
 

ŽIADOSŤ O UDELENIE ZNAČKY  
„regionálny produkt Pohronie“ 
 

k výzve č. 01/2018 – Produkty a výrobky 

 

1. Meno a priezvisko žiadateľa/ 
obchodné meno žiadateľa: 

 

 

Číslo certifikátu: 

(nevypĺňajte): 

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

 

 

       Označte krížikom: 

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

   nezisková organizácia  a i.) 

 fyzická osoba – podnikateľ (SZČO, SHR a i.) 

 fyzická osoba – nepodnikateľ (remeselník, a i.) 

 iné – uveďte: 

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

 

 
4. IČO/dátum narodenia:  
5. DIČ:  
6. Telefón:  
7. e-mail:  
8. web:  
9. Stručná charakteristika žiadateľa 
(stručne opíšte Vašu činnosť, 
výrobu/produkciu, miesto pôsobenia, 
históriu podniku): 

 

 

 

 

 

 

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

 poľnohospodársky produkt 

 remeselný alebo iný spotrebný výrobok 

 potravinársky produkt 

 prírodný produkt 

9. Názov výrobku/skupiny výrobkov:  



 
10. Podrobný popis výrobku/ 
skupiny výrobkov (v prípade skupiny 
výrobkov vymenujte jednotlivé výrobky, 
napr. výrobky z kože: opasky, brašne, 
náramky a pod.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Miesto výroby/produkcie 
regionálneho produktu:  

 totožné so sídlom/adresou žiadateľa 

 iné (adresa prevádzkarne, a pod. ) uveďte adresu: 

 

 

 
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 a je možné 
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 na výrobcu/producenta 

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 podnikajúci na základe 
živnostenského oprávnenia 

Výpis zo živnostenského registra  

Živnostenský list, adresa prevádzkarne2  

Potvrdenie o pridelení IČO  

FO – nepodnikateľ  (ľudový umelec, 
remeselník  a i.) 

Registrácia na Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe 

 

Doklad o zápise do evidencie osvetového 
strediska alebo múzea 

 

Kópia občianskeho preukazu  

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), adresa prevádzkarne2 

 

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

Výpis z registra organizácií  

Potvrdenie o pridelení IČO  

Stanovy/Štatút/Zakladateľská listina/Zriaďovacia 
listina 

 

Živnostenský list, adresa prevádzkarne2  

Slobodné povolanie – FO podnikajúca 
na základe iného ako živnostenského 
zákona  

Výpis z registra organizácií  

Potvrdenie o pridelení IČO  

Samostatne hospodáriaci roľník  Osvedčenie o zápise do evidencie SHR  

Výpis z katastra nehnuteľností alebo nájomná 
zmluva (v prípade viacerých miest produkcie) 

 

Včelár  Kópia výpisu z centrálneho registra včelstiev  

Kópia občianskeho preukazu  

FO – nepodnikateľ (predajca prebytkov 
prvovýroby rastlinného pôvodu) 

Kópia ohlásenie miesta produkcie prebytkov na 
obci 

 

Kópia občianskeho preukazu  

FO – nepodnikateľ (predajca prebytkov 
prvovýroby živočíšneho pôvodu - med, 
mlieko, vajcia, ryby a pod.) 

Doklad o registrácii prevádzkarne na Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe 

 

Kópia občianskeho preukazu  

 

! NEZABUDNITE PRILOŽIŤ OZNAČENÉ DOKUMENTY ! 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ak subjekt nemá evidovanú prevádzkareň, rozhodujúca je adresa v Živnostenskom liste. 
 



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) 3: 

 

narodený/á dňa:  

v:  

 
ako fyzická osoba – podnikateľ / štatutárny zástupca právnickej osoby3 ktorú zastupujem čestne 
vyhlasujem, že: 

a) nie som v konkurze, v likvidácií, úpadku a ani nebol voči mne 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 kontroly; 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. 
 

