. The agriculture, viniculture, fishery, hunting, horse 
breeding, connected crafts for production of complementary devices - the 
farmer and craftsman are playing the main role in the life in the PONITRIE
Region. The territory’s interconnection with the agriculture is emphasized
by the symbolical brand comprising of the spikelet representing the 
fertility; the outfields depicting the richness; and the herbs symbolizing 
the heterogeneousness. The earthy tones of the yellow and brown colors 
together with the reference to the Nitra River are representing the brand‘s 
symbol Regional Product PONITRIE.

PONITRIE
Region
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OZ RADOŠINKA je partnerstvom zástupcov verejného, súkromného a 
občianskeho sektora, pôsobiacim na území 30 obcí v severozápadnej 
časti Nitrianskeho kraja. Pohorie Považský Inovec tvorené hlbokými, na zver 
bohatými lesmi predstavuje prirodzenú severnú a severozápadnú hranicu 
územia, na juhovýchode zasahuje OZ RADOŠINKA k rieke Nitra, jej prírod-
ným zákutiam a ku chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. V regióne má 
bohatú tradíciu najmä poľnohospodárstvo, ale aj vinohradníctvo, vinárstvo
a včelárstvo. V obciach OZ RADOŠINKA žije a pôsobí viacero zručných 
remeselníkov, výtvarníkov, umelcov, ako aj výrobcov, ktorým sa podarilo 
zachovať niektoré z tradičných zručností a zvyklostí. Sú to napr. umelecké 
kováčstvo, drevorezbárstvo, košikárstvo, krasličiarstvo a keramikárstvo.
Nájdeme tu však aj maliarov, aranžérov, scénografov, sochárov a textilných
výrobcov.

OZ RADOŠINKA bolo iniciátorom vytvorenia systému podpory lokálnych
poľnohospodárskych a potravinárskych producentov, remeselníkov a 
poskytovateľov služieb, zachovania tradícií, kultúrneho a prírodného 
dedičstva formou značky Regionálny produkt PONITRIE už v roku 2011.
Od roku 2012 je Koordinátorom a vlastníkom značky kvality Regionálny

produkt PONITRIE. V rámci činnosti vyplývajúcej z koordinácie značky
vyhlásilo OZ RADOŠINKA už 6 výziev na predkladanie žiadostí o udelenie
práv na užívanie značky Regionálny produkt PONITRIE, v rámci
ktorých boli 25 subjektom udelené práva na užívanie značky Regio-
nálny produkt PONITRIE. Medzi najvýznamnejšie aktivity, ktoré 
súviseli so zavádzaním značky, jej etablovaním v prostredí nitrian-
skeho vidieka, ako aj jej trvalou udržateľnosťou možno zaradiť:
n  marketingové aktivity, prezentačné a propagačné podujatia doma aj 
 v zahraničí (jarmoky, výstavy, ochutnávky, konferencie, veľtrhy CR),
n marketingové výstupy (informačná brožúra a leták, pohľadnice, pexeso, 

reklamné plachty, banery, nálepky a etikety pre držiteľov značky, katalóg 
držiteľov značky, informačné tabule, prezentačné katalógy, trhacie mapy),

n vzdelávacie aktivity a podujatia (semináre, školenia, odborné workshopy, 
exkurzie, výmena skúseností),

n vytvorenie interaktívnej mapy držiteľov značky,
n zriadenie mobilných infobodov,
n vysielanie prezentačných spotov v regionálnych TV a celonárodnej TV.

OZ RADOŠINKA zabezpečuje v systéme regionálneho značenia 
nasledovné procesy:

a) riadi proces udelenia práv na používanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE,

b) udeľuje a odoberá práva na používanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE (výlučne na základe stanoviska Certifikačnej komisie), 

c) kontroluje plnenie podmienok používania značky jednotlivými subjek- 
tami, vrátane spôsobov používania značky,    

d) koordinuje vzťahy medzi všetkými subjektmi v systéme (najmä 
 regionálnymi producentmi a poskytovateľmi služieb, predajnými 
 miestami, sprostredkovateľmi certifikovaných služieb a spolupracu-

júcimi subjektmi), zabezpečuje prepájanie produkčných systémov a 
vnútornú komunikáciu,  

e) zabezpečuje marketingové a informačné aktivity značky za účelom 
zvýšenia povedomia o značke a jej nositeľoch, propaguje značku a vyvíja 
aktivity na podporu predaja produktov a služieb označených regionál-
nou značkou, 

f) zabezpečuje vonkajšiu komunikáciu, 
g) sleduje požiadavky cieľových skupín spotrebiteľov regionálnych produk-

tov (vrátane požiadaviek na kvalitu) a platnú legislatívu, ktoré premieta 
do procesov, plánov a  jednotlivých aktivít v súlade s cieľmi udržateľného 
rozvoja.

