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Hlavné piliere 
projektu  

KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

• Spoločenská zodpovednosť 
Projekt môžeme zaradiť medzi projekty spoločenskej zodpovednosti, nakoľko ciele tohto projektu spadajú 
do „ vecí verejných“ teda v prospech celej spoločnosti a nesledujú len parciálne ciele partnerov tohto 
projektu, ale primárne sú zamerané na podporu makroekonomiky štátu prostredníctvom vzdelávania 
obyvateľstva. 
•  Edukácia spotrebiteľa 
 Zabezpečenie cieľov projektu je postavené na edukácii obyvateľstva prostredníctvom komunikácie cez 
médiá rôznymi formami a nosičmi, cez interné komunikačné nosiče jednotlivých Generálnych partnerov 
projektu. 
• Systémové a komplexné riešenie  
Projekt nerieši len určitú kategóriu výrobkov, ale je zameraný tak na potraviny, nepotraviny ako aj na 
služby, ktoré spĺňajú kritériá podpory makroekonomiky Slovenska. Dotýka sa aj ďalších celospoločenských 
tém, ktoré s makroekonomikou priamo súvisia. 
• Partnerský princíp spolupráce všetkých účastníkov trhu 
Projekt Kvalita z našich regiónov je postavený na partnerskej spolupráci jednotlivých partnerov z radov 
obchodu, výroby, štátnej správy, médií a ďalších s cieľom zapojiť do Projektu spotrebiteľa 
• Označovanie produktov logom Kvalita z našich regiónov, ktoré spĺňajú parametre nastavenia projektu. 
• Synergia komunikácie  
Pozitívne výsledky a dosahovanie cieľov tempom, ktoré projekt Kvalita z našich regiónov dosiahol je dielom 
a zásluhou snaženia všetkých partnerov a ich ďalších komunikačných aktivít ktoré sú pridanou hodnotou 
pre myšlienku edukácie spotrebiteľa. 
• Transparentnosť 
Koordináciu  kampane projektu ovplyvňuje Koordinačný výbor, ktorý je tvorený zo zástupcov  generálnych  
a ďalších partnerov projektu. Na svojich pravidelných stretnutiach sa významnou mierou spolupodieľajú na 
dotváraní projektu Kvalita z našich regiónov.  
• Dobrovoľnosť 
Každý z partnerov, ktorý sa rozhodne vstúpiť do projektu, robí tak zo svojho presvedčenia, že táto aktivita 
bude na prospech nielen jeho záujmom, ale na prospech celej spoločnosti. 



KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Hlavné ciele 
projektu  

•vzdelávať občanov, aby získali základné ekonomické znalosti, ktoré im pomôžu rozhodovať sa pri nákupe 
z pohľadu makroekonomiky 
• vysvetľovať spotrebiteľom ako funguje ekonomika, a ako sa aj oni môžu podieľať na zlepšovaní kvality 
života  spoločnosti, ktorej sú súčasťou 
•vysvetliť širokej spotrebiteľskej verejnosti, prečo je pre nich výhodné nakupovať výrobky, ktoré boli 
dopestované alebo vyrobené v národnom regióne 
• označiť výrobky ochrannou známkou a podporiť predaj a kúpu výrobkov vyrobených na regionálnom trhu 
•ovplyvniť nákupné správanie a stabilizovať spotrebiteľské návyky v prospech regionálnych výrobkov                     
a národného trhu 
• podporovať prvovýrobcov, výrobcov a predajcov v jednotlivých regiónoch Slovenska prostredníctvom 
stabilizácie a podpory dopytu na vnútornom trhu 
•podporovať partnerov projektu prostredníctvom kampane, spotrebiteľskej súťaže a iných foriem 
• zlepšiť štruktúru ponuky žiadaných profesií a remesiel na trhu práce prostredníctvom zvýšenia atraktivity              
a obnovenia stavovskej cti jednotlivých remesiel na základe komunikácie a vzdelávania   
•vzdelávať spotrebiteľa ohľadom významu kvality produktov s dôrazom na potraviny a ich súvislosť                         
so zdravotným stavom jedinca a spoločnosti 
• podporovať tvorivé rozmýšľanie a aktívne podnikateľské myslenie 
•propagovať regióny Slovenska a podporovať cestovný ruch prostredníctvom predstavenia rôznych 
kultúrnych, historických alebo prírodných pamätihodností a zaujímavostí v súlade s celkovou koncepciou 
projektu 
• podporovať makroekonomické ukazovatele s dôrazom na tvorbu nových pracovných miest 
• vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny v ktorej žijú Prostredníctvom 
Občianskeho združenia KVALITA Z  NAŠICH REGIÓNOV 
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Systém 
financovania 
projektu 
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Systém kontroly 
projektu 

