
 

ŽIADOSŤ O UDELENIE ZNAČKY  
„regionálny produkt Pohronie“ 
 

k výzve č. 01/2018 – ubytovacie a stravovacie služby 

 

1. Obchodné meno žiadateľa: 

 

 

Číslo certifikátu: 

(nevypĺňajte): 

2. Meno a priezvisko štatutárneho 
zástupcu (platí pre právnické osoby): 

 

 

Právna forma 

 právnická osoba (s.r.o.,  a. s., občianske združenie,  a i.) 

 fyzická osoba – podnikateľ  

 iné – uveďte: 

3. Adresa sídla:  
ulica, číslo, PSČ, obec/mesto 
     

 

 
4. IČO:  
5. DIČ:  
6. Telefón:  
7. e-mail:  
8. web:  
9. Stručná charakteristika žiadateľa 
(stručne opíšte Vašu činnosť, históriu 
podniku, tradíciu v poskytovaní služieb 
a pod.  

 

 

 

 

 

 

Žiadam o udelenie značky „regionálny 
produkt Pohronie“ pre:  
(označte krížikom jednu z možností) 

 stravovacie služby zariadenia 

 ubytovacie služby zariadenia 

 ubytovacie a zároveň stravovacie služby zariadenia 

10. Údaje o zariadení 

Názov zariadenia:  

Adresa zariadenia:   



Typ zariadenia:  stravovacie zariadenie (uveďte aké, napr. reštaurácia, 
cukráreň a pod.): 

 ubytovacie zariadenie 

 hotel             motel            botel           penzión 

 apartmánový dom     chatová osada    kemping 

 táborisko    turistická ubytovňa    ubytovanie v súkromí 

Trieda ubytovacieho zariadenia:  *             **           ***           ****            ***** 

11. Vyplnia iba prevádzkovatelia ubytovacieho zariadenia 

Kapacita ubytovacieho zariadenia 
(počet izieb/počet lôžok): 

 

Ponuka stravovacích služieb 
ubytovacieho zariadenia:  

 neponúkame      iba raňajky pre ubytovaných hostí                            

 celodenné verejné stravovanie 

Charakteristika poskytovaných služieb: 
(opíšte základné, doplnkové služby 
a pod., v prípade potreby opíšte 
v samostatnej prílohe): 

 

 

 

12. Vyplnia prevádzkovatelia stravovacích zariadení a poskytovatelia stravovacích služieb 
v ubytovacom zariadení:  

Kapacita stravovacieho zariadenia/odbytového 
strediska (počet miest na sedenie): 

 

Prevádzková doba zariadenia/odbytového 
strediska: 

 

Charakteristika stravovacích služieb (opíšte 
sortiment ponúkaných jedál, doplnkové služby 
a pod., v prípade potreby opíšte v samostatnej 
prílohe) 

 

 

 
Prehlasujem, že som sa oboznámil/a so Zásadami pre udeľovanie a používanie značky „regionálny 
produkt Pohronie“ a budem sa nimi riadiť a rešpektovať ich.  
 
Prehlasujem, že údaje v tejto žiadosti (vrátane príloh sú úplné, pravdivé, neskreslené je možné ich 
dokumentovať. Prehlasujem, že všetky úradne neosvedčené fotokópie (prílohy) predložené k žiadosti 
súhlasia s originálmi.  
 

Miesto a dátum vyplnenia:  Podpis1 (pečiatka): 

 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v plnom rozsahu, a to v súlade so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
 



Príloha A.    Doklady o plnení základných kritérií poskytovateľa služby 

Žiadateľ označí dokumenty, ktoré sú obsahom tejto prílohy, podľa toho, o aký subjekt ide. 

Žiadateľ Kópia dokladov, ktoré sú obsahom prílohy Označte X 

FO – podnikateľ poskytujúca ubytovacie 
a stravovacie služby na základe 
živnostenského oprávnenia 

Výpis zo živnostenského registra  

Živnostenský list  

Potvrdenie o pridelení IČO  

Záznam o registrácii prevádzkarne na 
Živnostenskom úrade 

 

PO – podnikateľ  
(spoločnosť s ručením obmedzeným, 
akciová spoločnosť, družstvo, a i.) 

