
 
 

 

 

Zásady pre udeľovanie a používanie značky 

Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ 

 
Zásady pre udeľovanie a používanie značky sú hlavným dokumentom systému regionálneho 

značenia. Zásady systému regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ určujú 

hlavné pravidlá jeho fungovania, vrátane pravidiel pre používanie značky Regionálny produkt 

HORNÝ ŠARIŠ, upravujú vnútorné procesy riadenia systému, vymedzujú subjekty v systéme 

riadenia a ich činnosť. 

Zásady v úvode deklarujú, že vo všetkých činnostiach jednotlivých aktérov vstupujúcich do 

procesov regionálneho značenia budú aplikované ekologické postupy.  

Regionálna značka Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ je zobrazenie symbolizujúce región Horný 

Šariš ako región pôvodu špecifických produktov. Vyobrazenie značky je registrované ako 

individuálna ochranná známka, ktorej majiteľom je Sekčov – Topľa, o.z. (od: ..........) 

Zásady systému regionálneho značenia Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ nadobúdajú platnosť 

dňom podpisu Memoranda o spolupráci všetkými členmi Rady pre regionálnu značku.  

 

Platné dňom: 8.1.2021 
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Definícia pojmov pre regionálnu značku Regionálny produkt – 

HORNÝ ŠARIŠ 

 Produkt: výrobok / služba / podujatie  

 Producent: producenti, ktorí vyrábajú remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny 

a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, poskytujú ubytovacie či stravovacie služby 

a organizujú podujatia (zážitky) 

 Žiadateľ: producent, ktorý sa na základe podanej žiadosti uchádza o certifikovanie svojho 

produktu/ produktov 

 Užívateľ: producent, ktorý získal právo na užívanie regionálnej značky, t.j. jeho 

produkt/produkty sú certifikované  

 



 
 

 

1 Regionálna značka „Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ: cieľ 

regionálnej značky a vymedzenie regiónu Horný Šariš 

1.1 Cieľ regionálnej značky Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ 
 

Hlavným cieľom regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je 
prostredníctvom jednotného grafického značenia upozorniť na zaujímavé produkty, ktoré 
vznikajú v regióne Horný Šariš a ktoré sú v ňom aj ponúkané, a zároveň zviditeľniť tento osobitý 
región Slovenska. Predpokladom pre zavedenie regionálnej značky je vymedzené územie s jasne 
vymedzenými hranicami.  
 
Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre miestnych 
producentov, ktorí vyrábajú remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny 
a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, poskytujú ubytovacie či stravovacie služby 
a organizujú podujatia (zážitky), ktoré sú pre región Horný Šariš tradičné, jedinečné, kvalitné 
a spĺňajú kritériá pre udelenie a užívanie regionálnej značky. Regionálne značenie má 
pozitívny dopad na podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podporu 
uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu a taktiež na podporu využívania miestnych 
zdrojov. Prostredníctvom jednotnej propagácie miestni výrobcovia a poskytovatelia služieb, či 
organizátori podujatí získajú okrem iného nové kontakty a možnosti nových foriem spolupráce.  
 

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre: 
 
výrobky/produkty:  

 remeselné, v ktorých je zastúpená ručná práca (drevené, kožené, 
textilné, slamené, hlinené, kovové, sklenené a iné),  

 potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mäsové, 
údenárske, výrobky z medu, mlieko, syry, destiláty, víno, šťavy, chlieb, zelenina 
a iné...),  

 prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...) 
 tradičné jedlá 

služby:  
 ubytovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata, turistická 

ubytovňa, kemping,...),  
 stravovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, kaviareň, cukráreň, 

čajovňa,....). 
podujatia a zážitky v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, gastronómie, športu, 
vzdelávania a iné.... 