 
Zároveň prehlasujem, že výrobok/produkt, na ktorý žiadam udelenie práv na používanie značky,  

g) spĺňa všetky zákonné predpisy a normy, ktoré sa naň vzťahujú, 
h) nepoškodzuje životné prostredie ani jeho zložky nad mieru stanovenú platnou legislatívou, 

a to vo všetkých fázach životného cyklu (výroba, spotreba). 
i) je vyrobený/vyprodukovaný zo surovín, ktoré nie sú nikdy nahradzované. 

 

Miesto a dátum vyplnenia: Podpis  (pečiatka): 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
3 Nehodiace sa prečiarknite 
 



Príloha B. Čestné vyhlásenie nepodnikateľských subjektov  o plnení základných 

kritérií  

Ja, dolupodpísaný/á 
(uveďte meno a priezvisko fyzickej osoby -
nepodnikateľa: 

 

narodený/á dňa:  

v:  

 
ako fyzická osoba – nepodnikateľ čestne vyhlasujem, že: 

a) nie som v osobnom bankrote alebo inom podobnom 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 kontroly; nemám nedoplatky na platbách poistného na sociálne a zdravotné 
zabezpečenie, 

c) 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, 

d) pri predaji produktu dodržiavam platnú legislatívu, vediem daňovú evidenciu v zmysle zákona 
o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

e) v súvislosti so svojou 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. 

 
Zároveň prehlasuje, že výrobok/produkt, na ktorý žiadam udelenie práv na používanie značky,  

f) spĺňa všetky zákonné predpisy a normy, ktoré sa naň vzťahujú, 
g) nepoškodzuje životné prostredie ani jeho zložky nad mieru stanovenú platnou legislatívou, 

a to vo všetkých fázach životného cyklu (výroby, spotreba), 
h) je vyrobený/vyprodukovaný zo surovín, ktoré nie sú nikdy nahradzované. 

 
 

Miesto a dátum vyplnenia: Podpis: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha C. Splnenie hodnotiacich kritérií (bodovacie kritériá) 

 
V rámci každého hodnotiaceho kritéria zakrúžkujte príslušný počet bodov v tom riadku, v ktorom ich Váš 
výrobok/produkt spĺňa. Splnenie každého kritéria podložte požadovanými prílohami. 
Naplnenie hodnotiacich kritérií posudzuje certifikačná komisia, ktorá rozhoduje o pridelení, resp. 
nepridelení regionálnej značky. Pre získanie značky je potrebné dosiahnuť celkovo min. 12 bodov. 
 

 
1. Tradičný výrobok alebo výroba 

 
Výrobok, výrobná technológia (receptúra) alebo firma existuje v regióne Pohronie:  
 

Počet rokov Počet bodov 

5 a menej rokov 0 

6 - 10 rokov 1 

11 - 20 rokov 2 

21 - 50rokov 3 

51 - 100 rokov 4 

viac ako 100 rokov 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). 
 

 
Príloha C 1, ktorá preukazuje 
splnenie kritéria č. 1 
 

 
písomný dokument, historický prameň alebo iný doklad, ktorý 
dokazuje dĺžku existencie výroby, technológie alebo firmy 

 
2. Produkt z miestnych surovín 

 
Výrobok je vyrobený aspoň čiastočne z miestnych surovín, teda surovín pochádzajúcich z územia 
regiónu Pohronie. Suroviny uvedené ako miestne nesmú byť nikdy nahradzované inými surovinami.  
 

Percentuálne zastúpenie surovín  Počet bodov 

Menej než 10 % miestnych surovín 0 

Aspoň 20 % miestnych surovín 1 

Aspoň 40 % miestnych surovín 2 

Aspoň 60 % miestnych surovín 3 

Aspoň 80 % miestnych surovín 4 

Iba miestne suroviny (takmer alebo úplných 100 %) 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, korenie a i.). 
 
