Certifikačné kritériá pre udelenie regionálnej
značky
Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ

Certifikačné kritériá pre udelenie regionálnej značky Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ
nadobúdajú platnosť dňom podpisu Memoranda o spolupráci všetkými členmi Rady pre
regionálnu značku, t.j. dňa: 8.1.2021
Aby boli produkty, t.j. výrobky, služby a podujatia certifikované ako Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ musia spĺňať pravidlá, ktoré sú určené kritériami stanovenými osobitne pre
výrobky a osobitne pre služby a podujatia.

Kritériá pre výrobky aj kritériá pre služby a podujatia sú rozdelené na:
A. Výberové - základné, ktoré musí splniť každý žiadateľ o získanie regionálnej značky, až po ich
splnení môže byť hodnotený bodovacími kritériami.
B. Bodovacie - žiadateľ o získanie regionálnej značky musí získať aspoň stanovený minimálny
počet bodov.

KRITÉRIÁ PRE VÝROBKY
Cieľom udelenia regionálnej značky Regionálny produkt - HORNÝ ŠARIŠ pre výrobky je
propagácia a zvýšenie predaja kvalitných, tradičných, jedinečných a k prírode šetrných výrobkov
vyprodukovaných v regióne Horný Šariš.
Takisto významným cieľom je posilnenie produkcie surovín pre výrobu výrobkov priamo v
regióne Horný Šariš, čím sa zaručí pôvod a kvalita ponúkaných výrobkov. Záujmom udeľovania
značky je tiež uchovanie kultúrnych hodnôt, tradícií, tradičných výrobných postupov a receptúr,
rozvíjanie spolupráce miestnych výrobcov s prvovýrobou.
Predmetom udelenia certifikátu sú štyri kategórie výrobkov:






remeselné (drevené, kamenné, keramické, sklenené, kovové, slamené, textilné, vlnené,
kožené, hlinené a iné)
poľnohospodárske produkty a potraviny (pekárenské, cukrárenské, mäsové,
údenárske, výrobky z mlieka, výrobky z medu, alkoholické a nealkoholické nápoje,
produkty zo záhrady, z farmy a iné)
tradičné jedlá
prírodné produkty (napr. kvetiny, bylinky, huby, med, čaje, iné)

A. Výberové – základné kritériá pre výrobky
1. Miestny subjekt
Remeselník, ľudový umelec, SHR, živnostník, ľudový výrobca, firma, organizácia so sídlom alebo
s prevádzkou v regióne Horný Šariš.
Spôsob overenia: kópia živnostenského listu, kópia z Obchodného registra, kópia
zakladateľskej listiny alebo štatútu, kópia výpisu z katastra nehnuteľností alebo nájomnej zmluvy .

2. Kvalifikácia pre príslušnú výrobu
Výrobcovia musia mať platný živnostenský list, výpis z OR alebo musia byť vedení v evidencii
osvetových stredísk alebo múzeí pre danú výrobu. Poľnohospodári musia mať živnostenský list
alebo byť vedení v evidencii miestne príslušného obecného úradu ako SHR.
Pre fyzické osoby – neživnostníkov platí výnimka: preukáže svoju zručnosť osobne.
Spôsob overenia: kópia týchto dokumentov, osobné preverenie
3. Zaručenie štandardnej kvality výroby
Žiadateľ o udelenie regionálnej značky zaručuje, že plní zákonné predpisy a normy pre danú
prevádzku (hygienické a technické normy, bezpečnosť práce a pod.)
Spôsob overenia: čestné prehlásenie žiadateľa
4. Proces výroby nepoškodzuje prírodu
Žiadateľ pri svojej činnosti nepoškodzuje životné prostredie ani jeho zložky nad mieru stanovenú
platnými právnymi predpismi a podľa svojich technických a finančných možností dodržuje zásady
šetrnosti voči životnému prostrediu, najmä v oblastiach relevantných pre žiadateľa:












šetrné nakladanie s vodou,
šetrné nakladanie s energiou,
minimalizácia odpadov a obalov a dôsledné triedenie odpadov,
preferencia znovu využiteľných, recyklovateľných a recyklovaných materiálov,
využívanie miestnych surovín,
minimalizácia využívania nebezpečných látok a ich riadne zneškodňovanie,
minimalizácia chemických prípravkov (hnojív, pesticídov a pod.),
etické zaobchádzanie so zvieratami,
využívanie vratných alebo recyklovateľných obalov,
výrobok nie je určený na jedno použitie (v zmysle alternatívy k podobným výrobkom s
dlhodobým využitím),
voči žiadateľovi nie je vedené konanie zo strany Slovenskej inšpekcie životného
prostredia.

