
Žiadosť o udelenie značky 

„Javornícky originál“- Služby – (Činnosti organizácií, podujatia, zážitky a ostatné) 

 

Koordinátor udeľovania značenia: 

 

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 – služby Požadované doklady 

PO – podnikateľ 

(s.r.o., a.s., družstvo, a pod.) 

• Výpis z obchodného registra  
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PO - iná ako podnikateľ 

(občianske združenie, nezisková 

organizácia a pod)  

• Výpis z registra organizácií,  

 

PO - iná ako podnikateľ 

oprávnená na podnikanie na 

základe živnostenského opr.  

• Živnostenský list 

• Výpis zo živnostenského registra 

FO – nepodnikateľ • platí výnimka: svoju zručnosť preukazuje osobne, 

 

3.Oprávnenosť výrobkov a služieb 

Žiadam o pridelenie značky „Javornícky originál“ pre službu: 

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

• Činnosti organizácií– folklór, hudba, tanec, atď.... 

• Podujatia, zážitky alebo ich časti -exkurzie, gastronómia, šport, vzdelávacie kurzy, 

zážitky, atď... 

• Ostatné- čalúnenie, opravy, reštaurovanie, tesárstvo, krajčírstvo, fúkanie skla.... 

Hodnotiace kritéria: 

Charakteristika žiadateľa:  

(Stručne opíšte Vašu činnosť, históriu 

podniku/ tradíciu služby a pod.) 

 

 

Názov služby/skupiny služieb: 

(Uveďte názov služby) 
 

1.Územná tradícia služby: 

(Opíšte či poskytovaná služba,  prípadne 

samotný subjekt pôsobí na území regiónu/ má 

tu svoje tradíciu.) 

 

 

 

2.Kvalita služieb: 

(Popíšte technické a technologické, 

skúsenosti, vzdelanie a prax v poskytovaní 

služby, jazyková znalosť, znalosť regiónu, 

ponuka programu ) 

 

3.Služba šetrná k životnému prostrediu 

(Opíšte energetickú náročnosť 

akcie/služby/podujatia, nakladanie 

s odpadmi, kompostovanie, využívanie 

výrobkov na jedno použitie a ekologicky 

nezávadných prípravkov na čistenie, 

znalosť personálu o správnom recyklovaní   

 

 

 

 



4.Služba reprezentujúci oblasť Javorníkov 

(Služba z pohľadu zachovania rázu krajiny 

v ktorej sa nachádza, dodržiavania tradícií, 

históriu,  má regionálny/nadregionálny 

význam, ponuka a propagácia vidieckeho 

cestovného ruchu. ) 

 

 

 

 

5. Špecifiká ponúkanej služby   

(Opíšte či máte webovú stránku, čo obsahuje, 

či na nej propagujete okolité jedinečnosti, či 

spolupracujete s okolitými štruktúrami, ste 

členom organizácie, bezbariérové prostredie 

a prostredie pre deti, služby pre deti) 

 

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  službu/súbor 

služieb  uvedených v žiadosti.  

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

 

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

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

Obchodné meno subjektu  ......................................................  

 

 

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 : 

Zážitok/akcia/ klub  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: 

Zážitok/akcia/ klub  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 