OZ RadOšINka 
Koordinátor značky Regionálny produkt PONITRIE
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OZ RADOŠINKA is a partnership of public, private and civil sector opera- 
ting on the territory of 30 municipalities in the north-western part of 
the Nitra region. The region has a rich tradition in agriculture, as well as 
viticulture, viniculture and beekeeping. Number of skilled craftsmen, 
painters, artists and producers who succeeded in reviving and preserving 
traditional skills and practices such as smith craft, wood carving, basketry 
and pottery is living and working in villages of OZ RADOŠINKA. Painters, 
decorators, stage designers, sculptors and textile manufacturers could be 
found in the region.

The Civic Association RADOŠINKA has initiated the support system for 
local agricultural and food producers, craftsmen and service providers; 
and, the preservation of traditions, cultural and natural heritage. The 
system was initiated by OZ RADOŠINKA in 2011.

The Civic Association RADOŠINKA is the system coordinator and owner of 
the quality label Regional Product PONITRIE since 2012. The Association 
has announced 6 opened calls for licensing the regional goods and services 
by the registered trade mark Regional Product PONITRIE. 25 entities have 
been granted rights to use this trade mark since its introduction. 

The most important activities related to the trade mark’ introduction; 
establishment within the rural environment of Nitra Region; as well as its 
sustainability are as follows: 
n marketing activities, presentation and promotional events at home and 

abroad (fairs, exhibitions, tastings, conferences, tourism fairs);
n information and precoitional materials (brochure and leaflet, post-

cards, memory games, banners, labels for trade mark holders in form of 
 stickers, catalogue for licensed products and services, presentation 
 materials and catalogues, blasting maps and other);
n educational activities and events (seminars, trainings, workshops, 
 excursions, exchange of experiences);
n Creation of interactive maps of licensed products and services; 
n Establishment of mobile information points;
n Creation and broadcasting of promotional adds in regional and 
 national TV.

The Civic Association RADOŠINKA is responsible for the below process 
in the regional branding system: 

a) overlooking and management of the process designed for granting of 
user rights for the trademark Regional Product PONITRIE;

b) licensing of products and services with the trade mark Regional 
 Product PONITRIE (based on the approval of the Certifying 
 Committee); 
c) monitoring of fulfillment of all terms and conditions for the use of the 

trade mark including the ways of use;    
d) coordination of all stakeholders in the system (mainly regional produ-
 cers and service providers, sale points, businesses and cooperating 

subjects), connecting of regional production systems and communi-
 cation channels;   
e) trade mark’s marketing and promotional activities aiming to raise 

awareness of the trademark itself, the licensed products and services 
as well as of the producers;

f) external communication;
g) Market analysis; monitoring of target consumer groups of regional
 products (including the quality requirements), monitoring of legal 
 conditions and implementation of legal changes into management 

processes, plans and activities in the frameworks of sustainable 
 regional development. 

Civic association RadOšINka
Coordinator of the trade mark Regional Product PONITRIE
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Značka Regionálny produkt PONITRIE je značka kvality, ktorá sa používa 
na poľnohospodárske a potravinárske produkty, remeselné a iné spotreb-
né výrobky, ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby v cestovnom ruchu, 
ktoré realizujú subjekty pôsobiace na území systému regionálneho znače-
nia (okres Topoľčany, Nitra a Zlaté Moravce). 
Značka umožňuje spotrebiteľovi identifikovať špecifické regionálne 
produkty a služby a odlíšiť ich od ostatných tovarov a služieb. Regionálny 
pôvod je vymedzený konkrétnymi charakteristikami produktov a služieb z 
hľadiska ich zloženia, spôsobu spracovania, poskytnutia služby a príspevku
producenta k udržateľnému rozvoju regiónu. Charakteristiky sú znakmi
kvality produktov a služieb a sú presne špecifikované certifikačnými 
kritériami.
Miestne produkty a služby, ktoré reprezentujú tradície, ľudí, kultúrne a 
prírodné dedičstvo dotvárajú zážitok návštevníka v cestovnom ruchu a 
prehlbujú jeho záujem o región. Systém regionálneho značenia má preto 
prispievať aj k rozvoju udržateľného cestovného ruchu. 

Majiteľom značky a zároveň Koordinátorom systému regionálneho 
značenia je OZ RADOŠINKA.

Vzhľad značky pozostáva z grafického vyobrazenia symbolu a textu repre-
zentujúceho produkt s pôvodom v regióne Ponitrie. Spojitosť územia s 
poľnohospodárstvom zdôrazňuje aj symbol značky pozostávajúci z klasu 
prezentujúceho úrodnosť, lánov polí poukazujúcich na hojnosť a byliny 
znázorňujúcej rôznorodosť. Logo je znázornené v zemitých odtieňoch žltej 
(slnečnej) a hnedej (pôdnej) farby spolu s odkazom na rieku Nitru (vodu).

Značka 
Regionálny produkt PONITRIE
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The trade mark Regional Product PONITRIE is a quality label used for 
agricultural and food products; craft and other consumer products; 
accommodation; catering and supplementary services in tourism which are 
being produced by business subjects within the area where regional system 
is in place (Slovak district of Topoľčany, Nitra and Zlaté Moravce).