Spôsob overenia: čestné prehlásenie žiadateľa, certifikačná komisia posúdi plnenie zásad
šetrnosti, v prípade pochybností je nutné overenie skutočností priamo na mieste.
5. Nezadĺženosť výrobcu
Producent nie je dlžníkom a nie je na jeho firmu vyhlásený konkurz
Spôsob overenia: čestné prehlásenie žiadateľa

B. Bodovacie kritériá pre výrobky
Výrobok musí byť jedinečný vo vzťahu k danému regiónu. Toto kritérium je možné splniť
získaním najmenej 12 bodov z celkového počtu 23 bodov, ktoré sú určené v nasledujúcich
piatich podkritériách.
1. Tradičný výrobok
Výrobok, výrobná technológia (receptúra) alebo firma existuje v území Horný Šariš:
5 a menej rokov
body
0
6 – 10 rokov
body
1
11 – 20 rokov
body
2
21 – 50 rokov
body
3
51– 100 rokov
body
4
Viac než 100 rokov
body
5
Tradícia sa môže týkať buď daného konkrétneho výrobku, výrobnej technológie (aj keď
samotný výrobok už môže byť nový) alebo firmy (pôsobí v regióne uvedenú dobu, aj keď
výrobky alebo technológie môžu byť nové).
Spôsob overenia: písomný dokument alebo historický prameň, ktorý dokazuje existenciu
výroby, technológie alebo firmy.

2. Produkt z miestnych surovín
Výrobok je vyrobený aspoň čiastočne z miestnych surovín, teda surovín pochádzajúcich z
územia regiónu Horný Šariš. Suroviny uvedené ako miestne nesmú byť nahradzované inými
surovinami.
Výrobok obsahuje:

Menej než 10% miestnych surovín
11% - 20 % miestnych surovín
21% - 40 % miestnych surovín
41% - 60 % miestnych surovín
61% - 80 % miestnych surovín
Iba miestne suroviny (takmer alebo úplných 100 %)

body
body
body
body
body
body

0
1
2
3
4
5

Percentuálne zastúpenie sa môže týkať hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých
súčastí a pod., záleží na charaktere výrobku, do hodnotenia nie je zahrnutý obal výrobku. Do
výpočtu sa nezahrňujú nevyhnutné vedľajšie prísady, ktoré nie je možné v danom regióne získať
(napr. soľ).
Určité potraviny a produkty musia v tejto časti získať 5 bodov, teda splniť 100 % zastúpenia
miestnych surovín. Ide napr. o: med, mlieko, vajcia, minerálnu vodu, byliny, lesné plody. V takomto
prípade sa bodovacie kritérium stáva výberovým.
Spôsob overenia: popis výrobku a zoznamu použitých surovín s udaním miesta pôvodu (obec, štát);
certifikačná komisia posúdi percentuálne zastúpenie.
3. Ručná / remeselná práca
Výrobok je vyrábaný aspoň čiastočne ručne. Pod pojmom ručná práca sa rozumie to, že
remeselník vnáša do každého výrobku vlastnú osobitosť – každý kus je originál. Pri takejto výrobe
teda môže remeselník používať najrôznejšie nástroje a prístroje (napr. aj s elektrickým
pohonom), pokiaľ výsledný produkt závisí na jeho remeselnej zručnosti.
Medzi výrobnými postupmi ja nasledujúci podiel ručnej práce :
0 % ( plne automatizovaná výroba)
body
0
Do 20 %
body
1
Do 40 %
body
2
Do 60 %
body
3
Do 80 %
body
4
(takmer) 100 %
body
5
Uvedené percentá vyjadrujú podiel doby, počas ktorej sa výrobca osobne (fyzicky) a priamo
podieľa na procese výroby daného výrobku. Do celkového trvania výroby sa nezapočítava doba,
kedy je výrobok v pokoji a pracuje „sám“ (napr. doba chladnutia, uležania, tuhnutia a pod.).
Spôsob overenia: popis výrobného postupu s uvedením podielu ručnej práce v jednotlivých fázach
výroby; certifikačná komisia posúdi podiel ručnej/remeselnej práce.

