Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie
značky
Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ
číslo výzvy: 02/2021
Rada pre regionálnu značku HORNÝ ŠARIŠ, v zastúpení koordinátorom Sekčov – Topľa,
o.z.. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt
Horný Šariš
Dátum vyhlásenia: 06.09.2021 - pondelok
Dátum uzavretia:

06.12.2021 – pondelok

Regionálna značka Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ je udeľovaná fyzickým a právnickým
osobám, producentom, ktorých výrobky, služby a podujatia spĺňajú Certifikačné kritériá pre
udelenie regionálnej značky.
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.
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 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.
Oprávnený žiadateľ pre udelenie regionálnej značky Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ
je:
•
•
•
•
•
•

remeselník,
samostatne hospodáriaci roľník,
živnostník,
ľudový umelec,
firma,
organizácia so sídlom alebo prevádzkou v území Horného Šariša.

Vymedzenie územia Horného Šariša:

Čo regionálna značka – Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ prináša:
1) zviditeľňuje kvalitné, tradičné, regionálne produkty, služby a podujatia pochádzajúce
z regiónu Horný Šariš
2) propaguje miestnych výrobcov, poskytovateľov služieb, (remeselníkov,
poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy) a organizátorov
podujatí, ktorí 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,
5) vytvára možnosti a priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych
podujatiach a aktivitách zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci
kraja i celej SR.

Výrobky – služby – podujatia, ktoré môžu získať právo používať regionálnu
značku Regionálny produkt HORNÝ ŠARIŠ
Regionálna značka Regionálny produkt – HORNÝ ŠARIŠ sa udeľuje pre produkty alebo
jednotne definované skupiny produktov (kde všetky produkty zhodne plnia kritériá
uvedené v žiadosti):
výrobky/produkty:
•
•
•
•
•
služby:

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
a iné

•

ubytovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, chata, turistická
ubytovňa, kemping, a iné),
• stravovacie (hotel, kaštieľ, penzión, ubytovanie na súkromí, kaviareň, cukráreň,
čajovňa, a iné).
podujatia a zážitky v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, gastronómie, športu,
vzdelávania a iné....

Kritériá pre žiadateľa - producenta (výrobcu, poskytovateľa služieb,
organizátora podujatí) a jeho výrobky, produkty, služby, podujatia_
1. Výberové kritériá, ktoré musí splniť každý žiadateľ o udelenie regionálnej značky:
a) miestny subjekt (viď žiadosť o udelenie značky)
b) kvalifikácia pre príslušnú výrobu (viď žiadosť o udelenie značky)
c) zaručenie štandardnej kvality výroby (viď žiadosť o udelenie značky)
d) proces výroby nepoškodzuje prírodu (viď žiadosť o udelenie značky)

2. Hodnotiace kritériá, v rámci ktorých musí žiadateľ o udelenie regionálnej značky
a jeho produkt získať stanovený minimálny počet bodov
(viď žiadosť o udelenie značky).
Splnenie kritérií pre udelenie regionálnej značky posudzuje certifikačná komisia.

Proces posudzovania žiadostí o pridelenie regionálnej značky
Formálna kontrola žiadostí

Koordinátor regionálnej značky, ktorým je Sekčov – Topľa, o.z. urobí kontrolu splnenia
podmienok doručenia žiadosti, úplnosť žiadosti a jej príloh. V prípade chýbajúcich náležitostí,
prípadne nejasností v žiadosti či jej prílohách koordinátor vyzve žiadateľa na ich doplnenie
alebo vyjasnenie v stanovenej lehote.
Hodnotenie žiadostí:
Žiadosť o udelenie regionálnej značky posudzuje Certifikačná komisia podľa Certifikačných
kritérií pre udeľovanie značky v termíne do 2 mesiacov od uzatvorenia výzvy. Zároveň
senzoricky vyhodnotí vzorky výrobku/výrobkov a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení
regionálnej značky.
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. K žiadosti môže okrem produktu priložiť
prezentáciu v tlačenej alebo elektronickej forme.
Koordinátor regionálnej značky žiadateľovi oznámi rozhodnutie certifikačnej komisie, pripraví
certifikát a zmluvu o používaní regionálnej značky „Regionálny produkt – Horný Šariš“.
Zasadnutie certifikačnej komisie, t.j. posudzovanie žiadostí o pridelenie značky
bude prebiehať v termíne, ktorý bude oznámený na webovej stránke: www.hornysaris.sk
Do 7 dní od zasadnutia certifikačnej komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok.

Spôsob predkladania žiadosti o pridelenie regionálnej značky
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o pridelenie regionálnej značky vrátane všetkých relevantných
príloh je potrebné zaslať v termíne od 6.9.2021 do 6.12.2021 od 9:00 – 15:00 osobne alebo
poštou tak, aby najneskôr v posledný uvedený deň bola žiadosť doručená na adresu:
Sekčov – Topľa, o.z., Hlavná 154/30, Raslavice 08641
Žiadosť o pridelenie regionálnej značky sa predkladá:
1 x v tlačenej verzii na predpísanom formulári spolu s prílohami – poštou
1 x v elektronickej verzii na predpísanom formulári spolu s prílohami (vo formáte.doc)
na email: rp.hornysaris@gmail.com
Formulár žiadosti prílohu výzvy.
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
Výrobca - podnikateľ

Registračný poplatok
50 Eur (pre výrobky)

Výrobca - podnikateľ

100 Eur (pre služby)

Fyzické osoby - nepodnikateľov

20 Eur

Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a 30 Eur (pre výrobky)
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok,
resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na
Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a alebo 70 Eur (pre služby, podujatia),
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok,
resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na

Pokiaľ je žiadateľ už držiteľom certifikátu a 10
Eur pre
žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok, nepodnikateľa je
resp. službu, podujatie alebo pred uplynutím
platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na

fyzickú

osobu

–

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,
organizácie
Fyzické osoby – nepodnikatelia

neziskové 40 eur
10 eur

Poplatky za užívanie značky budú fakturované až po schválení žiadosti.

Povinnosti výrobcu po udelení značky:
Označiť produkty minimálne jedným z týchto spôsobov:
začlenenie značky (loga) do etikety alebo na obal produktu na základe dizajn manuálu,
označenie produktu alebo jeho obalu samolepkou alebo visačkou so značkou (logom),
v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť, bude spôsob a podmienky
značenia ustanovené individuálne po dohode výrobcu s koordinátorom regionálneho
značenia, napr. označením predajného pultu či regálu a pod.
Ak má výrobca vlastnú web stránku, kde prezentuje svoje certifikované výrobky, je
povinný umiestniť značku na úvodnej stránke s odkazom na web stránku
www.hornysaris.sk
Kontaktné osoby
Lenka Smetanková, Mgr.

kancelaria@massekcovtopla.sk

0940 621 399

Anna Fedoršová, Ing.
Iveta Horvatová, Mgr.
Daniela Bednárová, Mgr.
Ladislav Lukáč, Ing.

afedorsova@gmail.com
obecrakovcik@gmail.com
bednarovadanka@gmail.com
brezovobec@gmail.com

0948 281 618
0905 841 959
0905 259 365
0904 258 380

Klaudia Andraščíková, Ing.

hornysaris.mincol@gmail.com

0948 446 166

Marcel Tribus, Ing.

marcel.tribus@psd.sk

0917 484 003

