
Žiadosť o udelenie značky 

„Javornícky originál“- Výrobky a produkty 

 

Koordinátor udeľovania značenia: 

(Adresa na doručenie žiadosti) 

 

Regionálna rozvojová agentúra  

Námestie slobody 1400 

020 01 Púchov 

IČO: 37923536  

DIČ: 20202422567 

Mobil: 0907 211 525 

Email: kancelaria@rrapu.sk 

Web: www.rrapu.sk  

 

Formálne kritéria:   
1.a 2.  Oprávnenosť žiadateľa a územia 

Názov žiadateľa: 

 

 

 

Typ subjektu:  

Adresa sídla žiadateľa (ulica, 

číslo, PSČ, obec, okres, kraj): 

 

 

 

Adresa prevádzky (ulica, číslo,  

PSČ, obec, okres, kraj): 
 

Meno, priezvisko a funkcia 

štatutárneho orgánu žiadateľa: 

 

 

 

IČO, DIČ: 

Číslo Občianskeho preukazu: 

(nepodnikateľ) 

 

 

 

 

Kontaktná osoba (meno, 

priezvisko, telefónne číslo, 

faxové číslo, e-mailová 

adresa): 

 

 

Typy subjektov, spolu so zoznamom požadovaných dokladov, ktoré žiadateľ prikladá k žiadosti 

ako Prílohu č.1 

Tabuľka č. 1 – Typy subjektov 

 
Typy subjektov - výrobky Požadované doklady Označte 1 

priložené 

FO – podnikateľ zapísaný v 

Živnostenskom registri SR 
• Živnostenský list  

FO – slobodné povolanie • Výpis z príslušného registra – Štatistický úrad 

SR, 
 

FO - SHR - • Osvedčenie o zápise do evidencie SHR,  

mailto:papai.lorant@stonline.sk
mailto:kancelaria@rrapu.sk
http://www.rrapu.sk/


FO – včelár • Výpis z Centrálneho registra včelstiev, 

 
 

FO – nepodnikateľ, predaj z 

dvora – produkty 

živočíšneho, rastlinného 

pôvodu 

• Doklad o registrácii na Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správe,  
 

FO – nepodnikateľ, ľudový 

umelec, remeselník 
• platí výnimka: svoju zručnosť preukazuje 

osobne, 
 

Fyzické osoby – 

neživnostník 
• platí výnimka: svoju zručnosť preukazuje 

osobne, 
 

PO – podnikateľ zapísaný v 

OR SR 
• Výpis z OR SR,   

PO – neziskový subjekt (OZ, 

n.o., ZPO, obec,..) 
• Výpis z príslušného registra organizácií,  

 
 

 
3.Oprávnenosť výrobkov a služieb 

Žiadam o pridelenie značky „Javornícky originál“ pre produkt/ výrobok: 

(zakrúžkujte typ produktu, na ktorý žiadate udelenie značky): 

 

o remeselné: altánky, kovové brány, figuríny, kovania, bodáky, dláta, lyžice, príbory, 

sekery, magnety, pušky, puzdrá na zbrane, amulety, bižutéria, brošne, hudobné nástroje, 

obrazy, obrúsky, papierové tlačoviny, kožené tašky, altánky, sochy z kameňa, vtáčie 

búdky, drevené a prútené výrobky, cukorničky, čajové súpravy, koreničky, domáce 

potreby, bavlnený textil a obuv, koberce, bábiky a hry, fajky a iné výrobky  z dreva, 

kameňa, keramiky, skla, kovu , slamy, textilu, vlny, čipky, kože, a iné, ....)  

o potraviny a poľnohospodárske produkty- ovocie, zelenina, mäso, mliečne výrobky, 

výrobky z medu,  cestá a koláče, nealkoholické a alkoholické nápoje  

o prírodné produkty – parfémy, esencie, oleje, vosky, krémy, kozmetika, sviečky, 

alkoholové byliny, oleje, výživové doplnky, ľan, vlna, kvetiny, bylinky, huby, med, 

čaje...  

Hodnotiace kritéria: 

Charakteristika žiadateľa:  

(Stručne opíšte Vašu činnosť, históriu podniku/ 

tradíciu výroby/, produkcie a pod.) 