4. Výnimočná kvalita – výrobok výrazne reprezentujúci Horný Šariš
Výrobok svojou kvalitou alebo inými výnimočnými vlastnosťami dobre reprezentuje región v
rámci celej Slovenskej republiky alebo aj v zahraničí:
Výrobok má len štandardnú kvalitu
body
Výrobok sa predáva aj mimo regiónu
body
Výrobok sa predáva aj v zahraničí
body
Výrobok získal ocenenie pre svoju kvalitu či inováciu alebo šetrnosť voči
body
životnému prostrediu alebo iné certifikáty

0
1
2
3

Spôsob overenia: kópie certifikátov alebo zoznam odberateľov vrátane kontaktov.

5. Výrobok s motívom regiónu Horný Šariš - výrobok špecifický pre územie Horného Šariša
Dielo s motívom/výrobok svojím vzhľadom (obsahom, obalom) reprezentuje priamo región
Horný Šariš
Motív/výrobok vôbec nesúvisí s regiónom
Motív/výrobok
súvisí
s
regiónom,
ale
motív
je
všeobecný
(príroda, zviera, dom, ...)
Motív/výrobok súvisí s niečím charakteristickým pre región (med, čipka,
medovník...)
Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/ nevyrába
Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/ nevyrába a
navyše nesie v názve označenie „Horný Šariš“, „šarišský“ príp. miestny, resp.
historický názov
Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/ nevyrába, nesie
v názve označenie „Horný Šariš“, „šarišský“, príp. miestny, resp. historický názov
a na obale je zobrazený motív priamo z regiónu
Spôsob overenia: vzorka výrobku/produktu, fotografia

body

0

body

1

body

2

body

3

body

4

body

5

KRITÉRIÁ PRE SLUŽBY A PODUJATIA
Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k regiónu Horný Šariš




služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov,
služby súvisiace s poskytovaním ubytovania,
služby súvisiace s organizovaním podujatí.

A. Výberové kritériá pre služby a podujatia
A.1 Miestny subjekt
Fyzická osoba, právnická osoba (podnikateľský subjekt, nepodnikateľský subjekt, obec) so sídlom
alebo prevádzkou v rámci regiónu Horný Šariš
Spôsob overenia: kópia živnostenského
zakladateľskej listiny alebo štatútu (al.iné)

listu,

kópia

z

Obchodného

registra,

kópia

registra,

kópia

A.2 Kvalifikácia pre príslušnú službu
Poskytovateľ musí mať platné oprávnenie na poskytovanie danej služby.
Spôsob overenia: kópia živnostenského
zakladateľskej listiny alebo štatútu (al.iné)

listu,

kópia

z

Obchodného

A.3 Zaručenie štandardnej kvality služieb
(platí pre ubytovanie a stravovanie)
Žiadateľ o udelenie značky zaručuje, že plní zákonné predpisy a normy pre danú prevádzku
(hygienické a technické normy, bezpečnosť práce a pod.)
Spôsob overenia: čestné prehlásenie
dokladujúcich bezproblémovú prevádzku.

