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Dodatky k osvedčeniu o zápise označenia pôvodu výrobkov 
 
 
Číslo zápisu: 45 
Znenie označenia pôvodu: Tokajské víno zo slovenskej oblasti 
 
Dátum zápisu: 1.2.1974 
Prihlasovateľ: Vinohradnícke združenie Malá Tŕňa, Malá Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa, SK; 
Typ produktu: Víno 
 
Špecifikácia/vymedzenie výrobku 
Názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu: Tokajské víno zo slovenskej oblasti 
 
 
Zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku: 
 Vinohradnícka oblasť Tokaj - § 8 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 
 
 
Doklad potvrdzujúci, že výrobok pochádza z vymedzeného územia: 
 Zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vinohradníckej oblasti Tokaj 
 
 
Opis vlastností alebo kvalitatívnych znakov výrobku, ktoré sú dané príslušným zemepisným prostredím: 
 Piata časť zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a 
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vinohradníckej oblasti Tokaj 
 
 
Označovanie vinárskych produktov 
 V súlade s § 29 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 
 
 
Kontrola a kontrolný orgán 
 V súlade s § 33 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 
 
 
 
 
Číslo zápisu: 62 
Znenie označenia pôvodu: Piešťanské bahno 
 
Dátum zápisu: 1.2.1974 
Prihlasovateľ: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, SK; 
Typ produktu: Bahno 
 
Špecifikácia/vymedzenie výrobku 
Názov výrobku vrátane znenia označenia pôvodu: Piešťanské bahno 
 
 
Zemepisné vymedzenie územia, na ktorom sa uskutočňuje výroba, spracovanie a príprava výrobku: 
 Zemepisná oblasť, v ktorej sa vytvára piešťanské bahno, je v prvom rade lokalizovaná samotným úložiskom v Obtokovom 
ramene Váhu na tzv. bludných výveroch termálnej vody. 
 Piešťanské termálne pramene sú najteplejšie a najvýdatnejšie termy v skupine termálnych žriediel vo vnútornej karpatskej 
sústave. Vyvierajú z tektonických puklín do štvrtohorných údolných náplavov rieky Váh, ktoré sú prevažne štrkopieskové 
a dobrej priepustnosti - najmä v lokalite Kúpeľného ostrova, ohraničeného riekou Váh a jej Obtokovým ramenom. V týchto 
štvrtohorných náplavoch vytláča termálna voda v okolí svojich výverov prostú podzemnú vodu a tvorí v nich termálny horizont 
v podobe stojatej kupy termálnej vody so značným plošným rozsahom. Materskou horninou tvorby piešťanskej termy sú dolo-
mity a vápence stredného triasu manínsko-inoveckej obalovej série. Podložím druhohorných komplexov je kryštalinikum. Uve-
dené súvrstvia, resp. v nich jestvujúce priepustné polohy zostupujú pod zemský povrch k údoliu rieky Váh až do hĺbok okolo 
2000 m. V údolí Váhu sú kryté súvrstviami terciéru a v samotnej vážskej nive štvrtohornými riečnymi náplavami. V miestach, 
kde piešťanské termy vyvierajú, sú triasové a treťohorné súvrstvia dislokované tektonickými puklinami, ktoré umožňujú výstup 
teriem na povrch. 
 
 
 
 
 
 