Výpis z obchodného registra  

Potvrdenie o pridelení IČO  

Živnostenský list (ak nie je predmet činnosti 
uvedený vo výpise z OR) 

 

Záznam o registrácii prevádzkarne na 
Živnostenskom úrade 

 

PO – iná ako podnikateľ (oprávnená na 
podnikanie na základe živnostenského 
oprávnenia občianske združenie, 
nezisková organizácia, a i.)  
 

Výpis z registra organizácií  

Potvrdenie o pridelení IČO  

Stanovy/Štatút/Zakladateľská listina/Zriaďovacia 
listina 

 

Živnostenský list  

Záznam o registrácii prevádzkarne na 
Živnostenskom úrade 

 

 

! Nezabudnite priložiť označené dokumenty ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha B.   Čestné vyhlásenie podnikateľských subjektov / subjektov oprávnených 

na podnikanie o plnení základných kritérií 

 

Ja, dolupodpísaný/á 
(uveďte meno a priezvisko fyzickej osoby-
podnikateľa / 
štatutárneho zástupcu právnickej osoby) 2: 

 

Obchodné meno subjektu  

narodený/á dňa:  

v:  

 
ako fyzická osoba – podnikateľ / štatutárny zástupca právnickej osoby2 ktorú zastupujem čestne 
vyhlasujem, že: 

a) nie som v konkurze, v likvidácií, úpadku a ani nebol podaný návrh na konkurz zamietnutý pre 
nedostatok majetku, v súdom určenej správe alebo inom obdobnom konaní, 

b) v čase podania žiadosti nemám záväzky voči štátu po lehote splatnosti – evidované 
nedoplatky (s výnimkou splátkových kalendárov potvrdených veriteľom) voči správcovi dane 
v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; príslušným colným úradom ; Správe 
finančnej kontrol; nemám nedoplatky na platbách poistného na sociálne a zdravotné 
zabezpečenie, 

c) riadne vediem účtovníctvo, sledujem stav majetku a záväzkov (krízu, úpadok a predĺženosť 
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií a Obchodného zákonníka SR), 

d) nie je voči mne vedené žiadne konanie Slovenskej obchodnej inšpekcie, Rady pre reklamu, 
alebo iné konanie v súvislosti s porušovaním práv spotrebiteľa, nekalou súťažou, neetickou 
reklamou a inými nekalými praktikami podnikania a predaja, 

e) pri prevádzkovaní svojej podnikateľskej činnosti plním všetky platné technické a kvalitatívne 
predpisy, ktoré sa na túto činnosť vzťahujú (hygienické a technické normy, bezpečnosť práce 
a pod.), 

f) v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou nepoškodzujem životné prostredie alebo jeho 
zložky nad mieru stanovenú platnými právnymi predpismi a spĺňam podľa technických 
a ekonomických možností zásady šetrnosti voči životnému prostrediu. 
 
 

Miesto a dátum vyplnenia: Podpis (pečiatka): 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Nehodiace sa preškrtnite 
 



Príloha C. Splnenie hodnotiacich kritérií (bodovacie kritériá) 

 
V rámci každého hodnotiaceho kritéria zakrúžkujte príslušný počet bodov v tom riadku, v ktorom ich Vaše 
zariadenie spĺňa. Splnenie každého kritéria podložte požadovanými prílohami. 
Hodnotiace kritériá sú zamerané na kvalitu poskytovaných služieb, šetrnosť zariadenia voči životnému 
prostrediu a jedinečnosť zariadenia vo vzťahu k regiónu. Služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu 
Pohronie. Toto kritérium je možné splniť získaním najmenej 55 bodov  z celkového počtu 100 bodov, pri 
hodnotení zvlášť pre ubytovacie a zvlášť pre stravovacie služby, alebo získaním najmenej 82 bodov 
z celkového počtu 150 bodov pre zariadenie, ktoré poskytuje stravovacie a zároveň ubytovacie služby.  
Naplnenie hodnotiacich kritérií posudzuje certifikačná komisia priamo na mieste, ktorá rozhoduje 
o pridelení, resp. nepridelení regionálnej značky. 
 