 
 

 

 
 

Systém regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ: 
1) zviditeľňuje kvalitné, tradičné, regionálne produkty, služby a podujatia, 
2) propaguje miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb, (remeselníkov, 

poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy) a organizátorov 
podujatí, ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou životného 
prostredia, 

3) prispieva k rozvoju udržateľného cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna 
značka je garanciou regionálneho pôvodu označených výrobkov, služieb a podujatí,  

4) zvyšuje informovanosť návštevníkov o jedinečnosti a tradícií miestnych produktov 
a zároveň zlepšuje orientáciu návštevníkov v regióne Horného Šariša.  

 
Významným zmyslom regionálneho značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, 

poskytovateľov služieb, organizátorov podujatí a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko 

nákupom miestnych výrobkov, využívaním miestnych surovín, miestnych služieb a podujatí sa 

podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia a znižuje sa záťaž na životné prostredie vzhľadom 

ku kratším prepravným vzdialenostiam jednotlivých produktov. Značenie regionálnych 

produktov je možné považovať za jeden z účinných nástrojov podpory rozvoja miestnej 

ekonomiky, a to o.i. zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb. 

Regionálne značenie podporuje predovšetkým tých, ktorí v regióne Horný Šariš hospodária 
šetrne, tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody, ktorých produkcia a poskytovanie 
služieb a organizovanie podujatí má významnú hodnotu, podporuje uchovávanie tradícií, kultúry 
a histórie regiónu Horný Šariš a ktorí využívajú predovšetkým miestne zdroje a suroviny 
z regiónu Horný Šariš. Dôležitým aspektom je teda silná väzba na región Horný Šariš pretavená 
do samotného produktu, služby či podujatia.  
 

 
1.2 Vymedzenie územia pre používanie regionálnej značky Regionálny 

produkt – HORNÝ ŠARIŠ 

Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ je určená výlučne pre produkty, ktoré 

sú vyprodukované, vyrobené, resp. poskytované na území regiónu Horný Šariš.  

Definovanie územia prebehlo v mesiacoch 8-10/2020 prostredníctvom súhlasných stanovísk 

aktérov rozvoja území regiónu:  

1. Sekčov – Topľa, o.z. (Miestna akčná skupina) 



 
 

 

2. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 

3. Občianske združenie Dukla (Miestna akčná skupina) 

4. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. 

5. MAS „Horný Šariš – Minčol“   

6. Mikroregión Stredná Topľa 

 

        

 



 
 

 

Vymedzenie regiónu Horný Šariš na úrovni obcí:  
 
MAS Sekčov – Topľa (27) 
Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Fričkovce, Hankovce, Harhaj, Hertník, Hervartov, Janovce, 
Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Lukavica, Nižná Voľa, Oľšavce, Osikov, 
Raslavice, Rešov, Richvald, Stuľany, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Vyšný Kručov, Vyšná Voľa 
MAS Horná Topľa (31) 
Bardejov, Becherov, Bogliarka, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Chmeľová, Krivé, 
Kríže, Kružlov, Kurov, Lenartov, Livov, Livovská Huta, Lukov, Malcov, Mokroluh, Nižný Tvarožec, 
Petrová, Regetovka, Rokytov, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Sveržov, Tarnov, Vyšný Tvarožec, 
Zborov, Zlaté  
MAS Dukla (58) 
Belejovce, Beňadikovce,  Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Havranec, 
Hrabovčík, Hunkovce, Hutka, Jedlinka, Jurkova Voľa, Kapišová, Kečkovce, Korejovce, Krajná 
Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné Čierno, Kružlová, Kurimka, Ladomirov, Medvedie, 
Mestisko, Mikulášová, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižná Písaná, Nižný Komárnik, Nižný 
Mirošov, Nižný Orlík, Nová Polianka, Ondavka, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Smilno, 
Stročín, Svidnička, Šarbov, Šarišské Čierne, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Vagrinec, Vápeník, 
Varadka, Vyšná Jedľová, Vyšná Písaná, Vyšná Polianka, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný 
Orlík, Svidník 
MAS Topoľa (21) 
Brezov, Dukovce, Fijaš, Giraltovce, Kalnište, Kobylnice, Kračúnovce, Kuková, Lascov, Lúčka, 
Lužany pri Topli, Marhaň, Matovce, Mičakovce, Okrúhle, Radoma, Soboš, Štefurov, Valkovce, 
Železník, Želmanovce 
MAS Horný Šariš – Minčol (14) 
Čirč, Ďurková, Hromoš, Kyjov, Ľubotín, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa 
nad Popradom, Šambron, Šarišské Jastrabie, Vislanka 
Mikroregión Stredná Topľa (18) 
Hažlín, Andrejová, Beloveža, Brezov, Brezovka, Cernina, Dubinné, Hrabovec, Komárov, Kožany, 
Kučín, Kurima, Kurimka, Nemcovce, Ortuťová, Poliakovce, Porúbka, Šarišské Čierne 
Nižná Polianka (1)  
Časť územia okresu Stropkov bude akceptovaná po čestnom prehlásení producenta, že 

