
 
 

 

 

 Štatút Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky 

„Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ“ 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Štatút Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky „Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ“ 

upravuje pôsobnosť a postavenie, podmienky členstva, zloženie a činnosť certifikačnej 

komisie, ktorá rozhoduje o udelení práv na používanie regionálnej  značky „Regionálny produkt 

– HORNÝ ŠARIŠ“. Regionálna značka sa udeľuje na produkty miestnych producentov zahrňujúce:  

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 

Regionálna značka sa udeľuje miestnym producentom, ktorí vykonávajú činnosť v regióne Horný 

Šariš vymedzenom v zmysle platných Zásad pre udeľovanie a používanie regionálnej značky 

„Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ“ . 



 
 

 

 

Článok 2 

Pôsobnosť a postavenie certifikačnej komisie 

1. Certifikačná komisia posudzuje výrobky, služby, podujatia t.j. regionálny produkt“, na 
ktoré sa miestne subjekty uchádzajú o udelenie práv na používanie značky na základe 
predloženej žiadosti.  Pri ich posudzovaní certifikačná komisia postupuje v súlade so 
Zásadami pre udelenie a používanie značky a podľa Certifikačných kritérií.  
 

2. Certifikačná komisia posudzuje žiadosti počas svojho zasadnutia v nadväznosti na 
vyhlásené výzvy. Posudzovanie žiadostí spočíva v hodnotení plnenia certifikačných 
kritérií, v hodnotení vzorky predkladaného regionálneho produktu, kvality služieb 
posudzovaného ubytovacieho a stravovacieho zariadenia a podujatí. Certifikačné kritériá 
sú stanovené samostatne na remeselné výrobky, poľnohospodárske a potravinárske 
produkty a samostatne na ubytovacie, stravovacie zariadenia a podujatia. Certifikačná 
komisia ich hodnotí tak, že k jednotlivým kritériám prideľuje body na základe údajov 
uvedených v žiadosti a jej prílohách. 
Hodnotenie vzorky predkladaného remeselného výrobku a senzorická skúška vzorky 
predkladaného poľnohospodárskeho a potravinárskeho produktu je súčasťou 
posudzovania žiadosti (vrátane osobnej prezentácie producenta v stanovenej časovej 
dĺžke rovnakej pre všetkých žiadateľov – ak o to producent požiada).  

3. V prípade posudzovania žiadosti o udelenie značky pre ubytovacie, stravovacie zariadenia 
a podujatia hodnotí komisia žiadosť aj priamo u poskytovateľa služieb po dohode.  

4. Certifikačná komisia má právo na posúdenie žiadosti priamo u remeselného 
výrobcu/potravinárskeho a poľnohospodárskeho producenta v prípade, že žiadateľ 
nemôže z opodstatnených dôvodov predložiť vzorku produktu a fotodokumentácia resp. 
video dokumentácia nepostačuje na posúdenie predkladanej žiadosti. Certifikačná 
komisia má právo na takéto posúdenie žiadosti aj v prípade 
pochybností o kvalite alebo pochybností o plnení základných kritérií. Žiadateľ v tomto 



 
 

 

prípade umožní prístup člena komisie do prevádzkových priestorov vo vopred 
dohodnutom termíne. 

5. Certifikačná komisia má možnosť vyžiadať si od žiadateľa doplňujúce informácie 
a dokumenty k posudzovaným regionálnym produktom. 

6. Certifikačná komisia vypracúva na základe posúdenia žiadosti rozhodnutie o udelení 
resp. neudelení práv na užívanie regionálnej značky žiadateľovi (navrhuje regionálne 
produkty k certifikácii). Rozhodnutie predkladá koordinátorovi, ktorý zabezpečí jeho 
doručenie žiadateľom.  

7. Certifikačná komisia môže rozhodnúť aj o odobratí práv na používanie regionálnej značky 
v opodstatnených prípadoch (napr. po kontrole na mieste, po zistení porušovania zmluvy) 

8. Certifikačná komisia má právo zamietnuť udelenie práv na užívanie značky na regionálne 
produkty, ktoré nie sú v súlade s cieľom a zameraním značky, a ktoré by svojim 
charakterom a vzhľadom mohli poškodiť dobré meno značky a subjektov v systéme 
regionálneho značenia. 

9. Certifikačná komisia alebo jej jednotliví členovia poverení koordinátorom majú právo na 
vykonávanie kontrol plnenia Zásad pre udelenie a používanie značky. 

10. Certifikačná komisia navrhuje koordinátorovi spôsob riešenia sporných prípadov. 
11. Certifikačná komisia navrhuje zmeny a úpravy Zásad pre udelenie a užívanie značky a 

Certifikačných kritérií.  

Článok 3 

Členstvo a zloženie členov certifikačnej komisie 

1. Certifikačná komisia má minimálne 7 členov, t.j. nepárny počet členov. 

2. Členovia certifikačnej komisie sú delegovaní zástupcovia partnerských subjektov, ktoré 

tvoria Radu regionálnej značky:  

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  

3. Rada regionálnej značky schvaľuje zloženie certifikačnej komisie, menuje jednotlivých 

členov na obdobie 2 rokov a koordinátor pre nich zabezpečuje menovacie dekréty.  

