
 

Rada pre regionálnu značku 

 

Rada pre regionálnu značku je najvyšším orgánom riadenia systému a procesov regionálneho 

značenia „„Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠˇ“  

Rada pre regionálnu značku „Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ“ je tvorená delegovanými 

zástupcami nižšie uvedených združení, ktoré pôsobia na vymedzenom území pre regionálnu 

značku na základe delegačného listu.  

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  

Členstvo v Rade pre regionálnu značku nie je honorovaná činnosť.  

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, 

- menovanie členov Certifikačnej komisie, 

- kontrolu dodržiavania zásad používania regionálnej značky, 

- schválenie zásad pre udeľovanie a používanie regionálnej značky a certifikačné kritériá,  

- realizáciu zmien pre hodnotenie regionálnej značky, 

Rada pre regionálnu značku je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu certifikačnej komisie. 

 

 

 

 

 



 

Zloženie Rady pre regionálnu značku  

 

Sekčov – Topľa, o.z. 

Zastúpenie: Mgr. Zuzana Germanová, predsedníčka OZ  

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Mgr. Lenka Smetanková  

 

MAS Horná – Topľa 

Zastúpenie: Marián Beňa, predseda MAS  

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Ing. Anna Fedoršová 

 

Názov inštitúcie:  MAS Dukla, o.z. 

Zastúpenie: PhDr. Adrián Gužo, predseda 

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Mgr. Iveta Horvatová 

 

Názov inštitúcie:  MAS Topoľa  

Zastúpenie: Mikuláš Mašlej, predseda MAS  

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

 

Názov inštitúcie: Mikroregión Stredná Topľa 

Zastúpenie: Ing. František Olah 

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Ing. František Olah 

 

Názov inštitúcie:  MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

Zastúpenie: Ing. Milan Semančík, predseda  

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Ing. Klaudia Andraščíková  

 

Názov inštitúcie:  Kultúrne a turistické centrum Bardejov  

Zastúpenie: Ing. Marcel Tribus  

Delegovaný člen Rady pre regionálnu značku:  

Ing. Marcel Tribus 

 

 