miesto jeho produkcie spadá do územia Horný Šariš.  

 

 

 



 
 

 

 

2 Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ 
 

2.1 Design / vzhľad regionálnej značky pre Regionálny produkt – HORNÝ 
ŠARIŠ 

Grafická značka (logo) pre región Horný Šariš 

Grafická značka pre región Horný Šariš vychádza zo spoločného logotypu schváleného 

na úrovni NSS MAS. Pravidlá pre používanie loga sú zhrnuté v dokumente Dizajn manuál - 

Regionálny produkt - Horný Šariš, ktorý je záväzný pre každého nositeľa regionálnej značky. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2 Možnosti a spôsoby používania regionálnej značky „Regionálny 
produkt - Horný Šariš“ 

 

 Visačky  

 Nálepky 

 Nálepky na sklo 

 Nálepky na označenie certifikačného miesta  

 Nálepky na označenie špec. výrobkov 

 Pečatidlo  

 Plastické označenie syra a pod. výrobkov 

 Označenie textilných výrobkov 

 Označenie kožených výrobkov 

 Označenie drevených výrobkov  

 Vizitky – označenie certifikovaných výrobcov  

Pri tvorbe a zadávaní jednotlivých prevedení regionálneho značenia Rada a koordinátor 

i samotný užívateľ regionálnej značky využíva prioritne ekologické alternatívy s čo najmenším 

dopadom na životné prostredie (napr. recyklované materiály, rozložiteľné materiály a pod).  

3 Riadenie systému a procesov regionálneho značenia 
Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ  
 

3.1 Rada pre regionálnu značku  

Rada pre regionálnu značku je tvorená delegovanými zástupcami týchto združení:  

1. Sekčov – Topľa, o.z. (Miestna akčná skupina) 

2. Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA 

3. Občianske združenie Dukla (Miestna akčná skupina) 

4. Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. 

5. MAS „Horný Šariš – Minčol“   

6. Mikroregión Stredná Topľa 

7. Kultúrne a turistické centrum Bardejov  

Rada pre regionálnu značku je zodpovedná za:  



 
 

 

- prípravu a schválenie ročného plánu činnosti a rozpočtu pre zabezpečenie fungovania 

systému značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ, 

- prípravu a schválenie ročnej obsahovej a finančnej správy o činnosti systému značenia, 

- účelové využitie poplatkov za udelenie a užívanie značky zaplatených 

certifikovanými producentmi určených pre udržanie a rozvoj systému značenia,  

- účelové využitie poplatkov za udelenie a užívanie značky a to, pre 

udržanie a rozvoj systému značenia a raz ročne zúčtovať formou ročnej správy 

o vyúčtovaní, 

- zostavenie a menovanie členov Certifikačnej komisie, 

- kontrolu dodržiavania zásad používania regionálnej značky, 

- realizáciu zmien pre hodnotenie regionálnej značky. 

Rada je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu certifikačnej komisie. 

