
Dňa 18. 7. 2008  si zapálením vatry pripomenuli  
Handlovčania 16. výročie Deklarácie zvrchovanosti 
SR.
 
Text Deklarácie
My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,
slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie sloven-
ského národa o svojbytnosť sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené 
právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to 
zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy 
o práve národov na sebaurčenie.
Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasuje-
me, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob 
a formu národného a štátneho života, pričom budeme 
rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, 
národnostných menšín a etnických skupín, demokra-
tické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje 
zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suve-
rénneho štátu slovenského národa.
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Pripomenuli sme si výročie zvrchovanosti

STEIGER zbiera vavríny 
Medaily priniesli svetlá 10-tka 
i tmavá 11-tka

 Pivovar STEIGER, a.s., Vyhne ešte nemal tak 
úspešný polrok ovenčený oceneniami, ako 
teraz.  Najprv začiatkom februára 2008 získal 
v českom Tábore 11-percentný 
tmavý STEIGER ocenenie bron-
zová ,,Česká pivná pečať“. Ešte 
úspešnejšia bola svetlá desiat-
ka, ktorou  STEIGER zabodoval 
začiatkom júna tohto roku na 
„Slávnostiach piva“ v Českých 
Budějoviciach na prestížnej 
súťaži „Pivo Českej republiky“. 
Jeho 10-percentný svetlý ležiak 
STEIGER (Classic) získal strie-
bornú medailu, pritom bol 
ocenený v tejto kategórii ako je-
diné slovenské pivo. Do tretice 
rovnako v júni poctili novinári 
na tohtoročnom Junifeste už spomínaný 10-per-
centný svetlý ležiak STEIGER druhým miestom v 
kategórii 10- percentných pív.

 ,,Ocenenia nepovažujeme za náhodu, ale sú 
podľa nás výsledkom poctivého pivovarníckeho 
umenia. STEIGRU sa vyplatilo, že kráča cestou 
kvality a tradičného prístupu k vareniu a ležaniu 
piva. U nás má zákazník istotu, že ho neukráti-
me o najkvalitnejší slad a chmeľ a poctivú dĺžku 
ležania piva. Sme hrdí na to, že u nás prebieha 
prvé kvasenie (do 10 dní) v klasických otvore-
ných kadiach - spilkách. Druhým kvasením je 
dokvášanie, alebo takzvané ležanie, prebieha  v 

pivnici po dobu 30 až 35 dní v ležiackych tan-
koch. Takéto doby ležania sa už nedodržiavajú 
pri výrobe s použitím CK tankov. Fajnšmekri 
vravia, že niet nad dobre uležané pivo a že každé 
skrátenie ležania sa prejaví na chuti. Pivo STEI-
GER dostáva vždy všetko, čo má mať. Používame 
iba tradičné suroviny - vodu zo Štiavnických 

vrchov, kvalitný slad, chmeľ s žateckej oblasti 
a pivovarské kvasnice. Preto sa naše pivo vy-
značuje primeranou a príjemnou horkosťou a 
prirodzené kvasenie s dlhodobým ležaním mu 
ponecháva typické chuťové a aromatické znaky 
z použitých surovín. Pomalé a  prirodzené na-
sycovanie piva oxidom uhličitým - CO2, počas 
dlhého kvasenia, sa odráža aj v bohatej a trvanli-
vej pene. Pokiaľ si dáte kvalitné pivo plzenského 
typu, akým je STEIGER, ešte dlho vám ostane 
v ústach príjemná horkastá chuť chmeľu“, vy-
svetľuje tajomstvo výroby manažér marketingu 
pivovaru STEIGER Emil Mihálik.

Dodáva, že  striebornými medailami ocenená 
desiatka STEIGER je pivom výborne hasiacim 
smäd, s bohatou penou a jemnou stredne 
intenzívnou chmeľovou horkosťou. Vyrovnaná 
príjemná chuť a dobrý dojem po napití ho 
predurčujú pre bežný konzum, i slávnostnejšie 
príležitosti. Získalo aj ocenenie ,,Značka kvality 

SK“. 

Desiatka STEIGER je neoceniteľná aj pre 
svoje vynikajúce vlastnosti pri trávení. 
Dobre padne po sýtom obede, pretože 
obsahuje spomínaný oxid uhličitý, ktorý 
podporuje  trávenie, je skvelý na zažíva-
nie a pomáha pri pocite plnosti po jedle.
Rovnako blahodarné účinky má aj druhé 
ocenené pivo a to výčapný 11-percentný 
tmavý STEIGER. Lahodná chuť tohto 
výnimočného piva spočíva v harmonickej 
kombinácii plzenského, bavorského, ka-
ramelového a farebného sladu. Výrazná 
tmavá farba, originálny buket a príjemná 
mäkká sladkastá chuť vyhovuje hlavne 

nežnejšej časti spotrebiteľov. Vyšší obsah alkoho-
lu s nízkou špecifickou hmotnosťou - inou, akú 
majú ležiaky, umožňuje pri čapovaní vytvárať re-
zané - dvojfarebné pivo v jednom pohári. Takto 
načapované pivo má nádherný vizuálny efekt a 
zvláštnu príjemnú chuť. Ocenili ho aj značkou 
Slovak Gold. Je to skvost medzi pivami. Veď kto 
by odolal výrazne tmavej farbe, originálnemu 
buketu a príjemne mäkkej sladkastej chuti toh-
to lahodného čierneho piva? Nech si už vyberiete 
desiatku, či jedenástku STEIGER, máte istotu, že 
zvolíte to správne pivo na osvieženie. 