 
1. Kvalita poskytovaných služieb z pohľadu spokojnosti zákazníka – ubytovanie a stravovanie 

 

  Počet bodov 

Čistota a upravenosť v zariadení, funkčnosť vybavenia 0 - 5 

Správanie a upravenosť personálu 0 - 5 

Jazyková vybavenosť na úrovni zodpovedajúcej charakteru 
ubytovacieho/stravovacieho zariadenia 

0 - 5 

Deklarovaný štandard/kategória zariadenia zodpovedá skutočnej ponuke 
a nedochádza ku zavádzaniu zákazníka (propagácia verzus realita) 

0 - 5 

Znalosť regiónu – personál, ponuka programu 0 - 5 

Celkom  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.): 
 
 
 
 

 

 
Príloha C 1, ktorá preukazuje 
splnenie kritéria č. 1 
 

Opis zariadenia, jazykovej vybavenosti personálu, 
informácií o regióne 
Posúdenie certifikačnej komisie na mieste (z 
hľadiska spokojnosti zákazníka) 

 
2. Šetrnosť k prírode – ubytovanie a stravovanie 

 
Ubytovanie  

 Počet bodov 

Energetická úspornosť objektu (využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
úsporné žiarovky, zateplenie, šetrenie vodou 

0 - 5 

Odpadové hospodárstvo (kompostovanie, triedenie odpadu, ...) 0 - 5 

Informácie pre hostí o šetrnom správaní sa (napr. triedenie odpadu, výmena 
osušiek a posteľnej bielizne, zhasínanie svetiel a pod.) 

0 - 5 

Výrobky na jedno použitie sú hosťom poskytované len v nevyhnutných 
prípadoch (kozmetické prípravky, potraviny v mini-baleniach, a pod. ) 

0 - 5 

Používanie ekologických pracích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 0 - 5 

Celkom  max 25 

 



 
Stravovanie 

 Počet bodov 

Energetická úspornosť objektu (využitie obnoviteľných zdrojov energie, 
úsporné žiarovky, zateplenie, šetrenie vodou 

0 - 5 

Odpadové hospodárstvo (kompostovanie, triedenie odpadu, ...) 0 - 5 

Využívanie odpadu z kuchyne (kompostovanie, podľa platných zákonov, ....) 0 - 5 

Výrobky na jedno použitie sú hosťom poskytované len v nevyhnutných 
prípadoch 
( potraviny v mini-baleniach, plastové taniere, príbory, poháre a pod. ) 

0 - 5 

Používanie ekologických pracích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 0 - 5 

Celkom max 25 
 

 
Príloha C 2, ktorá preukazuje  
splnenie kritéria č. 2 
 

Opis kritéria č. 2 
Posúdenie certifikačnej komisie na mieste 
 

 
3. Jedinečnosť spojená s regiónom – ubytovanie a stravovanie 

 
Poskytovaná služba musí byť jedinečná vo vzťahu k regiónu Pohronie. 
Ubytovanie: 

 Počet bodov 

Budova ubytovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v okolí, resp. 
architektonický ráz v intraviláne 

0 - 5 

Okolie ubytovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v okolí, resp. 
architektonický ráz v intraviláne (napr. nevhodnou výsadbou nepôvodnými 
drevinami, veľkými betónovými plochami, a pod.) 

0 - 5 

Vnútorné vybavenie ubytovacieho zariadenia pochádza od výrobcov z regiónu, 
pri výzdobe interiéru sa používajú miestne prvky (napr. maľba – ornamenty, 
obrazy, dekoračné predmety, ...) 

0 - 5 

Dostupnosť a poskytovanie informácií o regióne  0 - 5 

Ubytovacie zariadenie informuje zákazníkov o značke „regionálny produkt 
Pohronie“, prípadne takéto produkty priamo predáva 

0 - 5 

Celkom max 25 

 
Stravovanie 

 Počet bodov 

Budova stravovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v okolí, resp. 
architektonický ráz v intraviláne 

0 - 5 

Okolie stravovacieho zariadenia nesmie narúšať krajinný ráz v okolí, resp. 
architektonický ráz v intraviláne (napr. nevhodnou výsadbou nepôvodnými 
drevinami, veľkými betónovými plochami, a pod.) 

