
Zlaté Slnko je prestížne ocenenie najlepších slovenských farmárov a remeselných 
výrobcov. V roku 2022 sa koná pilotný ročník súťaže. 

Víťazi sortimentných kategórií sú vyberaní z portfólia prihlásených účastníkov 
súťaže – farmárov a remeselných výrobcov pôsobiacich na území Slovenskej 
republiky – na základe hodnotenia realizovaného odbornou a nezávislou 
komisiou zloženou z odborníkov v oblasti etnológie, pôvodu potravín, biológie, 
kvality výrobkov. 
 
Generálnym partnerom a organizátorom súťaže Zlaté Slnko 2022 je spoločnosť 
Slovenský potravinársky priemysel a.s., so sídlom Tomášikova 46A,  
Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO:  47 793 155 (ďalej aj 
„organizátor“ alebo „usporiadateľ“) , ktorá prevádzkuje sieť predajní potravín pod 
označením YEME plnochutné potraviny. 

1. PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ A KDE A KEDY SA USKUTOČNÍ? 

Súťaž je určená pre farmárov a remeselných výrobcov pôsobiacich a 
registrovaných na území Slovenska, vrátane predaja z dvora (priameho predaja 
podľa Nariadenia Vlády SR č. 359/2011 Z. z.). 

Súťaž je pre zaregistrovaných súťažiacich zdarma, t. j. neplatia žiadne poplatky za 
registráciu do súťaže. 

Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 22. 5. 2022 do 
6. 10. 2022. 

22. 5. – 22. 7. 2022 Prihlasovanie sa do súťaže 
22.7. – 15. 8. 2022 Hodnotenie jednotlivých súťažných kategórií komisiou Zlatého 
Slnka a výber produktov, ktoré postúpia do užšieho výberu na ochutnávku, príp. 
zbieranie dodatočných informácií od súťažiacich 
5. 9. – 7. 9. 2022 Ochutnávky produktov a záverečné vyhodnotenie súťaže 

Galavečer s oznámením ocenených a odovzdaním sošiek pre ocenených sa 
uskutoční 6. 10. 2022 v Bratislave. 

2. AKO SÚŤAŽ FUNGUJE? 

Hodnotenie prebehne na základe vyhodnotenia odbornej a nezávislej poroty 
Zlaté Slnko. Túto časť súťaže zabezpečuje komisia Zlatého Slnka a je rozdelená do 
sortimentných kategórií a Skrytého pokladu. 

Nominácie do tejto časti súťaže prebehnú podľa metodiky komisie Zlatého Slnka 
a to pri zohľadnení nasledujúcich kritérií: 



Chuť produktu 
Pôvod produktu 
Spôsob spracovania produktu 
Kvalita produktu 
Zloženie produktu (vstupné suroviny) 
 
Do súťaže môžu byť zaradené nasledovné produkty: 

- produkty určené na priamu konzumáciu bez dodatočnej tepelnej úpravy 
(hotový produkt, tzv. sekundárny) 

- produkty vyrobené na Slovensku 
 
Zlaté Slnko bude mať 2 hlavné „podsúťaže“: 

1. súťaž realizovaná v 6 sortimentných kategóriách 
o do súťaže sa môžu súťažiaci prihlásiť sami, 
o do súťaže môže súťažiacich nominovať ktokoľvek iný, 
o počet zapojených produktov do súťaže od jedného výrobcu nie je 

obmedzený 
o o víťazovi v každej sortimentnej kategórii rozhodne výsledok 

hlasovania odbornej a nezávislej komisie Zlaté Slnko 
o v každej sortimentnej kategórii bude vybraný jeden víťaz 
o víťazom sa stane výrobca, ktorý získa najlepšie komplexné 

hodnotenie zo strany komisie podľa metodiky 
 

2. súťaž Skrytý  poklad realizovaná so zámerom objavenia „skrytého 
pokladu“ medzi farmármi či remeselnými výrobcami, ktorí sa venujú výrobe 
a produkcii tradičných plodín, odrôd, potravín 

o ocenenie Skrytý poklad získa farmár alebo remeselný výrobca, 
ktorého môže nominovať výhradne komisia Zlatého Slnka 

o  o víťazovi Skrytého pokladu rozhodne výsledok hlasovania odbornej 
a nezávislej komisie Zlaté Slnko 

o  v súťaži Skrytý poklad bude vybraný jeden víťaz 
o víťazom sa stane výrobca, ktorý získa najlepšie komplexné 

hodnotenie zo strany komisie podľa metodiky 
 

 
Sortimentné kategórie: 