Rozpočet                      
projektu KZNR 

Kampane                
projektu KZNR 

- Obchodné siete, Výrobcovia, 
pestovatelia, chovatelia 

Poplatky                          
za používanie 

ochrannej známky 

Občianske združenie                                                  
- dary                                 

- 2% z daní 

Kontrola 
projektu 

KZNR 

Výkonný 
výbor 

Sekretariát 
projektu 

Občania                                  
- aplikácia                                     
- OZ KZNR 



Podmienky 
získania Možnosť získať ochrannú známku má každý 

Od 1.12.2012 sa  dá požiadať o oprávnenie používať ochrannú známku Kvalita z našich regiónov, ktoré  
slúži na označovanie potravinárskych a nepotravinárskych tovarov každým pestovateľom alebo 
výrobcom podnikajúcim na Slovensku.  
  
Po splnení kritérií získava žiadateľ okrem  práva  označovať výrobky logom aj digitálny marketingový 
priestor na podporu predaja svojich výrobkov prostredníctvom aplikácie Kvalita z našich regiónov. 
  
Systém získania  práva označovať svoje produkty  je nastavený tak, aby bol dostupný aj pre malých 
a stredných podnikateľov.  
 
Ročný poplatok za používanie ochrannej známky je určovaný v závislosti od výšky obratu konkrétnej 
tovarovej položky v predchádzajúcom roku dosiahnutého na slovenskom trhu, ktorý je očistený od DPH 
a spotrebných daní. 
 
Percentuálne zastúpenie hlavnej zložky v potravinárskom výrobku  za jednotlivé komodity vychádza z 
jeho reálneho dostupného množstva na Slovenskom trhu. 
  
Kritériá sa budú pribežne meniť v závislosti od zmien ich dostupnosti na slovenskom trhu. 
 
Kritériá pamätajú aj na zvýraznenie označenia tovarov v závislosti od intenzity dopadu na 
makroekonomiku, buď „modrou“, alebo „zlatou“ pečaťou. 
  
O udelení alebo zamietnutí získania práva na označovanie ochrannou známkou  jednotlivých výrobkov 
rozhoduje Výkonný výbor, ktorý je súčasťou Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV. 

 

KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Slovenským výrobkom 
je všetko, čo sa na 
území Slovenskej 

republiky dopestuje 
a vyrobí.* 

 
*Nariadenie Rady EHS 
č. 2913/92, Článok 24:  
Za krajinu pôvodu 
tovaru, na ktorého 
výrobe sa podieľali 
viaceré krajiny, sa 
považuje krajina, v 
ktorej sa ako v 
poslednej uskutočnilo 
jeho podstatné a 
hospodársky 
odôvodnené 
spracovanie, a to v 
podnikoch na to 
určených a ktorého 
výsledkom je nový 
výrobok, alebo ktoré 
predstavuje dôležitý 
stupeň výroby. 
  



KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Systém získania 
Ochrannej známky 
a kontrola 
projektu 



Rok 2011: 
 

• Uvedenie značky „Kvalita z našich regiónov“ na trh  
• Prvý ročník projektu „KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV“ bol prijatý s veľkým ohlasom, kladnými 

hodnoteniami a pozitívnymi reakciami. 
• Prieskum GfK (september 2011): 
     72% oslovených pozná logo a zaregistrovalo kampane Projektu 

 
 

Rok 2012: 
 

• Budovanie značky „Kvalita z našich regiónov“ 

• Získavanie dôvery spotrebiteľa v produkty označené logom Kvalita z našich regiónov 

• Druhý ročník sa rozrástol sa o nových obchodných i produktových partnerov 
• Prostredníctvom divadelného vzdelávacieho predstavenia kampane  „Zlaté dno“ projekt edukoval  
     viac ako 4 000 žiakov základných škôl po celom Slovensku 
• Prieskum GfK (september 2012):  
     80% spotrebiteľov motivujú kampane projektu „Kvalita z našich regiónov“  ku kúpe slovenských 
     výrobkov 
 

 

Rok 2013: 
 

• Zvyšovanie dôveryhodnosti značky „Kvalita z našich regiónov“ u spotrebiteľa 

• Uvedenie pravidiel a podmienok Licencie pre udeľovanie ochrannej známky „Kvalita z našich 

regiónov“ a jej kontrolu  

• Aplikácia „Kvalita z našich regiónov“ pre smartphony 

• Založenie občianskeho združenia „Kvalita z našich regiónov“ 

História 
budovania 
značky 
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KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Nastavenie                         
4. ročníka projektu 
KZNR 2014 

 Vzdelávanie spotrebiteľa v oblasti ekonomiky a poukazovanie na to, aký dopad má 
naše nákupné správanie na makroekonomické ukazovatele  
 

 Informovanie spotrebiteľa ako pozitívne vieme spoločným snažením zlepšiť podmienky 
života v spoločnosti v oblasti zamestnanosti, školstva, zdravotníctva, zlepšenia 
infraštruktúry... 
 