3.2 Koordinátor regionálnej značky 

Koordinátorom je Radou pre regionálnu značku poverený subjekt na obdobie 1 roka. Poverený 

koordinátor: 

- vyhlasuje výzvy pre udelenie značky podľa ročného plánu činnosti schváleného Radou pre 

regionálnu značku, 

- zverejňuje na webovom sídle vytvorenom pre regionálnu značku aktuálne znenie 

pravidiel a kritérií pre udeľovanie značky a tiež zoznam udelených a odňatých 

certifikátov, ktorých evidenciu vedie, 

- navrhuje termíny zasadnutí certifikačnej komisie, ktorých cieľom je 

posúdenie žiadostí producentov, ktorým bude pridelené značenie, 

- pre prácu Certifikačnej komisie pripravuje zoznam záujemcov, ktorí splnili formálne 

podmienky a zabezpečuje podklady pre jednotlivých členov certifikačnej komisie 

(distribúcia materiálov sa realizuje v elektronickej forme), 

- v prípade kladného rozhodnutia vo veci udelenia certifikátu upovedomuje Koordinátor 
v zastúpení Rady pre regionálnu značku žiadateľa o výsledku do 14 dní od zasadnutia 

Certifikačnej komisie, 

- v prípade záporného rozhodnutia vo veci udelenia certifikátu upovedomuje Koordinátor 

v zastúpení Rady pre regionálnu značku žiadateľa o výsledku do 14 dní od zasadnutia 

komisie a oznamuje mu dôvody zamietnutia žiadosti,  

- v prípade odobratia certifikátu upovedomuje Koordinátor v zastúpení Rady pre 

regionálnu značku užívateľa bezodkladne,  

- zaisťuje komunikáciu a poskytovanie informácií užívateľom značky a novým záujemcom, 



 
 

 

- zodpovedá za jednotnú formu propagácie všetkých certifikovaných výrobcov, 

- zabezpečuje kontrolu plnenia kritérií a zásad pre udeľovanie a používanie regionálnej 

značky. 

 

4 Riadenie kvality produktov v systéme 

 
4.1 Certifikačná komisia regionálnej značky  

Vytvorenie certifikačnej komisie na obdobie 2 rokov zabezpečuje Rada pre regionálnu značku. 

Jednotliví partneri uvedení v bode 3, t.j. členovia Rady pre regionálnu značku delegujú do 

certifikačnej komisie jedného zástupcu, pričom by mali byť zastúpené jednotlivé záujmové 

skupiny (verejný sektor, občiansky sektor, podnikateľský sektor) na obdobie 2 rokov. 

Členmi certifikačnej komisie môžu byť miestne autority, starostovia obcí z regiónu, zástupcovia 

kultúrnej obce, zástupcovia remeselných cechov, výrobcov alebo združení. Počet členov 

certifikačnej komisie je 7 a spomedzi seba si volia predsedu a podpredsedu.  

Certifikačná komisia:  

1 posudzuje splnenie kritérií definovaných pre produkty, t.j. výrobky, služby, podujatia, 

2 schvaľuje pridelenie značky pre výrobcu / poskytovateľa služieb/ organizátora podujatí (pre 

nových žiadateľov i pre žiadateľov o predĺženie certifikátu).  

Rozhodnutie certifikačnej komisie o udelení práv používať označenie Regionálny produkt – 

HORNÝ ŠARIŠ musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov certifikačnej 

komisie. Proti rozhodnutiu sa môže výrobca do 14 dní odvolať 

Všetky podrobnosti o postupoch a pravidlách určuje Štatút certifikačnej komisie.  

5 Proces udeľovania práv na používanie regionálnej značky 

  

5.1 Prihlasovanie regionálnych producentov 
 

 Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt – HORNÝ 
ŠARIŠ 

 



 
 

 

Na základe schváleného ročného plánu činnosti Radou pre regionálnu značku poverený 

koordinátor vyhlasuje na www.hornysaris.sk výzvu pre udelenie regionálnej značky.  