The trade mark allows the consumer to identify specific regional products 
and services and to distinguish them from other goods and services. The 
regional origin is defined by the specific characteristics of the products and 
services in terms of their composition, method of processing, provision of 
service and producer’s contribution to the sustainable development of the 
region. The characteristics are proof of products’ and services’ quality and are 
precisely specified by the certification criteria.

Local products and services that represent traditions, people, cultural and 
natural heritage create a visitors’ experience in tourism and deepen their 
interest in the region. The regional trade mark system should therefore also 
contribute to the development of sustainable tourism. 

The owner of the trade mark and simultaneously the coordinator of the 
regional branding system is the Civic Association RADOŠINKA.

The trade mark’s appearance consists of a graphic representation of the 
symbol and the text representing the product’s origin in the Ponitrie region. 
The territory’s interconnection with the agriculture is emphasized by the 
symbolical brand comprising of the spikelet representing the fertility; the 
outfields depicting the richness; and the herbs symbolizing the hetero-
geneousness. The logo is shown in earthy tones of the yellow (sun-bright) and 
brown (soil) colors together with the reference to the Nitra River (water).

Trade mark 
Regional Product PONITRIE
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Marta Kozárová je majiteľkou  malej 
rodinnej firmy v obci Malý Cetín, 
ktorá vznikla v roku 2002 a zaoberá sa 
pestovaním, zberom, úpravou a preda-
jom tekvicových jadierok. V priebehu 
rokov svoju produkciu tekvicových 
jadierok niekoľkonásobne zvýšili. 

V súčasnosti spolupracujú s výrobca-
mi tekvicového oleja a s baliarňami so 
zdravou výživou, pre ktorých pestujú 
tekvicové jadierka. Tepelne spracované 
- pečené ich predávajú vo svojich pre-
dajných stánkoch v Trnave, Nitre a 
v Bratislave. Zúčastňujú sa aj rôznych 
výstav spojených s predajom, napr. poľ-
nohospodárska výstava AGROKOMPLEX 
v Nitre, alebo jarmokov a vinobraní v 
Pezinku a Trnave. Ich snahou je dopes-
tovať a na trh ponúknuť kvalitné, zdraviu 
prospešné tekvice z daného regiónu.  

Marta Kozárová je držiteľkou práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2013.
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KOZÁROVÁ

Držitelia značky
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Ing. Erika Mésarošová je majiteľkou 
Gazdovského dvora Veľká Dolina situo-
vaného 2 km od obce Mojmírovce. 
Vznikol v roku 2004 a zameriava sa na 
chov dobytka plemena Jersey s mlieko-
vou produkciou, chov koní, agroturis-
tiku a zážitkové pobyty na gazdovstve, 
súčasťou ktorého je  mini zoo so zviera-
tami tradične chovanými na hospodár-
skych dvoroch našich predkov. Farma 
tiež ponúka predaj z dvora – kravské a 
kozie mlieko, jazdecké hodiny a kurzy, 
animoterapiu, hiporehabilitáciu, relaxač- 
né cvičenia na koni, farmingterapiu, 
ustajnenie a poradenskú činnosť. 

Na gazdovstve sa nachádza aj hotel pre 
psov. Prevádzkovateľmi farmy sú Erika 
Mésarošová a Vladimír Koppan.

Gazdovský dvor Veľká Dolina Ing. Eriky
Mesárošovej je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2013.
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BERAMED, s.r.o. je rodinná firma z 
Topoľčianok, zaoberajúca sa chovom 
včiel a  spracovaním včelích produktov.
Hlavnou činnosťou je však výroba me- 
doviny pod názvom Tekovská medovina. 
Komerčne firma pôsobí 7 rokov. 

Bola to záľuba vo včelárení a výrobe me-
doviny, vďaka ktorej sa rodinná tradícia 
roky zachováva a rozvíja. Osudovým spo-
jením dvoch starých včelárskych rodín 
sa začala tradícia výroby tejto medoviny. 
Prevádzka firmy sa nachádza v zre-
konštruovaných priestoroch horárne. 
Tekovská medovina sa vyrába z vyber-
aných druhov medu, ktorý pochádza z 
produktov vlastných fariem a od dlho-
dobo osvedčených včelárov z regiónu. 
Dôležitou zložkou Tekovskej medoviny 
je aj voda, ktorú poskytuje podzemný 
prírodný prameň z pomedzia Pohron-
ského Inovca a Tríbečského pohoria.
Spoločnosť ponúka tieto druhy vý-
robkov: Tekovská medovina svetlá, 
mandľová, orechová a višňová. Svo-
je výrobky prezentovali na výstave 
APIMONDIA v Buenos Aires v Argen-
tíne v roku 2011. 

BERAMED s.r.o. je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2013.

M
edo

vin
a BERaMED s.r.o.

