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I. 
Product of Kukkonia – regionálna značka kvality 

Regionálnou značkou kvality sa dajú označiť služby a produkty typické pre daný
región, ktoré odzrkadľujú jeho tradície a kultúru. Ochranná značka je zárukou
pôvodu, kvality a  jedinečnosti produktov. Regionálna značka je efektívnym
nástrojom regionálneho rozvoja, spolupráce producentov z regiónu a zároveň aj
komplexnej marketingovej činnosti. Spoločný marketing je pre miestnych produ-
centov výhodný, lebo je oveľa efektívnejší a  menej nákladný ako osobitná
propagácia jednotlivých produktov. Označené produkty sú pre spotrebiteľov
zároveň garanciou, že značkový produkt či služba sú kvalitné a  pochádzajú
z  daného regiónu. Regionálna značka kvality Product of Kukkonia vznikla ako
súčasť projektu územného rozvoja Kukkonia na označenie: 

• regionálnych produktov (potravinárske produkty, remeselné výrobky),
• služieb (reštaurácie, hotely, iné služby cestovného ruchu, podujatia, športové

akcie, múzeá). 

Cieľom ochrannej značky je propagovať žitnoostrovský región (v minulosti
označovaný ako Kukkónia) a jeho hodnoty, rozvíjať miestnu ekonomiku a cestovný
ruch, ochraňovať regionálne tradície a osobitosť regiónu a v neposlednom rade
propagovať kvalitné produkty a služby. 

II. 
Logo značky

Základným motívom značky Product of Kukkonia je lekno z  loga Občianskeho
združenia Kukkonia. Podľa ľudovej tradície Žitný ostrov v minulosti obývali víly,
ktoré ho neskôr opustili. Len víla Ruženka sa rozhodla navždy zostať medzi
miestnymi obyvateľmi v podobe lekna. Jej príbeh symbolizuje logo.
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III. 
Používanie značky

Právo používať značku Product of Kukkonia môžu dostať len miestne produkty, re-
gionálne podujatia, služby a reštauračné zariadenia, ktoré spĺňajú určené podmienky. 

IV. 
Miestni producenti

Požiadavky sú nasledujúce: 
• sídlo zaregistrovanej firmy či producenta so živnosťou je na Žitnom ostrove, 
• produkt obsahuje najmenej 65 % miestnych surovín a zároveň neobsahuje

umelé prídavné látky, zvýrazňovače chuti a konzervačné látky,
• produkt je vyrobený na základe miestneho a/alebo tradičného receptu (napr.

na základe miestnej, resp. rodinnej tradície),
• výroba produktu nemá negatívny dopad na životné prostredie, 
• počas výroby produktu sa dodržiavajú adekvátne hygienické predpisy

(hygienické povolenie), 
• produkt zodpovedá zákonom a predpisom Slovenskej republiky. 

Občianske združenie Kukkonia sa zaväzuje, že 
• na svojej internetovej stránke zverejní zoznam používateľov značky a  ich

údaje (kontakty, krátky opis, fotografia), 
• zverejní opis a dostupnosť produktov tejto značky (kde sa dá produkt kúpiť), 
• bude propagovať značkové produkty, 
• pripraví produktový katalóg Product of Kukkonia (s opisom jednotlivých

produktov a kontaktmi na producentov), 
• bude distribuovať produktový katalóg Product of Kukkonia,
• propagáciou stránky www.kukkonia.sk zabezpečí komplexný marketing, 
• miestnemu producentovi zabezpečí 100 ks nálepiek Product of Kukkonia, 
• poskytne mu grafický manuál značky Product of Kukkonia na tlač ďalších och-

ranných značiek (tlačiarenská príprava, presné vymedzenie papiera), 
• predstaví producenta používajúceho ochrannú značku (v podobe krátkej re-

portáže) na portáli www.parameter.sk, 
• v plánovanom webshope bude propagovať produkty tejto značky. 
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V. 
Služby 