Výzva obsahuje informácie:  

 Dĺžka trvania výzvy (dátum vyhlásenia – dátum uzatvorenia výzvy)  

 Vyhlasovateľa 

 Oprávnenosť žiadateľa 

 Vymedzenie územia Horného Šariša 

 Výrobky – služby – podujatia, ktoré môžu získať právo používať regionálnu značku 

Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ  

 Kritériá pre žiadateľa - producenta (výrobcu, poskytovateľa služieb, organizátora 
podujatí) a jeho výrobky, produkty, služby, podujatia  

 Proces posudzovania žiadostí o pridelenie regionálnej značky 

 Poplatky za udelenie značky Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ 

 Povinnosti výrobcu po udelení značky 

 Kontaktné osoby 

Prílohy k výzve:  

 Žiadosť o udelenie značky Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ a o udelenie práv na 

používanie regionálnej značky  

 Žiadosť o predĺženie certifikátu 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 Čestné vyhlásenie o plnení daňových povinností 

Držiteľom certifikátu pre užívanie regionálnej značky môže byť právnická i fyzická osoba. 

 Žiadateľ o užívanie značky (výrobca, poskytovateľ služieb a podujatí) získa všetky 
potrebné informácie a formuláre na webovom sídle www.hornysaris.sk  

 Žiadosť sa podáva pre konkrétny výrobok alebo jednotne definovanú skupinu 

výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti, pre služby 

(stravovacie, ubytovacie al. ich kombináciu) a pre podujatia, a to v závislosti od charakteru 

výzvy.  

 Žiadateľ vyplní žiadosť, odovzdá ju koordinátorovi, spoločne so vzorkou výrobku (ak to 
bude možné), prípadne iným vhodným spôsobom svoj výrobok zdokumentuje (fotografie, 

video, film, popis a pod.) a to najneskôr 14 dní pred dátumom  zasadnutia certifikačnej 

komisie. Vzorka bude na požiadanie výrobcu vrátená.  

http://www.hornysaris.sk/
http://www.hornysaris.sk/


 
 

 

 V prípade, že nie je možné predložiť vzorku výrobku certifikačnej komisii alebo nastanú 
pochybnosti o kvalite predloženého výrobku, bude výrobok posúdený povereným členom 

certifikačnej komisie - hodnotiteľom priamo na mieste u výrobcu. Výrobca umožní prístup 

hodnotiteľa do prevádzkarne za podmienky zaistenia dôvernosti zistených informácií. 

 Hodnotenie služieb a podujatí si vyžaduje posúdenie priamo na mieste poskytovania 

služby či prebiehajúceho podujatia certifikačnou komisiou alebo jej poverenými členmi.  

 Žiadateľ o udelenie regionálnej značky sa zasadnutia certifikačnej komisie môže zúčastniť 
taktiež osobne s vymedzeným časom pre prezentáciu certifikovaného výrobku, služby, 

podujatia, pričom túto skutočnosť uvedie do žiadosti.  

 Všetky údaje uvedené v žiadosti budú považované za dôverné a budú použité iba na účely 
posudzovania v rámci procesu rozhodovania o udeľovaní značky; regionálny koordinátor 

a certifikačná komisia budú postupovať v súlade so zákonom 428/2002 Zb. o ochrane 

osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností (v 

znení platných noviel týchto zákonov). 

 

 Formálna kontrola žiadostí  

Koordinátor regionálnej značky skontroluje formálnu správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a 

prípadne požiada žiadateľa o jej doplnenie najneskôr do 7 dní po jej prijatí. 

5.2 Hodnotenie splnenia kritérií pre udelenie značky 

 
 Zasadnutie certifikačnej komisie 

Po uzávierke výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie značky a po kontrole formálnych 

náležitostí žiadostí pripraví pre certifikačnú komisiu podpredseda Rady pre regionálnu značku a 

koordinátor:  

- zoznam žiadateľov o regionálnu značky, ktorí splnili formálne podmienky (podali žiadosť, 

dodali výrobok, ...)  
- podklady nevyhnutné k certifikácii v elektronickej forme.  