0 - 5 

Vnútorné vybavenie stravovacieho zariadenia pochádza od výrobcov z regiónu, 
pri výzdobe interiéru sa používajú miestne prvky (napr. maľba – ornamenty, 
obrazy, dekoračné predmety, ...) 

0 - 5 

Dostupnosť a poskytovanie informácií o regióne  0 - 5 

Stravovacie zariadenie: musí mať minimálny pomer tradičných jedál k bežným 
jedlám v ponuke 20 : 80 
(uveďte názvy regionálnych pokrmov, ktoré v zariadení ponúkate, ktoré máte 
denne v ponuke – jedálnom lístku/dennom menu) 

0 - 5 

Celkom max 25 
 



 
Príloha C 3, ktorá preukazuje  
splnenie kritéria č. 3 
 

Opis kritéria č. 3,  kópia jedálneho lístka, opis 
pokrmu a jeho tradičnosti vo vzťahu k regiónu 
posúdenie certifikačnej komisie na mieste 
 

 
4. Ďalšie nepovinné kritériá – ubytovanie a stravovanie 

 

 Počet bodov 

Informácie o regióne na webovej stránke prevádzkovateľa služby 0 - 5 

Zariadenie ponúka regionálne aktivity pre zákazníkov 
(poskytovanie voľnočasových aktivít pre návštevníkov regiónu a miestne 
obyvateľstvo, organizovanie kultúrnych a iných podujatí, sprievodcovské služby 
a pod.) 

0 - 5 

Podpora výrobkov s označením „regionálny produkt Pohronie“ (napr. pri 
príprave jedál), podpora rozvoja regiónu/obce – finančne, materiálne, 
sponzoring, organizačná podpora miestnych podujatí) 

0 - 5 

Bezbariérové prostredie zariadenia 
(opíšte vybavenie pre bezbariérový prístup a pre hendikepovaných 
návštevníkov) 

0 - 5 

Prostredie „priateľské“ pre rodiny s deťmi  
(opíšte vybavenie zariadenia, ktoré je určené na starostlivosť o dieťa - detské 
sedačky, detský kútik, vybavenie na trávenie voľno-časových aktivít a pod.) 

0 - 5 

Celkom max 25  

 
 

 
Príloha C 4, ktorá preukazuje  
splnenie kritéria č. 4 
 

opis kritéria č. 4 
posúdenie komisie na mieste 

 

! Nezabudnite priložiť označené dokumenty ! 

 

Počet bodov spolu: 

 

Uvádza žiadateľ 
(súčet bodov na základe žiadosti) 

Potvrdí Koordinátor po posúdení 
Certifikačnou komisiou 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Kontrolný zoznam požadovaných dokumentov 

 

 Povinné dokumenty  
 

Označenie 
žiadateľom 
(označte 
krížikom) 

Certifikačná 
komisia 

(nevypĺňajte) 

1. Žiadosť o udelenie značky „regionálny produkt Pohronie“ 
 

  

2. Príloha A. Doklady o plnení základných kritérií poskytovateľa 
služby   

  

3. Príloha B. Čestné vyhlásenie podnikateľských 
subjektov/subjektov oprávnených na podnikanie o plnení 
základných kritérií 

  

4. Príloha C. Splnenie hodnotiacich kritérií (bodovacie kritériá)   

Príloha C 1. Opis zariadenia, jazykovej vybavenosti personálu, 
informácií o regióne 

  

Príloha C 2. Opis kritéria č. 2   

Príloha C 3. Opis kritéria č. 3,  kópia jedálneho lístka, opis 
pokrmu a jeho tradičnosti vo vzťahu k regiónu 

  

Príloha C 4. Opis kritéria č. 4   

5. Iné (uveďte): ..................................................................   

 

 

Vyplnenú a podpísanú žiadosť vrátane všetkých príloh zašlite poštou alebo odovzdajte na 

adrese koordinátora regionálneho značenia: 

Občianske združenie Žiarska kotlina  

Svätokrížske námestie 265/35 

965 01 Žiar nad Hronom 

 

 