 Podpora predaja domácich výrobkov a služieb prostredníctvom rôznych foriem 
komunikácie so spotrebiteľom 
 

 Odštartovanie celoslovenského systému vzdelávania v poľnohospodárstve 
prostredníctvom Akadémie rozvoja podnikania v poľnohospodárstve na Slovensku 
 

 Výchova a vzdelávanie spotrebiteľa ohľadom významu kvality produktov                                              
s dôrazom na potraviny a ich súvislosť  so zdravotným stavom jedinca a spoločnosti  
 

 Označovanie ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov  tých stravovacích 
zariadení, ktoré splnia kritériá z pohľadu percentuálneho zastúpenia domácich surovín 
slovenského pôvodu pri príprave stravy a ďalších produktov vo svojich prevádzkach 
 

 Podpora národnej hrdosti prostredníctvom vybudovania afinity k regionálnym 
produktom a úcty k vlastnej práci a práci svojich spoluobčanov, s cieľom dokázať sa 
presadiť na trhu 



Mobilná aplikácia 
projektu 

Na podporu predaja a kontrolu dodržiavania pravidiel projektu Kvalita 
z našich regiónov bola vyvinutá špeciálna aplikácia určená pre 
spotrebiteľov Slovenska.  
 
Aplikáciu s názvom „Kvalita z našich regiónov“ si jednoducho a zadarmo môže každý 
spotrebiteľ stiahnuť v App Store, či Google Play alebo prostredníctvom QR kódov. 
  
Pomocou aplikácie si môže každý spotrebiteľ overiť, či výrobok nesie ochrannú známku 
Kvalita z našich regiónov oprávnene.  
 
Na obrazovke  smartfónu, pokiaľ výrobok má oprávnenie používať ochrannú známku 
Kvalita z našich regiónov, sa objavia zaujímavé  informácie pre spotrebiteľa ohľadom 
výrobku. Stačí len nasnímať čiarový kód daného tovaru, ktorý je označený ochrannou 
známkou Kvalita z našich regiónov. 
  
Cez aplikáciu, ktorá poskytuje nový, marketingový digitálny priestor si môže každý jej 
používateľ prečítať viac o výrobku a jeho výrobcovi. Tento priestor slúži na propagáciu 
a podporu predaja výrobkov označených ochrannou známkou Kvalita z našich regiónov.  
 
V prípade, že spotrebiteľ zistí akékoľvek nezrovnalosti pri používaní ochrannej známky 
Kvalita z našich regiónov, môže túto skutočnosť nahlásiť prostredníctvom aplikácie v časti 
„Hlásenie neoprávneného používania“. 
 
Pomocou aplikácie sa môže každý plnoletý občan alebo organizácia prihlásiť on-line do 
Občianskeho združenia KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV. 
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Ciele a dôvody 
vzniku 

Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

 

 

 

Občianske združenie KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV bolo registrované na Ministerstve 
vnútra SR dňa 15.3.2013. 
 
Vzniklo z potreby zapojiť občana do hnutia, ktoré vyvolá celospoločenské nadšenie 
a potrebu pristupovať zodpovedne a s rozmyslom pri každodenných nákupoch.  
 
Cieľom združenia je transparentnosť a upevnenie synergie vzájomného snaženia 
všetkých účastníkov trhu v spoločnom úsilí  budovania občianskeho prístupu ku veciam 
verejným. 
 
Členom môže byt právnická osoba alebo fyzická osoba po dosiahnutí plnoletosti. 
  
Členstvo je bezplatné. 
  
Každý člen má práva a povinnosti ktoré sú zakotvené v stanovách OZ. 
 

Financie, ktoré sa získajú prostredníctvom OZ budú použité na rozvoj projektu                     
a vzdelávanie spotrebiteľa. 

 



Podiel slovenských výrobkov v nákupných košíkoch 
Prieskum GfK 
Slovakia  

ÚSPECH PROJEKTU KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
 
 
Porovnanie 
2012/2013 

5 % zvýšenie v prospech slovenských výrobkov 



Ot. 13: Do akej miery ste pri nasledujúcich výrobkoch/produktoch Vy osobne ochotný/á priplatiť si za výrobok 
slovenskej výroby, aj keby bol drahší, ako podobný produkt zo zahraničia? Báza: Celá vzorka (N = 529) / (N=500)  
 

 

Ochota priplatiť si za slovenské výrobky I. 