Certifikačná komisia sa stretáva v zmysle vyhlásených výziev schválených Radou pre regionálnu 

značku v  termínoch, ktoré navrhne a dohodne s členmi koordinátor. V prípade žiadostí 

o predĺženie certifikátu po 2 rokoch môže certifikačná komisia zasadnúť aj mimoriadne (mimo 

termínu viažuceho sa na vyhlásenú výzvu). Miestom stretnutí certifikačnej komisie pre potreby 

posudzovania splnenie kritérií je miesto určené koordinátorom, v prípade potreby certifikačná 



 
 

 

komisia (resp. jej časť) žiadateľov, resp. posudzované prevádzky navštívi osobne na mieste (a to 

najneskôr do 2 mesiacov od podania žiadosti o udelenie značky). 

Návšteva bude dopredu dohodnutá s prevádzkovateľom, aby tento bol prítomný a aby mal 

pripravené podklady pre hladký priebeh hodnotenia komisie. Žiadateľ musí certifikačnej komisii 

poskytnúť súčinnosť a umožniť prístup do prevádzkových priestorov zariadenia. Z návštevy 

certifikačnej komisie bude vyhotovená písomná správa, ktorá bude prerokovaná na najbližšom 

zasadnutí certifikačnej komisie, ktorá rozhodne o udelení alebo neudelení certifikátu. 

Certifikačná komisia môže odmietnuť udelenie certifikátu pre produkt, ktorý je v rozpore s cieľom 

značky, odporuje morálnym a etickým zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol 

inak poškodiť dobré meno značky. 

Činnosť certifikačnej komisie sa riadi Štatútom certifikačnej komisie.  

 Rozhodnutie o splnení kritérií kvality a udelení práva používať regionálnu značku 

V prípade kladného rozhodnutia certifikačnej komisie vo veci udelenia certifikátu upovedomí 

koordinátor žiadateľa písomne o výsledku do 14 dní od zasadnutia certifikačnej komisie – 

vydaním rozhodnutia o splnení kritérií kvality a udelení práva používať regionálnu značku 

a informuje ho ďalšom postupe.  

V prípade záporného rozhodnutia certifikačnej komisie vo veci udelenia certifikátu upovedomí 

koordinátor žiadateľa písomne o výsledku do 14 dní od zasadnutia certifikačnej komisie a oznámi 

mu dôvody zamietnutia žiadosti. Žiadateľ sa môže proti rozhodnutiu odvolať do 14 dní. 

Na udelenie značky nie je právny nárok. 

 Certifikát pre produkt 

Certifikát pre produkt je udelený na základe kladného rozhodnutia o práve používať regionálnu 

značku t.j. v prípade, ak výrobok, služba alebo podujatie aj jeho výrobca či poskytovateľ služieb/ 

organizátor podujatia splní kritéria pre udelenie regionálnej značky.  

Certifikát platí 2 roky od dátumu vystavenia. V dobe platnosti certifikátu garantuje užívateľ 

regionálnej značky nepretržité plnenie kritérií, ktoré uviedol v žiadosti a je povinný hlásiť bez 

odkladu koordinátorovi akékoľvek zmeny skutočností uvedených v žiadosti, a to písomne. 

 Zmluva o používaní regionálnej značky  

Regionálnu značku – HORNÝ ŠARIŠ  možno používať na základe zmluvy so Sekčov – Topľa, o.z. 



 
 

 

 Predĺženie práv na používanie značky – predĺženie certifikátu  

Po 2 rokoch od udelenia certifikátu a podpisu zmluvy má výrobca/ poskytovateľ 

služieb/organizátor podujatia možnosť požiadať o predĺženie práv na používanie značky - 

predĺženie certifikátu.  