Ing. Erika 
MésaROšOVÁ
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Marek Záhon pochádza z obce Babindol. 
Umeleckej činnosti sa venuje od roku 
2003. Vyštudoval na UKF v Nitre odbor 
Environmentalistika. Keďže jeho kroky 
vždy smerovali do prírody a boli späté 
s vidiekom a vidieckym spôsobom živo-
ta u autora podnietili jeho umelecké
smerovanie ku krajinomaľbe a tradíciám. 
V súčasnosti preferuje olejomaľbu na 
plátno. 

Počas štúdia si vytvoril veľmi priaznivý 
vzťah k elektronickej hudbe, ktorú ako 
samouk študoval po všetkých stránkach, 
osvojil si aj prácu fotografa. Je aktívny vo 
viacerých smeroch, počnúc členstvom v 
dvoch občianskych združeniach a darcov-
stvom krvi (bronzová Jánskeho plaketa). 

Svoje olejomaľby prezentoval na slávnosti 
“Dni obce” v obci Veľký Lapáš, pri otvorení 
kaštieľa v Nových Sadoch, na výstavisku 
Agrokomplex v Nitre, na výstave Slovakia-
tour v Bratislave a na konferencii LEADER 
NSK v Mojmírovciach. 

Marek Záhon je držiteľom práv na užívanie 
značky Regionálny produkt PONITRIE od 
roku 2013.
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ZÁhON
Peter Šrank sa umeleckému rezbárstvu 
venuje už od svojich 11 rokov. Jeho 
tvorbe dominujú sochy a reliéfy 
s náboženskou tematikou. Je autorom 
Poslednej večere, betlehemov v život-
nej veľkosti, sôch svätcov či postáv z 
rozprávok. Jedna z nich, vodník, sa stala 
novodobým symbolom jeho rodnej obce 
Veľký Lapáš. Mnohé z jeho diel zachytá-
vajú aj aktuálne udalosti zo Slovenska. 
Svoje práce ráta na stovky. Môžeme ich 
obdivovať nielen na Slovensku, ale aj v 
zahraničí. V súčasnosti ho môžeme nájsť 
tvoriť aj na Dvore u rezbára na rozhraní 
lapášskych vinohradov, ktoré postup-
ne ožívajú vďaka jeho drevorezbám.     

Peter Šrank je držiteľom práv na užívanie 
značky Regionálny produkt PONITRIE 
od roku 2013. 
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Rozmanitosť flóry karpatskej kotliny vy-
tvára predpoklady pre jedinečnosť peľu a 
medu v našom regióne. Jozef Bojda sa so 
svojimi 35 včelími rodinami umiestnený- 
mi na 3 stanovištiach v obci Čakajovce 
špecializuje na produkciu jednodruho- 
vých medov (repkový, agátový, lipový, 
slnečnicový, lesný a medovicový) a 
včelieho obnôžkového sušeného peľu 
výhradne z Nitrianskeho regiónu. 

Jozef Bojda je držiteľom práv na užívanie 
značky Regionálny produkt PONITRIE od 
roku 2014.
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Jozef 
BOJDa Spoločnosť H2G, s.r.o. sa zaoberá výro-

bou vín pod značkou „VINUM VIVO“ od 
roku 2004. Cieľom spoločnosti je pro-
dukcia kvalitných a tradičných vín z ob-
lasti Horného Požitavia. V roku 2018 
dosiahla produkcia vín 70 tisíc litrov. 
Kapacita prevádzky pokrýva len malú 
časť produkcie hrozna, čo umožňuje 
výber tej najkvalitnejšej suroviny daného 
ročníka. Aj táto skutočnosť predurčuje 
výrobu spoločnosti H2G, s.r.o. na pro-
dukciu výberových prívlastkových vín 
s dôrazom na minimalizovanie používa-
nia aditívnych chemických látok. 

Výrobná prevádzka spolu s degustačnou 
miestnosťou sa nachádzajú priamo vo 
vinohrade v obci Nevidzany. Vína značky 
VINUM VIVO si možno vychutnať aj 
vo vkusne zariadenej „Žitavskej vieche“ 
v meste Zlaté Moravce. 

Vína „VINUM VIVO“ sa každoročne        
umiestňujú na popredných miestach 
v rôznych vinárskych súťažiach.

H2G, s.r.o. je držiteľom práv na užívanie 
značky Regionálny produkt PONITRIE 
od roku 2014.

V
íno h2G, s.r.o.
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Včely a včelárenie sú neoddeliteľnou 
súčasťou života rodiny Ing. Františka 
Horníka už niekoľko generácií. Vďaka 
17 včelím rodinám každoročne vyrobia 
takmer 170 kg pravého včelieho medu, 
pochádzajúceho z Nitrianskeho regiónu. 
Ide najmä o med repkový, slnečnicový, 
agátový a v priaznivých rokoch aj med 
medovicový. 