 
 
 
Určité potraviny a produkty musia v tejto časti získať 5 bodov, teda splniť 100 % zastúpenia miestnych 
surovín (med, mlieko, vajcia, minerálna voda, byliny, lesné plody a pod. ) 
 



 
Príloha C 2, ktorá preukazuje 
splnenie kritéria č. 2 
 

 
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 môže remeselník 
používať najrôznejšie nástroje a prístroje (napr. s elektrickým pohonom), pokiaľ výsledný produkt závisí 
na jeho remeselnej zručnosti. 
 

Podiel ručnej práce Počet bodov 

0 % ( plne automatizovaná výroba) 0 

Do 20 %  1 

Do 40 % 2 

Do 60 % 3 

Do 80% 4 

(takmer) 100 % 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.). 
 
V prípade, že žiadate o udelenie značky na skupinu výrobkov, v ktorej sú výrobky s rozdielnym podielom 
ručnej práce musia jednotne spĺňať dané kritérium (musia patriť do rovnakého rozpätia podielu ručnej 
práce).  

 

 
Príloha C 3, ktorá preukazuje 
splnenie kritéria č. 3 
 

 
popis výrobného postupu s uvedením podielu ručnej práce 
v jednotlivých fázach výroby , certifikačná komisia posúdi podiel 
ručnej/remeselnej výroby. 
 

 
4. Výnimočná kvalita– výrobok výrazne reprezentujúci región Pohronie 

 
Výrobok svojou kvalitou alebo inými výnimočnými vlastnosťami dobre reprezentuje región v rámci celej 
Slovenskej republiky, alebo aj  v zahraničí. 

 

 Počet bodov 

Výrobok má „iba“ štandardnú kvalitu 0 

Výrobok sa predáva aj mimo regiónu 1 

Výrobok sa predáva aj v zahraničí 2 

Výrobok získal ocenenie pre svoju kvalitu či inováciu, alebo šetrnosť voči životnému 
prostrediu alebo iné certifikáty 

3 

 
 

 
Príloha C 4, ktorá preukazuje 
splnenie kritéria č. 4 
 

 
kópie certifikátov, zoznam odberateľov vrátane kontaktov 



 
5. Výrobok s motívom regiónu Pohronie/výrobok špecifický pre región Pohronie  

 
Dielo s motívom/výrobok svojím vzhľadom (obsahom, obalom) reprezentuje priamo región Pohronie. 

 

 Počet bodov 

Motív/výrobok vôbec nesúvisí s regiónom 0 

Motív/výrobok súvisí s regiónom, ale motív je všeobecný (príroda, zviera, dom, ...) 1 

Motív/výrobok súvisí s niečím charakteristickým pre región ( med, čipka, 
medovník...) 

2 

Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/nevyrába 3 

Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/nevyrába a navyše 
nesie v názve označenie „Pohronie“, „pohronský“ príp. miestny, resp. historický 
názov 

4 

Motív/výrobok je typický pre región a nikde inde sa nevyskytuje/nevyrába, nesie 
v názve označenie „Pohronie“, „pohronský“, príp. miestny, resp. historický názov 
a naobale je zobrazený motív priamo z regiónu 

5 

 
 

 
Príloha C 5, ktorá preukazuje 
splnenie kritériá č. 5 
 

 
fotografia, vzorka výrobku/produktu 

 

Počet bodov spolu: 

Uvádza žiadateľ 
(súčet bodov na základe žiadosti) 

Potvrdí Koordinátor po posúdení 
Certifikačnou komisiou 

 
 

 
 

 

! NEZABUDNITE PRILOŽIŤ OZNAČENÉ DOKUMENTY ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 na výrobcu / 
producenta   

  

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. písomný dokument, historický dokument alebo 
iný doklad, ktorý dokazuje dĺžku existencie výroby, 
technológie alebo firmy 

  

Príloha C 2. popis výrobku a zoznamu použitých surovín 
s udaním miesta a pôvodu 

  

Príloha C 3. Popis výrobného postupu s uvedením podielu 
ručnej práce v jednotlivých fázach výroby 

  

Príloha C 4. kópie certifikátov, zoznam odberateľov vrátane 
kontaktov 

  

Príloha C 5. fotografia, vzorka výrobku/produktu   

6.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