V predmetnej žiadosti je zásadné prehlásenie, že nedošlo k zmene plnenia certifikačných kritérií 

a deklarovanie označovania výrobkov /služieb/podujatí počas uplynulej certifikačnej doby 

(prostredníctvom konkrétneho výrobku/fotografie/videa).  

Obnovenie certifikátu schvaľuje certifikačná komisia na svojom zasadnutí.   

 

6 Používanie regionálnej značky 
 

6.1 Právo na používanie regionálnej značky a spôsob používania  

Právo na používanie regionálnej značky je neprenosné a nepredajné.  

Výrobca zaistí, aby jeho certifikovaný produkt bol označený jedným alebo viacerými  z týchto 

spôsobov: 

 začlenením loga regionálnej značky do etikety alebo na obal výrobku na základe 
grafického manuálu Regionálneho značenia Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ 

 označením výrobku (alebo jeho obalu) samolepkou alebo visačkou s regionálnou  značkou 
Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ 

 pri výrobkoch, ktoré sa nedajú jednotlivo označiť (napr. pečivo), bude spôsob 

a podmienky značenia stanovené individuálne, po dohode výrobcu s koordinátorom, napr. 

označením predajného pultu či regálu a podobne 

 označením budovy ubytovacieho alebo stravovacieho zariadenia zvonka na viditeľnom 

mieste tabuľou s regionálnou značkou „Regionálny produkt - Horný Šariš“ 

 v prípade podujatia bude spôsob a podmienky označenia ustanovené individuálne po 
dohode s organizátorom podujatia 

Držiteľ certifikátu môže používať značku tiež ďalšími spôsobmi: 

- na hlavičkovom papieri,  

- na reklamných a propagačných materiáloch, vizitkách,  

- na webových stránkach a pod.  



 
 

 

Pri použití spojenom s prezentáciou produktov musí byť vždy jasné, pre ktorý produkt regionálna 

značka platí.   

Pre všetky spôsoby používania značky je výrobca, poskytovateľ služieb a organizátor podujatí 

povinný postupovať v súlade s dizajn manuálom a odporúča sa jednotlivé spôsoby konzultovať 

vopred s koordinátorom pre regionálnu značku. 

6.2 Kontrola dodržiavania kritérií a zásad používania značky 

Kontrolu dodržiavania kritérií a zásad pre udeľovanie značky realizuje koordinátor. Užívateľ 

značky je povinný s koordinátorom spolupracovať a poskytnúť mu k nahliadnutiu potrebné 

dokumenty alebo umožniť prístup do prevádzkarne. Z každej realizovanej kontroly je 

vypracovaný zápis, ktorý je sprístupnený členom certifikačnej komisii.   

Všetky skutočnosti zistené pri kontrole sú považované za dôverné a sú použité len na účely 

certifikácie výrobkov, služieb a podujatí; koordinátor musí postupovať v súlade so zákonom 

428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných 

skutočností (v znení platných noviel týchto zákonov). 

 

6.3 Poplatky za udelenie a užívanie regionálnej značky 

A) Registračný poplatok 

Poplatok je určený na čiastočné pokrytie nákladov spojených s administratívou a posudzovaním 

žiadosti certifikačnou komisiou.  

Poplatok sa hradí pri predložení žiadosti a je príjmom Rady pre regionálnu značku 

v zastúpení koordinátorom. 

Žiadateľ  Registračný poplatok  
Výrobca - podnikateľ   
 

50 Eur (pre výrobky) 
 

Výrobca - podnikateľ  100 Eur (pre služby) 
 

Fyzické osoby - nepodnikateľov   
  

20 Eur 
 

Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a 
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok, 

30 Eur (pre výrobky) 



 
 

 

resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím 
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na 
Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a 
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok, 
resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím 
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na 

alebo 70 Eur (pre služby, podujatia), 

Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a 
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok, 
resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím 
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na 

10 Eur - pre fyzickú osobu – 
nepodnikateľa je  
 

 

B) Poplatok za užívanie značky 

Poplatok je určený na čiastočné pokrytie nákladov na propagáciu a prezentáciu regionálnej 

značky a má formu ročného poplatku. Poplatok je hradený bezhotovostne. Poplatok je príjmom 

Rady pre regionálnu značku v zastúpení koordinátorom. Koordinátor je povinný použitie 

príspevkov za užívanie značky raz ročne zúčtovať formou ročnej správy o vyúčtovaní. 