Propagácia miestnych poskytovateľov služieb na stránke www.kukkonia.sk 
Rozvoj cestovného ruchu je oveľa efektívnejší, ak záujemcovia o náš región nájdu
všetky informácie na jednom mieste. Združenie preto založilo internetovú stránku
www.kukkonia.sk, na ktorej vytvorí databázu miestnych služieb. Podmienkou
žiadosti o  ochrannú značku je, aby služba už na stránke www.kukkonia.sk
figurovala. Ďalšie podmienky získania práva na používanie značky zverejní
Občianske združenie Kukkonia na svojej stránke po vytvorení databázy. 

Miestni poskytovatelia služieb (reštaurácie, hotely a  iné služby) sa môžu na
stránku www.kukkonia.sk dostať po splnení týchto podmienok: 
• V prípade reštaurácií:

– používajú miestne suroviny, 
– v menu vždy figuruje typické žitnoostrovské jedlo (označené logom Kukko-

nia),
– ponúkajú propagačný materiál alebo katalóg o miestnych maloproducentoch. 

Združenie zabezpečí bezplatné ďalšie vzdelávanie kuchárov regionálnej reštaurácie,
ktorého hlavným cieľom bude motivácia k používaniu regionálnych surovín. 

• V prípade hotelov: 
– ponuka regionálnych fakultatívnych programov, spolupráca s  miestnymi

poskytovateľmi služieb, 
– ak má hotel vlastnú reštauráciu, združenie bezplatne zabezpečí ďalšie vzde-

lávanie kuchárov,
– v  menu reštaurácie vždy figuruje typické žitnoostrovské jedlo (označené

logom Kukkonia),
– pokiaľ nemajú vlastnú reštauráciu, spolupracujú aspoň s jednou miestnou

reštauráciou, 
– ponúkajú propagačný materiál (katalóg Product of Kukkonia) o miestnych

producentoch, 
– ponúkajú propagačný materiál o regióne (napr. cyklomapu). 
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• V prípade poskytovateľov iných služieb: 
– spolupracujú s najmenej jedným ubytovateľom, 
– spolupracujú s najmenej jednou reštauráciou, 
– pokiaľ je to možné (napr. v  prípade termálneho kúpaliska a  podobných

služieb), zabezpečujú propagačný materiál o regióne, 
– pokiaľ je to možné, ponúkajú propagačný materiál (katalóg Product of

Kukkonia) o miestnych producentoch. 

Občianske združenie Kukkonia sa zaväzuje, že: 
• na svojej internetovej stránke predstaví registrovaných poskytovateľov služieb

(základné informácie v  maďarčine, slovenčine a  angličtine, fotografie a
kontakty), 

• v mobilnej aplikácii pre cyklistov bude propagovať registrovaných poskytovateľov
služieb (základné informácie v maďarčine, slovenčine a angličtine, fotografie
a kontakty), 

• neskôr služby patriace pod ochrannú značku vyzdvihne na svojej internetovej
stránke, 

• propagáciou stránky www.kukkonia.sk bude propagovať aj poskytovateľov
služieb. 

VI. 
Žiadosť o ochrannú značku a registráciu

1. Miestni producenti – podnikatelia môžu o  povolenie používať značku
požiadať priloženým formulárom. Zaslanie produktovej vzorky je povinné.
Prihlášky môžete posielať na emailovú adresu product@kukkonia.sk. 
– V žiadosti prosíme presne uviesť, pre ktorý produkt žiadate ochrannú značku.