 

 

Názov produktu/skupiny 

produktov: 

(Uveďte názov produktu/výrobku) 

 

1.Územná tradícia výrobku:            (Opíšte 

či výrobok, alebo technológia jeho výroby, 

prípadne samotný subjekt pôsobí na území 

regiónu/ má tu svoje tradíciu) 

 

 

 



2.Používané suroviny pri 

výrobe/spracovaní:  
(Popis výrobku a zoznamu použitých surovín 

s udaním miesta pôvodu) 

 

3.Spôsob výroby/spracovania: 

(Opíšte v akej miere je proces výroby 

automatizovaný/ručný/remeselný) 

 

 

 

4.Výrobok reprezentujúci oblasť 

Javorníkov 

(Opíšte či je výrobok je typický pre oblasť 

Javorníkov, kvalitou, chuťou, vzhľadom, alebo 

inými vlastnosťami a zároveň tieto prednosti 

využíva na propagáciu seba a regiónu v čo 

najširšej oblasti . Medzi takého propagačné 

a reprezentačné prednosti patrí aj označenie, 

obal, motív a vzhľad.) 

 

 

 

 

5.Produkt a jeho výroba je šetrná 

k životnému prostrediu  

(Popíšte či dodržiavate zásady ako: šetrné 

nakladanie s vodou, šetrné nakladanie 

s energiou, minimalizácia odpadov v procese 

výroby, separácia, recyklácia, minimalizácia 

chemických prípravkov (hnojív, pesticídov a 

pod.), etické zachádzanie so zvieratami; ) 

 

6.Zaručenie legislatívnych zásad 

a pravidiel výroby  

(Zakrúžkujte či ste dodali Prílohu č.2 – Čestné 

prehlásenie) 

ÁNO/NIE 

Týmto Vás žiadam o pridelenie regionálnej značky „Javornícky originál“ pre výrobok/produkt 

uvedený v žiadosti.  

Podpisom tejto žiadosti, a prípadným udelením značky „Javornícky originál“. 

Meno a priezvisko  ......................................................  

Funkcia  ......................................................  

 
 
V  ............................ , dňa  ................  
 
 
 
Podpis  ...................................................  
 
 

Príloha č. 1  

Doklad uvedený a vyznačený v Tabuľke č. 1 – Typy subjektov, podľa typu žiadateľa. 

Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie (vzor nižšie) 

Žiadosť spolu s prílohami zaslať vytlačenú a podpísanú (nezabudnúť podpísať aj Čestné 

prehlásenie) na adresu koordinátora, uvedenú na prvej strane žiadosti.  



Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie 

Pre podnikateľské subjekty:  

Čestné vyhlásenie podnikateľských subjektov/ subjektov oprávnených na podnikanie o 

plnení základných kritérií 

Ja (meno a priezvisko)...........................................ako subjekt zastupujúci (názov 

spoločnosti).............................................,čestne vyhlasujem, že : 

Výrobok/produkt, na ktorý žiadame udelenie práv na používanie značky,  

a) pri prevádzkovaní vlastnej podnikateľskej činnosti plní všetky platné normy pre danú 

prevádzku, kvalitatívne, zákonné a technické predpisy, ktoré sa na túto činnosť vzťahujú 

(hygienické a technické normy, bezpečnosť práce atď.)  

b) v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou nepoškodzuje životné prostredie nad mieru 

stanovenú platnými právnymi predpismi a podľa svojich technických a finančných možností 

dodržuje pri svojej činnosti zásady šetrnosti voči životnému prostrediu.  

c) spĺňa všetky zákonné predpisy a normy, ktoré sa naň vzťahujú, ďalej žiadateľ pri výrobe 

produktu/ výrobku, dodržiava všetky príslušné legislatívne a právne predpisy a usmernenia.  

d) nepoškodzuje životné prostredie ani jeho zložky nad mieru stanovenú platnou legislatívou, 

a to vo všetkých fázach jeho životného cyklu (výroba, spotreba);  

e) základné suroviny, z ktorých je vyrobený/vyprodukovaný, nie sú nikdy nahradzované. 

V.............................dňa.............................. 

............................................ 

Podpis 

Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie 

Pre nepodnikateľské subjekty: 

 

Čestné vyhlásenie nepodnikateľských subjektov o plnení základných kritérií  

 

Ja (meno a priezvisko)........................................................, čestne vyhlasujem, že: 

Výrobok/produkt, na ktorý žiadam udelenie práv na používanie značky,  

a) spĺňa všetky zákonné predpisy a normy, ktoré sa naň vzťahujú, ďalej žiadateľ pri výrobe 

produktu/ výrobku, dodržiava všetky príslušné legislatívne a právne predpisy a usmernenia.  

b) nepoškodzuje životné prostredie ani jeho zložky nad mieru stanovenú platnou legislatívou, 

a to vo všetkých fázach jeho životného cyklu (výroba, spotreba);  

c) základné suroviny, z ktorých je vyrobený/vyprodukovaný, nie sú nikdy nahradzované.  

 

V.............................dňa.............................. 

........................................... 

Podpis 