Ing. František Horník je držiteľom práv 
na užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2014.
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hORNíK
Výrobok CHILLIS, tekutý výťažok z chilli
papričiek je získaný z čerstvých chilli 
papričiek rôznych odrôd lisovaním za 
studena, bez pridávania iných prídav-
ných látok okrem konzervantu – jedlej 
soli. Ide o mimoriadne čistý prírodný 
produkt s výnimočnými vlastnosťami a 
zložením. Sfarbenie výrobku je závislé 
od farby papričky, z ktorej sa šťava získa-
va. Chilli papričky z vlastnej produkcie 
sú pestované za podmienok spĺňajúcich 
najprísnejšie normy BIO.

Paprikáreň CHILLIS, s.r.o. je držiteľom 
práv na užívanie značky Regionálny 
produkt PONITRIE od roku 2014.
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Hotel HRADNÁ STRÁŽ **** sa nachádza 
v zámockom parku obce Topoľčianky. 
Ubytovacie a reštauračné služby poskytu-
je od roku 2010. Vďaka svojej polohe v prí-
jemnom prostredí a vysokej úrovni posky-
tovaných služieb je vhodným miestom 
pre oddych a relax.

Hotel ponúka ubytovanie v desiatich kom-
fortne zariadených dvojlôžkových izbách 
a šiestich dvojlôžkových apartmánoch. 
K dispozícií sú aj konferenčné priestory 
pre 40 osôb s prezentačnou technikou, 
ozvučením miestnosti a bezplatným WIFI 
prístupom na internet.

Hotel ponúka okrem reštauračných slu- 
žieb aj služby cateringu. Hotelová reštau- 
rácia s galériou obrazov je prepojená so 
salónikom, vhodným pre uzavretú spo-
ločnosť, rokovania alebo rodinné posede-
nia. 

Súčasťou hotela je aj letná terasa, wellness 
a bowling. Okolie hotela  ponúka príleži-
tosti pre rôzne aktivity ako hipoturistika, 
prechádzky v prírode, vínne degustácie, 
návšteva historických pamiatok a iné. 

Hotel HRADNÁ STRÁŽ**** je držiteľom 
práv na užívanie značky Regionálny 
produkt PONITRIE od roku 2013.
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AGRICORN s.r.o. začalo svoju činnosť ako 
Vinárstvo a penzión VINOMA vo Veľkom 
Cetíne v roku 2012. Je splneným snom 
Ing. Ľudovíta Magyara, ktorý vyrastal
vo vinohradníckom prostredí a je 
milovníkom dobrého vína. Vinárstvo 
v prevádzke spoločnosti Agricorn s r. o.  
sa zaoberá spracovaním hrozna a výro-
bou vína. Ako jedno z mála na Slovensku 
pestuje odrodu Kadarky – Cetínskeho 
bieleho v snahe priviesť ho opäť na 
slovenský vinársky svet. Táto vzácna 
odroda sa na Slovensku pestuje iba
v okolí Veľkého Cetína.

AGRICORN s.r.o. je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2014.
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Viliam Uhlár je samostatne hospodáriaci
roľník a majiteľ Pivnice Tesáre VÍNO – 
UHLÁR, založenej v roku 1997. Obhospo-
darovaný vinohrad o rozlohe 9 hektárov 
sa nachádza v katastri obce Tesáre, jednej 
z mála vinohradníckych obcí Topoľčian-
skeho okresu, ležiacej na východnom úpätí 
pohoria Považský Inovec. V rodine Viliama 
Uhlára má vinohradníctvo a záhradníctvo 
dlhoročnú tradíciu. Historickým skvostom 
je aj obnovená pôvodná pivnica z roku 1935. 
Hlavnou činnosťou je pestovanie hrozna, 
zameriava sa na výrobu fľašových akost-
ných vín a akostných vín s prívlastkom, 
menšiu časť tvoria sudové vína. 80 % pro-
dukcie tvoria biele vína odrôd Veltlínske 
zelené, Müller-Thurgau, Rulandské šedé,
Rulandské biele, Sauvignon. Zvyšok do-
pĺňajú červené vína odrôd Rulandské 
modré a Zweigeltrebe.

Okrem tejto činnosti sa zaoberajú aj 
pestovaním a predajom rôznych druhov 
ovocia, ako sú jablká, hrušky a broskyne.

Ing. Viliam Uhlár je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2018.

V
íno Ing. Viliam Uhlár 

sHR - VÍNO – UHLáR
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CERA MEL s. r. o. pôsobí komerčne 6 
rokov, je rodinnou spoločnosťou so včelár-
skymi skúsenosťami odovzdávanými 
naprieč generáciami. Začiatky podnika-
nia s medom neboli ľahké, aj napriek 
tomu, že manželia Grguloví pochádzali 
zo včelárskych rodín. Spočiatku predávali 
na jarmokoch a sezónnych trhoch, neskôr 
otvorili predajňu v centre Bratislavy, pre-
vádzku v Choči a internetový obchod. 