žiadateľa,

predloženie

základných

dokumentov

A.4 Regionálna podstata podujatia
(platí pre podujatia)
Podujatia musia byť organizované vo vymedzenom regióne Horný Šariš a musia byť spojené či už
tradíciou alebo propagáciou regiónu Horný Šariš – zvykov, tradícii, výrobkov, remesiel,
kultúrnych pamiatok, prírodných zaujímavostí a pod.
Spôsob overenia: predloženie písomného dokumentu alebo historického prameňa, ktorý dokazuje
tradičné spojenie podujatia s regiónom. V prípade kultúrnych vystúpení záujemca predloží kultúrny
program, v prípade jarmokov organizátor predloží zoznam tradičných remeselníkov pochádzajúcich
z regiónu alebo výrobkov pochádzajúcich z regiónu, ktoré budú na podujatí zastúpené.
A5. Nezadĺženosť výrobcu
Poskytovateľ služby nie je dlžníkom a nie je na jeho firmu vyhlásený konkurz
Spôsob overenia: čestné prehlásenie žiadateľa

B. Bodovacie kritériá pre služby
Bodovacie kritériá sú zamerané na kvalitu poskytovaných služieb, šetrnosť zariadenia voči
životnému prostrediu a jedinečnosť zariadenia vo vzťahu k regiónu.
B.1 Ubytovacie a stravovacie služby
Služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu Horný Šariš.
Pre udelenie práva používať regionálnu značku je potrebné:



získať najmenej 55 bodov z celkového počtu 100 bodov pri hodnotení zvlášť pre
stravovacie a zvlášť pre ubytovacie služby,
získať najmenej 82 bodov z celkového počtu 150 bodov pri hodnotení zariadenia, ktoré
poskytuje stravovacie a zároveň ubytovacie služby.

B.1.1 Kvalita poskytovaných služieb z pohľadu spokojnosti zákazníka
Kvalitu zariadenia hodnotí certifikačná komisia z pohľadu spokojnosti zákazníka priamo na
mieste v zariadení.
Certifikačná komisia na mieste posudzuje:

Čistota a upravenosť v zariadení a funkčnosť vybavenia zariadenia
Správanie a upravenosť personálu zariadenia
Jazyková vybavenosť na úrovni zodpovedajúcej charakteru daného
ubytovacieho/stravovacieho zariadenia
Propagovaný
štandard/kategória
zariadenia
zodpovedá
skutočnej ponuke a nedochádza k zavádzaniu zákazníka
(propagácia verzus realita)
Personál zariadenia má znalosti o regióne, dokáže ponúknuť program
v regióne
Celkom

body
body

0-5
0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

Uveďte, akým spôsobom zisťujete, resp. budete v zariadení pravidelne zisťovať spokojnosť
zákazníkov s poskytovanými službami počas celej doby používania značky (napr. dotazník, kniha
prianí a sťažností a pod.)
Spôsob overenia: opis zariadenia, jazykovej vybavenosti personálu, informácie o regióne,
posúdenie komisie na mieste (z hľadiska spokojnosti zákazníka).
B.1.2 Šetrnosť k životnému prostrediu
Ubytovanie
Úspornosť zariadenia
(využitie OZE, úsporné žiarovky, zateplenie, šetrenie vodou)
Nakladanie s odpadom a odpadovými vodami
(kompostovanie, triedenie odpadu, minimalizácia odpadu, nakladanie
s odpadovými vodami)
Informácie pre hostí o šetrnom správaní k životnému prostrediu
(napr. triedenie odpadu, výmena osušiek a posteľnej bielizne, zhasínanie
svetiel)
Výrobky na jedno použitie sú hosťom poskytované len v
nevyhnutných prípadoch (kozmetické prípravky, potraviny v minibaleniach)
Používanie ekologických pracích, čistiacich a dezinfekčných
prostriedkov
Celkom

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

body

0-5

Stravovanie
Úspornosť zariadenia

(využitie OZE, úsporné žiarovky, zateplenie, spotrebiče s nízkou
energetickou spotrebou)
Nakladanie s odpadom a odpadovými vodami
(kompostovanie, triedenie odpadu, minimalizácia odpadu, nakladanie
s odpadovými vodami)
Využívanie odpadu z kuchyne
(kompostovanie, podľa platných zákonov...)
Výrobky na jedno použitie sú hosťom poskytované len v
nevyhnutných prípadoch
(potraviny v mini-baleniach, plastové taniere, príbory, poháre)
Používanie
ekologických
pracích,
čistiacich
dezinfekčných
prostriedkov
Celkom