Lahôdky 
o údeniny 

• šunky 
• salámy 
• klobásy 



• párky 
• údené mäso 
• sušené mäso 
• slanina 
• paštéty 
• zavárané mäso 
• masť a oškvarky 
• ostatné mäsové výrobky 

o nátierky a šaláty 
o rybacie lahôdky 

 
Mliečne 

o kravské mliečne potraviny 
o kravské bez laktózy 
o ovčie 
o kozie 
o vegánske 
o zmrzlina 

 
Pekáreň 

o Tradičná pekáreň 
• chlieb 
• slané pečivo 
• sladké pečivo 
• zákusky 
• koláče 

o Bezlepková pekáreň 
• chlieb 
• slané pečivo 
• sladké pečivo 
• zákusky 
• koláče 

 
Špajza 

o Snacky 
• čokoláda 
• sladké nátierky 
• cukrovinky 
• orechy a semienka 
• sušené plody 
• slané snacky 

o Oleje 



o Octy 
o Zaváraniny 

• mäsové konzervy 
• rybacie konzervy 
• zeleninové konzervy 
• pretlaky 
• pesto 
• antipasti 

o Dochucovadlá 
• kečupy 
• horčice 
• dressingy 

o Pečenie 
• med 
• džemy 
• kompóty 

o Raňajky 
• vločky 
• musli 
• granola 
• cereálie 

o Baby food 
• výživy 
• snacky 

 
Káva a čaj 
 
Alko a nealko 

o Nealko 
• vody 
• limonády 
• funkčné nápoje 
• džúsy 
• sirupy 

o Alko 
• víno 
• pivo 
• destiláty 
• miešané nápoje 

 
 
3. PRAVIDLÁ NA VYUŽÍVANIE LOGA POČAS SÚŤAŽE 



Výrobcovia majú možnosť používať predpripravené materiály organizátorom 
súťaže alebo logo Zlaté Slnko. Materiály aj logo sú prístupné na stiahnutie na 
www.zlateslnko.sk. Usporiadateľ v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že 
logo, ktorým označuje súťaž, je ochrannou známkou zapísanou na Úrade 
priemyselného vlastníctva SR a je chránené podľa zákona o ochranných známkach 
a autorským právom. 

4. PRAVIDLÁ NA VYUŽÍVANIE LOGA A TITULU PRE VÍŤAZNÝCH VÝROBCOV 

Usporiadateľ udeľuje výrobcom, ktorí sa stanú víťazmi jednotlivých častí súťaže, 
právo užívať titul, ktorý im bude udelený a príslušné logo, ktorým usporiadateľ 
označuje súťaž „Zlaté Slnko 2022" vo variante pre príslušnú kategóriu. Výrobcovia, 
ktorí sa stanú víťazmi jednotlivých častí súťaže, sa zaväzujú užívať titul, ktorý im 
bude udelený, a logo, ktorým usporiadateľ označuje súťaž a danú kategóriu, len v 
pôvodnej podobe stanovenej usporiadateľom. Využitie tohto loga a titulu nie je 
časovo obmedzené. 

5.  SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane 
lehoty jej platnosti alebo súťaž ukončiť alebo prerušiť aj bez udania dôvodu a bez 
nároku na akékoľvek náhrady obchodníkom, prípadne tretím osobám. 
Usporiadateľ a organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce 
sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodov. Usporiadateľ a 
organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo 
nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa alebo 
organizátora, ako je uvedené v týchto pravidlách. Výsledky súťaže sú konečné, bez 
možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o otázkach je vždy na usporiadateľovi 
a organizátorovi súťaže. Tieto podrobné pravidlá súťaže sú k dispozícii na 
internetovej stránke www.zlateslnko.sk a v sídle usporiadateľa počas celej súťaže. 
Tieto pravidlá a právne vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom 
Slovenskej republiky. 

POUŽITÉ POJMY 

Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je spoločnosť Slovenský potravinársky 
priemysel a.s., so sídlom Tomášikova 46A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 
831 04, IČO: 47 793 155.  

Online portál, cez ktorý účastníci vstupujú do súťaže Zlaté Slnko a kde prebieha 
registrácia: www.zlateslnko.sk 

Prihlasovací formulár do súťaže Zlaté Slnko 



Názov, meno výrobcu/farmára podľa registra, pri predaji z dvora meno osoby 

Sídlo alebo bydlisko 

IČO al. OP al. dátum narodenia 

Prihlásený produkt: 

povinné  

- názov produktu 
- názov výrobcu 
- produkt prihlásený v kategórii  
- zloženie potravín produktu 
- výživové hodnoty na 100 g  
- gramáž produktu 
- alergény 
- krajina pôvodu 
- uviesť pôvod vstupných surovín 
- miesto výroby 

nepovinné  

- možnosť pripojiť prílohy 
o mikrobiológia 
o certifikáty 

Všetky záznamy musí zadať užívateľ registráciou na www.zlateslnko.sk pod 
obchodným menom/názvom spoločnosti alebo individuálnym subjektom, pod 
ktorým sa chce prihlásiť. 