Za medom, sviečkami a chutnými dob- 
rotami rodiny Grgulových je kus práce. 
Všetko vyrábajú ručne, balia s láskou a 
predávajú s kusom svojho srdca. Záleží 
na každom detaile. Pri návšteve 
„Medového obchodíka“ v Bratislave je to 
všetko vidieť a cítiť. Pult a police sú vy-
robené zo starých úľov, včelárske klobúky 
slúžia ako kryty lámp a útulnú atmosféru 
dopĺňajú dávne včelárske nástroje.

Na prestížnej súťaži Great Taste 2017 
získala spoločnosť CERA MEL s. r. o. Zlaté 
hviezdy za Agátový med a Borovicový 
med.

CERA MEL s. r. o. je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2018.
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História vinohradníctva a vinárstva v Ra-
došine je veľmi bohatá, záznamy o pes-
tovaní viniča v tejto oblasti siahajú 
do 14. storočia. Vinohradníctvo sa v regióne 
úspešne ujalo a medzi nasledovníkov 
týchto tradícií patrí aj Poľnohospodár-
ske družstvo „Radošinka“ zosobnené vo 
„Vinárstve Radošina“. 

Súčasné moderné vinárstvo začalo písať 
svoju históriu v roku 2012, priestory pre-
vádzky dostali svoju dnešnú podobu v 
rokoch 2014 a 2015.

Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“
obhospodaruje 13,8 ha vinohradov, so 
zastúpením odrôd Rulandské šedé, 
Sauvignon, Devín, Tramín, Frankovka 
modrá, Svätovavrinecké a Alibernet. 

Prevádzka vinárstva disponuje moder-
nou technológiou na spracovanie hrozna, 
s kapacitou  na výrobu cca 70 tisíc litrov 
vína. K dispozícii sú degustačné priestory 
pre 50 osôb. Príjemnú atmosféru prevádz-
ky dotvára park z líp.

Poľnohospodárske družstvo „Radošinka“ 
je držiteľom práv na užívanie značky Re-
gionálny produkt PONITRIE od roku 2018.

V
íno Poľnohospodárske družstvo 

„RaDOšINKa”
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Sladké dobroty s.r.o. je spoločnosť sídlia-
ca v obci Solčany, ktorá sa od roku 2017 
zameriava na cukrárenskú výrobu. Port-
fólio firmy tvorí výroba zákuskov, tort, 
sušienok a koláčov. 

Solčiansky skladaník je slávnostný koláč, 
ktorý má v Solčanoch, ale aj v okolitých 
obciach hlbokú tradíciu a jeho recept 
sa predáva z generácie na generáciu. 
Skladaníky prinášali do domu nevesty a 
ženícha v podvečer svadobní hostia. Na 
významné udalosti sa pečie dodnes. Vy-
rába sa z vrstiev cesta, pomletých orechov 
a maku, ktoré sa ‘’skladajú’’ na seba. Na 
vrch sa ešte pridáva slivkový lekvár spolu 
s tvarohom.

Spoločnosť Sladké dobroty s.r.o. je 
držiteľom práv na užívanie značky Regio- 
nálny produkt PONITRIE od roku 2018.
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Firma Ing. Juraj Vodný pôsobí na sloven-
skom trhu od roku 1991. Vo svojej hlavnej 
činnosti sa zameriava na produkciu 
poľnohospodárskych produktov rastlinnej 
výroby. 

V roku 2016 začala s výrobou vysokokva- 
litného tekvicového oleja z pražených 
tekvicových jadier. Zameriava sa tiež na 
pestovanie tekvicových jadier najvyššej 
kvality, nakoľko je zástancom filozofie, že 
len tekvicový olej lisovaný z vysokokvalit-
ných tekvicových jadier dokáže poskytnúť 
spotrebiteľovi kvalitu výživových hodnôt a 
dodá telu potrebné  minerály a vitamíny. 

Zároveň firma aplikuje šetrný prístup 
k životnému prostrediu, keďže tekvicu 
pestuje v integrovanej produkcii so zele-
ninou, čím takmer nepoužíva chemické 
ošetrenie. 

Ing. Juraj Vodný je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2018. 
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Rybárska bašta a penzión DOBYS je 
rodinný podnik situovaný na okraji obce 
Solčany, ktorý svoje brány otvoril v roku 
2014.

Výnimočné okolie bašty tvorí areál, v kto-
rom sa nachádzajú tri rybníky. U návštev- 
níkov je najobľúbenejším rybník plný KOI 
kaprov, ktoré je možné pozorovať a kŕmiť 
z terasy. Príjemným spestrením poby-
tu v zariadení sú voľne pohybujúcimi sa 
domáce zvieratá. Pre radosť detí sú k dis-
pozícií detské ihriská s hojdačkami. 

V reštaurácií si návštevníci môžu pochut-
nať na jedlách z rýb, ktoré sú sezónne 
dopĺňané špeciálnymi ponukami. Ele-
gantné priestory reštaurácie sú vhod-
né na rodinné oslavy, svadobné obedy a 
firemné večierky. Počas letnej sezónny je 
otvorená terasa priamo pri rybníku. Let-
nou víkendovou špecialitou sú pečeno-
údené pstruhy.