Určite 
nie 

Skôr 
nie 

Skôr 
áno 

Určite 
áno 

Mliečne výrobky (jogurty, 

mlieko, smotany, syry) 

2013 
+ 1  

2012 

Hydinové mäso 
2013 

+ 5 
2012 

Mäsové výrobky - bravčové 

mäso, hovädzie mäso 

2013 
+ 3 

2012 

Ovocie a zelenina 
2013 

+ 2 
2012 

Mrazené potraviny 
2013 

+ 4 
2012 

Pivo 
2013 

+ 4 
2012 

Oleje a margaríny 
2013 

+ 2 
2012 

Čokoláda a cukrovinky 
2013 

+ 4 
2012 

Cestoviny 
2013 

+ 6 
2012 

Džúsy a ovocné šťavy 
2013 

+ 3 
2012 

Konzervované potraviny 
2013 

+ 2 
2012 
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Prieskum GfK 
Slovakia 
Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
 
 
Porovnanie 
2012/2013 



Ot. 13: Do akej miery ste pri nasledujúcich výrobkoch/produktoch Vy osobne ochotný/á priplatiť si za výrobok 
slovenskej výroby, aj keby bol drahší, ako podobný produkt zo zahraničia? Báza: Celá vzorka (N = 529)  / (N = 500) 
 

 

Ochota priplatiť si za slovenské výrobky II. 

Určite 
nie 

Skôr 
nie 

Skôr 
áno 

Určite 
áno 

Kečupy, horčice, 

dressingy 

2013 
+ 3 

2012 

Nealkoholické nápoje 

(limonády, sýtené 

a nesýtené nápoje, atď..) 

2013 

+ 4 
2012 

Víno, šumivé vína a sekty 
2013 

0 
2012 

Káva a kávové špeciality 
2013 

+ 4 
2012 

Slané pochutiny (čipsy, 

slané tyčinky, chrumky) 

2013 
+ 3 

2012 

Destiláty a liehoviny 
2013 

+ 5 
2012 

Cereálie 
2013 

+ 7 
2012 

Prípravky na starostlivosť 

o pokožku 

2013 
+ 6 

2012 

Šampóny a iné výrobky na 

starostlivosť o vlasy 

2013 
+ 6 

2012 

Čistiace prostriedky do 

domácnosti 

2013 
+ 4 

2012 

Výrobky pre dentálnu 

hygienu/výrobky na 

starostlivosť o zuby  

2013 

+ 3 
2012 
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Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
 
 
Porovnanie 
2012/2013 



Preferencia označovania kvalitných slovenských výrobkov  

Spokojnosť s označením 

Ot. A5: Do akej miery ste spokojný s označením Kvalita z našich regiónov? 
Ot. A6: Ako by mali byť podľa Vás označované kvalitné slovenské výrobky? Ktorá z uvedených možností Vám najviac vyhovuje: 
Báza: Posttest 2013 (N=529), Posttest 2012 (N = 500); Pretest 2012 (N = 500 

KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Prieskum GfK 
Slovakia 
Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
 
 
 
 
 
 
Porovnanie 
2011/2012/2013 



Motivuje reklama ku kúpe slovenských výrobkov? 

Ot. 6: Myslíte si, že táto reklama motivuje ľudí ku kúpe slovenských výrobkov?  
Báza: Posttest 2013 (N=529), Posttest 2012 (N = 500); Posttest 2011 (N = 525) 
 

Vek  

Pohlavie 

Príjem domácnosti 

Kraj 
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Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
 
 
 
 
 
 
Porovnanie 
2011/2012/2013 



Hlavné posolstvo reklamy projektu Kvalita z našich regiónov 

Ot. 7: Čo, podľa Vášho názoru, chceli tvorcovia touto reklamou divákom povedať? Čo je podľa Vás hlavným posolstvom tejto reklamy?  
Báza: Celá vzorka (N = 529)  

 

Čo je podľa vás hlavné posolstvo reklamy? 

KVALITA Z NAŠICH REGIÓNOV 

Prieskum GfK 
Slovakia 2013 
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Viete rozoznať slovenské od zahraničných výrobkov? 

Prieskum Azet - 
porovnanie 
2012/2013 

12 % zlepšenie 11 % zlepšenie 1 % zlepšenie 

Počet respondentov – 2012: 11 184 / 2013: 8 293 
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Stretli ste sa s týmto označením slovenských výrobkov a služieb? 
Prieskum Azet – 
porovnanie 
2012/2013 

13 % zlepšenie 8 % zlepšenie 5 % zlepšenie 

Počet respondentov – 2012: 11 184 / 2013: 8 293 



Myslíte si, že by bolo dobré označiť všetky produkty vyrobené na 

Slovensku (potraviny aj nepotraviny) jedným symbolom pre ľahšiu 

orientáciu pri nakupovaní?             

93% 

6% 

0,60% 
0,40% 

Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

Prieskum Azet 2012 

Počet respondentov: 11 184 
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