4. Rada regionálnej značky môže člena certifikačnej komisie odvolať v prípade, ak závažným 

spôsobom porušuje princípy regionálneho značenia definované v jednotlivých 

dokumentoch.  

5. Členstvo v komisii zaniká uplynutím doby, t.j.2 roky (pričom členstvo môže byť 

opakované), na ktorú bol člen menovaný, vzdaním sa členstva, smrťou, v prípadoch, keď 

bol člen právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

6. Člen certifikačnej komisie sa môže svojho členstva vzdať. V takomto prípade navrhujúca 

organizácia deleguje iného člena, za rovnakých podmienok. 



 
 

 

7. Predpokladom členstva v komisii sú bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony. 

8. Člen komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme komisie 

nemožno oznamovať iným osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti má koordinátor 

právo člena komisie odvolať.  

Článok 5 

Orgány komisie 

1. Orgánmi certifikačnej komisie sú predseda a podpredseda. 

2. Predseda komisie 

a) je volený členmi certifikačnej komisie na prvom zasadnutí komisie na dobu určitú, t.j. 

2 roky, 

b) zodpovedá za dodržiavanie štatútu komisie a Zásad pre udelenie a užívanie značky. 

3. Podpredseda komisie je zástupcom organizácie, ktorá je koordinátorom regionálnej 

značky a v spolupráci s koordinátorom: 

a) zvoláva členov komisie, 

b) pripravuje a organizuje zasadnutia komisie, vrátane prípravy podkladov k zasadnutiu, 

c) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia komisie a postúpenie výsledkov 

hodnotenia komisie regionálnych produktov koordinátorovi. 

Článok 6 

Zasadnutia komisie 

1. Certifikačná komisia zasadá v závislosti od počtu vyhlásených výziev, t.j. minimálne 1x ku 

každej výzve.  

2. Zasadnutia komisie zvoláva podpredseda certifikačnej komisie, ktorý je delegovaný 

koordinátorom do 2 kalendárnych mesiacov po uplynutí doby, počas ktorej na základe 

výzvy podávajú žiadatelia žiadosti o udelenie práv na užívanie regionálnej značky. 

Zasadnutie komisie podpredseda zvoláva najmenej 14 dní pred termínom zasadnutia. 

3. Zasadnutia komisie sa riadia rokovacím poriadkom komisie. 

4. Pokiaľ komisia nie je uznášaniaschopná (t.j. prítomných je menej ako 5 členov), zvolá 

podpredseda certifikačnej komisie nové zasadnutie v čo najkratšom možnom čase v rámci 

lehoty 2 mesiacov od uzávierky predkladania žiadostí. 

Článok 7 

Uznášaniaschopnosť komisie 

1. Certifikačná komisia rozhoduje o udelení práv na používanie regionálnej značky na 

základe hodnotiaceho hárku, ktorý je výsledkom hodnotenia a je prílohou uznesenia zo 

zasadnutia. 

2. Certifikačná komisia je uznášaniaschopná, ak sa zasadnutia zúčastní minimálne 5 členov 

komisie.  



 
 

 

3. Rozhodnutia certifikačnej komisie sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov (v prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedu, v prípade jeho neprítomnosti, 

hlas podpredsedu).  

Článok 8 

Záznamy zo  zasadnutí certifikačnej komisie  

1. Podpredseda certifikačnej komisie zabezpečuje vyhotovenie:  

- zápisnice zo zasadnutia komisie, ktorej súčasťou je aj prezenčná listina,  
- hodnotiace hárky, 
- uznesenia. 
2. Zápisnicu podpisuje predseda certifikačnej komisie, overovateľ a podpredseda ako 

zapisovateľ. 

Článok 4 

Konflikt záujmov 

1. Člen certifikačnej komisie je povinný zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by bola v 

rozpore s jeho činnosťou v komisii. 
2. Člen certifikačnej komisie, ktorý je zamestnancom alebo v inom obdobnom vzťahu alebo 

ktorý sa podieľa na obchodnom majetku žiadateľa o regionálnu značku, sa nemôže 

podieľať na hodnotení tejto žiadosti. 
3. Za konflikt záujmov sa považuje taktiež: 

a) pôsobenie v organizácii, ktorej výrobky, produkty alebo služby sú predmetom 

hodnotenia (pracovno–právny alebo iný obdobný vzťah, štatutárny orgán alebo podiel 

na obchodnom majetku), 

b) pôsobenie blízkej osoby v organizácii, ktorej výrobky, produkty alebo služby sú 

predmetom hodnotenia. 

4. Blízkou osobou sa na účely tohto štatútu rozumie osoba podľa § 116 zákona NR SR č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Občianskeho zákonníka. 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

Štatút komisie nadobúda platnosť dňom podpisu Memoranda o spolupráci všetkými členmi 

Rady pre regionálnu značku.  

V Raslaviciach, dňa: 8.1.2021 

Platné dňom: 8.1.2021 