Zariadenie ponúka ubytovanie v tichom 
prostredí, k dispozícií sú tri 1-lôžkové izby, 
desať 2-lôžkových izieb a dva apartmány. 
Pre ubytovaných hostí sú v ponuke raňaj-
ky formou bufetového stola.

DOBYS-GASTRO s.r.o. je držiteľom práv 
na užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2018.
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Firma Ing. Ľubomíra Rybárika sa zaoberá 
pestovaním hrozna a výrobou  sudového 
a fľašového vína. Vznikla v roku 1996 v obci 
Báb. Výrobné priestory má v starej gróf-
skej pivnici z roku 1826. 

Sortiment pestovaných odrôd viniča je 
predurčený na výrobu vysokokvalitných 
prívlastkových vín. Z bielych sú to Char-
donnay, Sauvignon, Rizling rýnsky, Devín 
a Tramín. V modrých odrodách nájdeme 
Svätovavrinecké, Alibernet a Cabernet 
Moravia.

Milovníci vína tak v pivnici okrem aktuál-
nej ponuky môžu ochutnať aj archívne 
vína.

Okrem pestovania tradičných odrôd sa 
firma venuje pestovaniu slovenských no-
vošľachtencov, z bielych odrôd Breslava, 
Hetera, Sauvignon super a z modrých 
odrôd Rudava, Ipeľ, Nitra, Torysa, Rimava, 
Hron a Váh.

Ing. Ľubomír Rybárik je držiteľom práv 
na užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019.

V
íno Ing. Ľubomír Rybárik 
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Firma Jaroslava Božika zaoberajúca sa 
výrobou pekárenských výrobkov je na 
trhu od roku 1992. Už 27 rokov vyrába 
z kvalitnej múky a ďalších ingrediencií 
podľa osvedčenej receptúry domáci 
chlieb a osúchy. Za každým výrobkom je 
tvrdá manuálna práca pekárov. Ich ruky 
vytvoria z malého bochníka cesta chut-
ný, nadýchaný a vypečený chlieb, osúchy, 
pečivo, koláče a aj vianočky, ktorých vôňa 
si dokáže podmaniť a do pekárne prilákať 
nejedného okoloidúceho. 

Jacovský chlieb a osúchy majú svoje 
dobré meno vybudované v širokom okolí. 
Čerstvé výrobky sa skoro ráno rozvezú do 
predajní, aby sa čo najskôr dostali na stôl 
našich dlhoročných, ako aj nových zákaz-
níkov.

Jaroslav Božik je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019.

Jaroslav  
BOžIK 
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Ing. Miloš Kožák je včelár. Býva neďale-
ko Nitry v obci Nové Sady. Jeho hlavnou 
činnosťou je chov včiel spojený s pro-
dukciou a predajom medu, propolisu a 
peľu, čomu sa venuje od roku 2001. Vy-
rába tiež medovinu a sviečky z včelieho 
vosku. So včelími rodinami kočuje po 
rôznych oblastiach. Je držiteľom ochran-
nej známky “Slovenský med”. Pravidelne 
sa zúčastňuje na Medzinárodnej poľno-
hospodárskej výstave Agrokomplex v Nit-
re a svoje výrobky tiež prezentuje na reme-
selníckych trhoch a jarmokoch v regióne. 

Ing. Miloš Kožák je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019.

Šperk v akejkoľvek podobe sa tešil veľ-
kému  záujmu už od prvopočiatku. S cie-
ľom vytvoriť niečo nové, trvácne s ume-
leckou hodnotou sa výrobe šperkov začala 
venovať aj Ivona Šišková. 

Ako keramička má skúsenosti najmä s 
výrobou  a dekorovaním  keramiky. Svoje 
zručnosti chcela využiť v inej oblasti, preto 
preniesla detailnú maľbu na miniatúrne 
šperky, ktoré sú od samého počiatku au-
torskou výrobou. 

Na začiatku je len medený plech, smalt 
a farby na porcelán. V tejto kombinácii 
vznikol maľovaný šperk, ktorý pôsobí ako 
porcelánový.

Ivona Šišková je držiteľkou práv na užíva-
nie značky Regionálny produkt PONITRIE
od roku 2019.

Ivona 
šIšKOVÁ 
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Penzión Granarollo je situovaný v Tesár-
skych Mlyňanoch v historickej budove 
z  roku 1892, v minulosti využívanej ako 
ko- niareň, či ako sýpka. 

Granarollo stále dýcha históriou, v prieč-
kach sú totiž zachované staré konštrukcie 
a drevené trámy, ktoré každej izbe dodá-
vajú dobový nádych.

Na prvom podlaží sa nachádza sedem 
dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky, 
v dvoch z nich sú hosťom k dispozícií aj 
hydromasážne vane. Rovnako tu nájdete 
aj presklenú kaviareň, s kvalitnou kávou 
a chutnými raňajkami. V Granarollo ne-
chýba ani sauna, či ponuka masérskych 
služieb. Na prízemí budovy sa nachádza 
reštaurácia so zachovanými pôvodnými 
múrmi a starými dobovými tehlami. 