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

Spôsob overenia: opis kritéria, posúdenie certifikačnej komisie na mieste
B.1.3 Jedinečnosť spojená s regiónom
Poskytovaná služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu Horný Šariš
Ubytovanie
Budova ubytovacieho zariadenia v kontexte krajinného rázu okolia
(narúšanie alebo harmónia s okolím)
Okolie ubytovacieho zariadenia v kontexte krajinného rázu okolia
(narúšanie alebo harmónia s okolím)
(napr. nevhodná výsadba nepôvodných drevín, veľké betónové plochy
atď.)
Vnútorné vybavenie ubytovacieho zariadenia pochádza od
výrobcov z regiónu, pri výzdobe interiéru sa používajú miestne
prvky (napr. maľba - ornamenty, obrazy, dekoračné predmety)
Zariadenie poskytuje informácie o regióne a možnostiach pre návštevu
zaujímavosti a pod.
Ubytovacie
zariadenie
informuje
zákazníkov
o
značke
„Regionálny produkt - Horný Šariš“, prípadne takéto produkty
priamo v zariadení predáva
Celkom
Stravovanie

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

Budova stravovacieho zariadenia v kontexte krajinného rázu okolia
(narúšanie alebo harmónia s okolím)
Okolie stravovacieho zariadenia v kontexte krajinného rázu okolia
(narúšanie alebo harmónia s okolím)
(napr. nevhodná výsadba nepôvodných drevín, veľké betónové plochy
atď.)
Vnútorné vybavenie stravovacieho zariadenia pochádza od
výrobcov z regiónu, pri výzdobe interiéru sa používajú miestne
prvky (napr. maľba - ornamenty, obrazy, dekoračné predmety)
Zariadenie poskytuje informácie o regióne a možnostiach pre návštevu
zaujímavosti a pod.
Stravovacie zariadenie: musí mať min. pomer tradičných jedál k
bežným jedlám v ponuke v pomere: 20:80
Celkom

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

Spôsob overenia: kópia jedálneho lístka, opis pokrmu a jeho tradičnosti vo vzťahu k regiónu,
posúdenie komisie na mieste
B 1.4 Ďalšie kritériá
Informácie o regióne na webe prevádzkovateľa služby
Zariadenie
ponúka
regionálne
aktivity
pre
zákazníkov
(poskytovanie voľnočasových aktivít pre návštevníkov regiónu
a miestne obyvateľstvo, organizovanie kultúrnych a iných
podujatí, sprievodcovské služby a pod.)
Podpora výrobkov s označením regionálny produkt Horný Šariš
(napr. pri príprave jedál), podpora regiónu/obce – finančne,
materiálne,
sponzoring,
organizačná
podpora
miestnych
podujatí
Bezbariérové prostredie zariadenie
Prostredie
„priateľské“
pre
rodiny
s
deťmi
(detské
sedačky, detský kútik, vybavenie na trávenie voľnočasových
aktivít a pod.)
Celkom
Spôsob overenia: opis kritéria, posúdenie komisie na mieste

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body max.

25

C . Bodovacie kritériá pre podujatia
Podujatie musí byť jedinečné vo vzťahu k danému regiónu. Toto kritérium je možné splniť
získaním najmenej 35 bodov z celkového počtu 70 bodov.
Podujatie má v regióne tradíciu– nad 5 rokov
Podujatie má v regióne tradíciu – nad 10 rokov
Podujatie má v regióne tradíciu – nad 15 rokov
Význam podujatia – iba regionálny ( PO kraj)
Význam podujatia - nadregionálny (Slovensko)
Význam podujatia – cezhraničný
Na podujatí sú prezentované tradičné remeslá regiónu
Horný Šariš
Na podujatí sú prezentované tradičné výrobky regiónu
Horný Šariš
Na podujatí sú prezentovaný tradičný folklór regiónu Horný Šariš
Podujatie je pre dané mesto / dedinu špecifické (napr. Bardejovský
jarmok, ...)
Zapojenie miestnych ľudí a organizácií do prípravy podujatia
Celkom

body
body
body
body
body
body

5
10
15
5
10
15

body

0-5

body

0-5

body

0-5

body

10

body
body max.

0 - 15
70

