
    VÝZVA č.9/PR 
  k predkladaniu žiadostí o udelenie značky  

  „Regionálny produkt Podpoľanie®“. 
 

 

 
 

 
 
 

VÁŠ PRODUKT JE HODEN TOHO, ABY BOL NOSITEĽOM ZNAČKY 

 „REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE®“. 

 
 

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje  výzvu k predkladaniu žiadostí                        
o predĺženie platnosti certifikátu na užívanie značky   

„Regionálny produkt Podpoľanie®“ . 

 
 

V termíne: od 20. 01. 2021 do 31. 03. 2021 
 

 

Zmyslom značky ,,Regionálny produkt Podpoľanie®“ je podporiť rozvoj územia Podpoľania, s 

ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť 
miestnych producentov (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy, remeselníkov), ktorí v 
tomto prírodne a kultúrne hodnotnom území rozvíjajú a zachovávajú tradičné postupy.  
 
Značka garantuje regionálny pôvod označeného výrobku alebo služby, kvalitu a priamu náväznosť na 
tradíciu  v danom území, šetrnosť výrobcu, služby a výrobku k životnému prostrediu.  
 
 
Celý proces certifikácie prebieha v zmysle schválených „Pravidiel pre udeľovanie a používanie 
značky“, ktoré sú prístupné na web stránke :  www.regionalnyproduktpodpolanie.sk 
 
 

http://www.regionalnyproduktpodpolanie.sk/


PODMIENKY PREDĹŽENIA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU PRE UŽÍVANIE ZNAČKY „REGIONÁLNY 
PRODUKT PODPOĽANIE®“. 

Územím Podpoľanie pre účel výzvy sa rozumie územie obcí :  

a) okres Detva: Detva, Hriňová, Detvianska Huta, Dúbravy, Horný Tisovník, Klokoč, Korytárky, Kriváň, 

Látky, Podkriváň, Slatinské Lazy, Stará Huta, Stožok, Vígľaš, Vígľašská Huta Kalinka,  

b) okres Zvolen: Očová, Zvolenská Slatina, Kováčová, Lieskovec, Lukavica, Sielnica, Sliač, Veľká Lúka 

c) okres Lučenec: Budiná 

d) okres Banská Bystrica: Čerín, Hrochoť, Sebedín – Bečov 

 

1. Oprávnenosť žiadateľa a produktu 

Oprávnení žiadatelia: 

 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú certifikovaní  producenti, ktorí v predchádzajúcom období 

získali certifikát pre užívanie značky ,,Regionálny produkt Podpoľanie®“ a jeho platnosť uplynula alebo 

uplynie v priebehu roka 2021.  

 

2. Certifikačné kritéria. 

Pre predĺženie platnosti certifikátu užívania značky „Regionálny produkt Podpoľanie®“ musí výrobok 

alebo služba opäť vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky 

a samostatne pre služby. Kritéria sú samostatnou prílohou vyhlásenej výzvy. 

Splnenie kritérií výrobku alebo služby posudzuje certifikačná komisia pre udelenie značky na základe 
zadefinovaných pravidiel. 
 
Zároveň, certifikačná komisia bude posudzovať či výrobca alebo poskytovateľ služby: 

- používal na označovanie výrobu, služby značku v zmysle manuál dizajnu 
- neoznačoval značkou iné ako certifikované výrobky 
- počas doby udeleného certifikátu dodržiaval základné aj bodovacie kritériá tak, ako ich 

uviedol v žiadosti  
 

3. Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky. 
 
Vyplnené a podpísané žiadosti o pridelenie značky vrátane všetkých relevantných príloh sa 
predkladajú v kancelárii MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

a) poštou na vyššie uvedenú adresu 
b) osobne na základe telefonickej dohody, na tel. č. 0904 611 860. 

 
Žiadosti vrátane príloh sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.  
 

Formulár žiadosti o pridelenie značky „Regionálny produkt POPOĽANIE®“ je k dispozícii na webovej 

stránke www.regionalnyproduktpodpolanie.sk a v tlačenej podobe v kancelárii MAS Podpoľanie na 
vyššie uvedenej adrese.   

 
 
 
 

http://www.regionalnyproduktpodpolanie.sk/


4. Termín prijímania žiadostí o udelenie značky. 
 
Žiadosti budú prijímané v kancelárii MAS Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 20. 01. 2021 
do 31. 03. 2021. Iný termín odovzdania žiadostí je možné dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 611 
860.  
 
Certifikácia výrobkov a služieb bude prebiehať až keď to situácii ohľadne šírenia COVID-19 dovolí. 
Žiadatelia, ktorí si podajú žiadosť budú o konaní žiadostí informovaní telefonicky alebo e-mailom, 
ktoré si uvedú vo svojich žiadostiach. 
 
Do 14 kalendárnych dní od vyhodnotenia žiadostí Certifikačnou komisiou bude žiadateľovi oznámený 
výsledok.  
 
Podmienky pre udeľovanie a používanie značky sú zverejnené na web stránkach: 
www.regionalnyproduktpodpolanie.sk .  
 
Podmienky pre certifikáciu výrobkov je možné konzultovať telefonicky a osobne s pracovníčkami MAS 
Podpoľanie. 
  

5. Poplatok pri predĺžení certifikátu na užívanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie®“. 

 

Poplatok za užívanie značky – hradí sa ročne: 
➢ výrobca - podnikateľ pre výrobky i služby zaplatí poplatok vo výške 50 EUR  

➢ fyzická osoba – neživnostník -  zaplatí poplatok vo výške 10 eur  
 

6. Čo Vám predĺženie platnosti certifikátu prinesie?  
 

➢ Propagáciu doma i mimo hraníc Podpoľania, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska, 
účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR.  

 

7. Kontakty pre ďalšie informácie a konzultácie:  
 
Mgr. Dominika Vajsová, telefón: 0904 611 860, e-mail: mas@podpolanou.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionalnyproduktpodpolanie.sk/
mailto:mas@podpolanou.sk