Penzión Granarollo  je držiteľom práv 
na užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019. 
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Michala Dema zaujala tvorba z dreva už 
v mladosti, čo predurčilo aj výber školy 
s drevárskym zameraním. 

Výroba drevených suvenírov, píšťal, šper-
kov, hračiek pre deti a rôznych drevených 
doplnkov do domácností alebo záhrad je 
len stručným opisom toho, čo vo svojej 
stolárskej dielni vyrába. 

Rezbárovým cieľom je ponúknuť návštev-
níkom našej krajiny alebo regiónu 
možnosť odniesť si pravú slovenskú 
spomienku. Drevo je jedinečný materiál, 
jeho vôňa je nezameniteľná, rovnako svoj-
rázne a originálne sú aj výrobky Michala 
Dema. 

Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO je 
držiteľom práv na užívanie značky Regio- 
nálny produkt PONITRIE od roku 2019. 

Ranč pod Babicou je situovaný na úpätí 
Považského Inovca,  v historickej obci Boj-
ná. 

Návštevníci zariadenia môžu využiť uby-
tovanie v penzióne s  dvojlôžkovými iz-
bami a rodinným apartmánom. Pre menej 
náročných je možnosť sa ubytovať v cha-
tovej osade v bungalovoch a zrubových 
chatkách. 

Reštaurácia sa svojou ponukou zameria- 
va na tradičnú slovenskú kuchyňu. Me-
dzi obľúbené špeciality zákazníkov patria 
jedlá z rýb,  vyhľadávanými sú aj jedlá           
z lokálnej diviny.

Ranč ponúka aktívne využitie voľného 
času pre všetkých tých, ktorí milujú po-
byt v prírode, čerstvý vzduch, zvieratá a 
turistiku počas celého roka. Pre športovo 
založených návštevníkov ponúka okolitý 
les okrem možnosti turistiky aj cykloturis-
tiku a hubárčenie.

Zároveň je ranč ideálnym miestom na us-
poriadanie firemných a  tímbildingových 
aktivít, spoločenských podujatí, rodinných 
osláv a jubileí. 

Ranč pod Babicou  je držiteľom práv 
na užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019.  

RaNč POD BaBICOU 

U
by

tov
aci

e  
a s

tra
vo

va
cie

 sl
už

by



44 45

V širokej ponuke služieb tohto zariadenia 
nájdeme aj zážitkový rybolov. Rybačka na 
Ranči je určená pre všetkých rybárov aj 
nerybárov, nevynímajúc rodiny s deťmi. 
Ryby si návštevníci môžu uloviť v dvoch 
rybníkoch a vlastný úlovok na mieste sami 
pripraviť, prípadne zveriť do šikovných rúk 
miestnych kuchárov. Špecialitou známou 
v širokom regióne sú  pečeno-údené 
pstruhy.

Jedinečným zážitkom najmä pre naj-
menších je prehliadka zverinca. Pred-
stavuje príjemne strávený čas pre rodiny 
s deťmi, žiakov a študentov, či seniorov. 
V rámci prehliadky môžu návštevníci 
vidieť viac ako 40 druhov zvierat zo 6 
kontinentov. Nájdete tu okrem exotických
zvierat aj lesnú zver, vtáky, ryby a hospo-
dárske zvieratá.

Obe doplnkové služby tvoria komplexný 
balík služieb CR a vhodne dopĺňajú exis- 
tujúce služby v rámci blízkeho okolia a 
širšieho regiónu.

Ranč pod Babicou je držiteľom práv na 
užívanie značky Regionálny produkt 
PONITRIE od roku 2019. 
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Ranč Y sa nachádza v obci Solča-
ny. Hlavnou filozofiou jeho majiteľov 
je starostlivosť o životné prostredie, 
udržateľnosť a potravinová sebestačnosť. 
Odmenou za ich snaženie sú úsmevy a  
nadšenie návštevníkov.

 Pokiaľ chcete zažiť niečo nevšedné a vý- 
nimočné, chcete sa naučiť jazdiť na koni 
alebo prísť do kontaktu s týmto majes-
tátnym zvieraťom, ste na Ranči Y srdečne 
vítaní. Ak budete v tréningu vytrvalí, čaka-
jú na Vás aj výlety do prírody.

Špeciálny prístup je venovaný deťom, 
hlavne v podpore správneho prístupu a 
starostlivosti o kone. Cieľom je tiež zlepšiť 
ich motorické schopnosti a nadobudnutie 
sebavedomia. 

Pobyt na ranči je pre deti zábava a zážitok, 
dospelým poskytuje čas na relax a odpoči-
nok.

Ranč Y je držiteľom práv na užívanie 
značky Regionálny produkt PONITRIE od 
roku 2019.
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