Ak ju žiadate pre viacero produktov, žiadame Vás, aby ste ich presne uviedli.
– Ďalšie povinné prílohy: opis produktu, výpis z obchodného registra, čestné

vyhlásenie, že firma nie je v krachu či v exekúcii, fotografia produktu. 
– Žiadateľ ručí za pravdivosť uvedených údajov. 
– Podnikatelia dostanú povolenie používať značku na jeden rok. O povolení

používať ochrannú značku rozhodne komisia, žiadateľ bude o jej rozhodnutí
informovaný písomne. V období používania značky je maloproducent
povinný hlásiť všetky zmeny týkajúce sa produktu (napr. zmena zloženia,
zmena balenia, zastavenie výroby produktu). 
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2. Poskytovatelia služieb môžu o  registráciu požiadať presným vyplnením
formulára. Žiadosti treba posielať na emailovú adresu region@kukkonia.sk.
Povinné prílohy: základné informácie (v rozsahu pätnásť viet) v  maďarčine,
slovenčine a angličtine, 10 fotografií s vysokým rozlíšením.

VII. 
Povolenie používať značku

O povolení používať ochrannú značku rozhodne komisia zostavená Občianskym
združením Kukkonia. Komisia posúdi žiadosti o  používanie značky a  bude
dohliadať na jej adekvátne používanie. Združenie vymedzí podmienky, ktoré
treba pre používanie značky splniť. V prípade porušenia pravidiel či protiprávneho
používania značky môže právo na jej používanie odňať. Združenie na stránke
www.kukkonia.sk uvedie menoslov členov komisie a  požiadavky, ktoré sú
predpokladom používania značky. Združenie určí aj podmienky zápisu podni-
kateľov na internetovú stránku www.kukkonia.sk, ktorí neskôr môžu požiadať
o právo používať ochrannú značku. 

Adresa: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda 

Právna zástupkyňa: Tímea Dóka 

IČO: 42298806 

e-mail: kukkonia@kukkonia.sk

www.kukkonia.sk

VIII. 
Komisia

• Úlohou komisie je posúdiť žiadosti a dohliadať na právne používanie ochrannej
značky. Predsedníčkou päťčlennej komisie je Réka Világi. 

• Komisia zasadá dvakrát ročne: raz na jar a  raz na jeseň. Termín zasadania
komisie bude verejne známy najmenej mesiac pred jeho konaním, členovia
budú o  termíne informovaní písomne. Združenie je najmenej dva týždne
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pred zasadnutím povinné informovať členov komisie o zozname žiadateľov.
Členovia komisie môžu žiadateľov osobne navštíviť. Komisia môže na svoje
zasadnutia prizvať aj externistov, ktorých úlohou je odborné poradenstvo.
Hlasovacie právo majú aj hostia. Hlasuje sa na základe vopred stanovených
kritérií. Členstvo v komisii nie je honorované. Členovia komisie sa zaväzujú k
mlčanlivosti. 

IX.
Občianske združenie Kukkonia môže odňať právo 

na používanie ochrannej značky

• ak sa zhoršila kvalita produktu (producent nepoužíva adekvátne suroviny,
alebo používa umelé prídavné a konzervačné látky), 

• ak sa počas náhodnej kontroly zistí, že produkt nemá dostatočnú kvalitu, 
• ak producent neuvedie na produkte logo značky. 

X. 
Kontrola 

Komisia má právo kontrolovať producenta počas obdobia, kedy má právo používať
ochrannú značku: 
• náhodne, 
• z času na čas, 
• na základe vonkajšieho podnetu.

XI. 
Poplatok za používanie značky

Ročný poplatok za používanie regionálnej značky Product of Kukkonia je 
80 eur za každý produkt. Miestny producent môže ochrannú značku používať
rok, potom môže požiadať o  jej predĺženie o ďalší rok. Aj o  predĺžení práva
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používať značku rozhodne komisia. V  období používania značky producent
ručí za nezmenenú kvalitu svojho produktu. Za neoprávnené používanie značky
je pokuta 10 000 eur. 

XII. 
Registračný poplatok na stránke www.kukkonia.sk 

Registračný poplatok na stránke www.kukkonia.sk je 60 euro/rok, potom sa dá
členstvo predĺžiť o ďalší rok. Registračný poplatok je určený na marketingové
výdavky.