Podnikateľské subjekty, obce, neziskové 
organizácie 

40 eur  
 

Fyzické osoby – nepodnikatelia  
 

10 eur 

 

6.4 Propagácia regionálnej značky 

Spoločné propagačné aktivity 

Pre regionálnu značku bude zaistená jednotná prezentácia a marketing, a to hlavne týmito 

postupmi: 

• vytvorenie jednotnej marketingovej stratégie, 

• webová prezentácia, 

• prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, 

• vytvorenie katalógu výrobkov a jeho pravidelná aktualizácia, 

• vytvorenie informačného letáku a ďalších tlačených informačných materiálov  

a to podľa finančných možností pre spravovanie systému regionálneho značenia.  

Predajné miesta 



 
 

 

Miesta predaja certifikovaných výrobkov môžu niesť špeciálne označenie s logom regionálnej 

značky a textom: „Tu predávame tradičné výrobky z regiónu Horný Šariš.“ / „Predajné 

miesto regionálnych produktov – Horný Šariš“ a pod. 

Takto označené môžu byť predajné miesta, ktoré spĺňajú tieto podmienky:  

• predajné miesta al. obchody sa nachádzajú na území, ktoré svojím katastrom 

zasahujú do vymedzeného územia (miestne kamenné obchody, informačné centrá, múzeá, 

predaj v hoteloch alebo priamo u výrobcu a pod.). 

• predajca garantuje predaj certifikovaných výrobkov minimálne od piatich výrobcov alebo 

predaj viac ako 50 % certifikovaných výrobkov alebo predaj priamo u výrobcu, 

• pre zákazníkov sú k dispozícii informácie o regionálnej značke, o výrobku a o výrobcoch 
certifikovaných výrobkov (napr. leták, plagát, katalóg výrobkov) 

• priamo v predajni je podľa možností špeciálne označené miesto (regál, box, miesto na 

pulte a pod.) s certifikovanými výrobkami 

Označenie môže získať aj obchod predávajúci výrobky nesúce regionálnu značku 

„Regionálny produkt - Horný Šariš“ aj mimo územia.  

Užívanie značky ďalšími subjektmi 

Značku môžu používať na základe zmluvy so Sekčov – Topľa, o.z. aj ďalšie subjekty (inštitúcie 

štátnej správy, samosprávy, mimovládne organizácie a pod.), ktoré tak môžu podporiť jej 

propagáciu alebo dobré meno. Značka môže byť v tomto prípade umiestnená na informačných a 

propagačných materiáloch subjektu, na internetových stránkach (s hypertextovým odkazom na 

oficiálne stránky regionálnej značky), hlavičkových papieroch a pod., a to so sprievodným textom: 

„Podporujeme tradičné produkty z regiónu Horný Šariš“.  

6.5 Postup pri porušení zásad 

Pri zistení porušenia zásad alebo kritérií stanovených pre udelenie regionálnej značky vyzve 

koordinátor užívateľa na nápravu v stanovenej lehote alebo rozhodne o odobraní certifikátu. 

Rozhodnutie o odobraní certifikátu potvrdí certifikačná komisia na najbližšom zasadnutí.  

Detailný postup je riešený v zmluve s producentom. Po odobratí certifikátu zaniká právo na 

užívanie regionálnej značky a užívateľ nemá nárok na vrátenie zaplatených poplatkov. 

Pri neoprávnenom použití značky bude postupované súdnou cestou alebo bude dohodou 

obidvoch strán stanovený rozhodca (arbiter), ktorého rozhodnutie sú obe strany povinné 

rešpektovať. 


