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Dodatky k osvedčeniu o zápise označenia pôvodu výrobkov 
 
 
Číslo zápisu: 20 
Znenie označenia pôvodu: Poděbradská minerální voda 
 
Dátum zápisu: 1.2.1974 
Prihlasovateľ: Poděbradka, a. s., Nymburská 239/II, 290 01 Poděbrady, CZ; 
Zástupca: Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK; 
 
 
 
 
 
Číslo zápisu: 46 
Znenie označenia pôvodu: Trenčianska borovička “JUNIPERUS“ 
 
Dátum zápisu: 1.2.1974 
Prihlasovateľ: OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, SK; 
Typ produktu: Liehoviny aromatizované borievkami 
 
Špecifikácia/vymedzenie výrobku: 
Názov: Trenčianska borovička Juniperus 
 
 
Zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku: 
 Výroba Trenčianskej borovičky Juniperus prebieha v územnej časti mesta Trenčína s názvom Istebník, ktorý leží na pra-
vom brehu rieky Váh. Toto územie je ohraničené zo západu pohorím Bielych Karpat, z východnej strany Považským Inovcom 
a Strážovskými vrchmi, zo severnej strany pohorím Javorník a z južnej strany výbežkom Považského Inovca. 
 
 
Doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia: 
 Trenčianska borovička Juniperus sa začala vyrábať v 30-tych rokoch v dedinke Istebník, ktorá sa neskôr stala územnou 
časťou mesta Trenčína. Z obchodnej správy za obchodný rok 1929 spísanej dňa 25. 6. 1930 vyplýva, že história výroby liehu  
a liehovín sa v Trenčíne začala v uvedenom roku. V roku 1933 vybudovala Prvá slovenská továreň na droždie, lieh a pokrmové 
maste, úč. spol. rafinériu liehu a na základe živnostenského listu č. 3761/1934 zo dňa 24. 2. 1934 sa začala výroba liehu. Dňa  
8. 2. 1937 Krajinský súd v Bratislave pod č. 254.593/13.-1936 vydal živnostenský list pre vyššie spomínanú továreň na výrobu 
liehových nápojov studenou cestou a ich predaj, so stanoviskom v Istebníku v dome č. 68. Vtedy sa začala i výroba Trenčian-
skej borovičky Juniperus. 
 
Zdroje: 
Okresný úrad Trenčín - živnostenský list 
Krajinský úrad Bratislava - živnostenský list 
Prvá slovenská továreň - Obchodná správa za obchodný rok 1929 
 
 Od 30-tych rokov továreň prešla viacerými zmenami. Menili sa majitelia továrne, menili sa názvy, zdokonaľovala sa tech-
nológia výroby už v zabehnutých prevádzkach. S výrobou borovičkového destilátu vo výrobni Borovičková sa začalo v roku 
1948, kedy sa začala prevádzka tejto výrobne. 
 V roku 1948 vznikol národný podnik Stredoslovenský kvasný priemysel, n. p., ktorý mal od roku 1970 názov „SLOVLIK, 
národný podnik“. V roku 1990 sa odčlenil od národného podniku SLOVLIK štátny podnik s názvom OLD HEROLD FERM, 
ktorý sa v roku 1992 stal akciovou spoločnosťou. V roku 1998 vznikla nová obchodná spoločnosť OLD HEROLD, s. r. o., 
Trenčín. Táto spoločnosť pokračuje s výrobou Trenčianskej borovičky Juniperus v územnej časti mesta Trenčín Istebníku. 
Zdroj: výňatok z knihy LIKO. 
 Trenčianska borovička Juniperus od svojho vzniku až dodnes tiež prešla svojimi zmenami názvov, ktoré boli podmienené 
vtedajšou platnou legislatívou, ale základ názvu Trenčianska borovička Juniperus, taktiež technológia výroby a samostatná dl-
horočná kvalita zostala zachovaná až dodnes, čoho dôkazom je v roku 1995 udelenie prestížneho ocenenia - zlatá medaila 
SLOVAK GOLD. 
 
 
Opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím: 
 Trenčianska borovička Juniperus je liehovina s obsahom 42 % obj. alkoholu. Trenčianska borovička Juniperus je číra 
a bezfarebná tekutina, liehovina, ktorá má príjemnú vôňu a chuť typickú pre borievky. Túto charakteristickú vôňu a chuť jej 
dodáva práve prísne dodržiavaný podiel borovičkového destilátu podľa tradičnej receptúry. 
 
 
 
 
 