Všetci účastníci súťaže zodpovedajú a zabezpečia, aby používateľ, ktorý zadal, 
alebo používateľ, ktorý bude neskôr nastavený na prijímanie korešpondencie 
v rámci firemného profilu, mal prístup k svojmu e-mailovému účtu počas 
vstupných, dodacích a výsledkových období. 

Všetci účastníci súťaže Zlaté Slnko musia poskytnúť správne znenie obchodného 
mena/názvu subjektu, ako aj názvu produktu a kontaktných údajov účastníka. 

Zúčastniť sa súťaže Zlaté Slnko môžu len takí účastníci, ktorých registrácia je 
potvrdená. Spoločnosti alebo individuálne subjekty, ktoré nie sú registrované 
v príslušnom registri, nemôžu prihlásiť svoje produkty do súťaže Zlaté Slnko. Na 
vyžiadanie organizátora je účastník v súvislosti s jeho akreditáciou povinný 



poskytnúť organizátorovi príslušnú dokumentáciu súvisiacu s bezpečnosťou 
jednotlivých potravín. 

Výrobcovia produktov, ktorí sa chcú stať účastníkmi súťaže Zlaté Slnko, berú na 
vedomie termíny hodnotenia jednotlivých produktov. Ak účastníci plánujú do 
súťaže prihlásiť produkty, ktoré nie sú dostupné počas vyššie uvedeného obdobia 
z dôvodu ich sezónnosti, môžu kontaktovať komisiu súťaže Zlaté Slnko, ktorá im 
poskytne informáciu, kedy je možné prideliť iný čas na ich hodnotenie, t. j. mimo 
vyššie uvedeného obdobia. 

Do súťaže Zlaté Slnko môžu byť zaradené len také produkty, ktoré je možné 
ochutnať jednotlivo. Potraviny musia byť hotové pri príchode účastníka súťaže na 
miesto hodnotenia. Do súťaže Zlaté Slnko sa môžu prihlásiť len produkty, ktoré sú 
komerčne dostupné a zároveň sú určené na predaj konečným spotrebiteľom. 
V súťaži Zlaté Slnko budú posudzované iba tie produkty, ktoré sú vhodné na 
ľudskú spotrebu. Do súťaže Zlaté Slnko nie je možné prihlásiť párovanie 
jednotlivých produktov. Do Zlatého slnka nemôžu byť prihlásené potraviny, ktoré 
si vyžadujú špeciálne vybavenie na ich ochutnávanie, napr. varenie v parnej rúre, 
atď. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť, či je jednotlivý produkt spôsobilý 
k účasti v súťaži Zlaté Slnko.  

Všetky produkty musia byť vyrobené podľa rovnakej normy a receptúry ako 
potraviny, ktoré sú dostupné na trhu. Ak je produkt zadaný ako sezónna zmes, 
táto zmes musí byť identifikovaná v popise/názve produktu. 

Účastníci súťaže môžu prihlásiť v priebehu príslušného kalendárneho roka 
produkty len do jednej kategórie Ten istý produkt nemôže byť prihlásený do 
viacerých kategórií súťaže Zlaté Slnko. 

Všetky produkty musia byť predložené na posúdenie v ich maloobchodnom 
balení, ak je to možné. Na maloobchodnom balení musí byť uvedený dátum 
spotreby/minimálnej trvanlivosti a všetky zložky a alergény. 

Zodpovednosťou účastníka je zabezpečiť rýchle a bezpečné dodanie všetkých 
produktov do požadovaného termínu dodania. Výnimky budú udelené len pre 
produkty, ktoré sú v čase dodania nedostupné z dôvodu sezónnosti.  

Účastník je povinný uviesť, či je potrebné produkt schladiť alebo zmraziť a každý 
záznam musí obsahovať dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti. Účastníci 
sú zodpovední za to, aby zabezpečili, že všetky produkty budú zabalené, 
prepravené a doručené v stave, ktorý je vhodný a bezpečný na konzumáciu 
porotcami súťaže Zlaté Slnko. 



Všetky prepravné poplatky vzťahujúce sa na doručenie prihlášky znáša účastník 
súťaže a organizátorovi súťaže Zlaté Slnko nevzniká akákoľvek povinnosť na ich 
refundáciu. 

Organizátor súťaže uvádza, že súťaž Zlaté Slnko nebude vstupovať do diskusií o 
porovnávaní jednotlivých produktov s inými účastníkmi súťaže Zlaté Slnko. 

Užívateľ svojou registráciou v súťaži Zlaté Slnko potvrdzuje, že sa oboznámil 
s týmito podmienkami, ktorými sa riadi súťaž Zlaté Slnko a zaväzuje sa ich v celom 
rozsahu a bez obmedzení dodržiavať. 


