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2Kritériá - poľnohospodári a potravinári

#


Pre udelenie práva používať značku Produkt Liptova 
musí producent spĺňať všetky dané kritéria a 
v bodovaných kritériách získať min. 6 bodov z 11.

O udelenie práva používať značku Produkt Liptova môže 
producent žiadať na jeden poľnohospodársky alebo 
potravinársky produkt alebo na skupinu obdobných 
produktov.

Certifikačná komisia na základe žiadosti producenta 
o udelenie práva používať značku Produkt Liptova 
vyhodnotí naplnenie kritérií pre producenta a priradí body 
v produktových kritériách.  
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Úvod

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Pre udelenie práva používať značku Produkt Liptova musí producent spĺňať:

Základné kritéria pre producenta
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Miestnu príslušnosť k regiónu 
Liptov

Dodržiavanie etických 
princípov, zásad podnikania a 
ochrany životného prostredia

Legislatívne požiadavky 
súvisiace s výrobou produktu

Spĺňa / Nespĺňa

Spĺňa / Nespĺňa

Spĺňa / Nespĺňa

potrebné splniť 
všetky kritériá

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Základné kritéria pre producenta
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Žiadateľ musí mať miesto produkcie poľnohospodárskeho produktu alebo výroby 
potravinárskeho produktu v regióne Liptov.

Žiadateľ môže byť:  

1. Miestna príslušnosť 

Samostatne hospodáriaci roľník – fyzická osoba, ktorá vykonáva 
poľnohospodársku výrobu (vrátane včelárov), v prípade spracovania 
potravinárskych produktov disponuje aj živnostenským oprávnením

Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia v prípade 
spracovania potravinárskych produktov

Obchodná spoločnosť (akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť,  
komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a pod.), družstvo a iné 
právnické osoby zapísané v Obchodnom registri, ktoré majú príslušnú činnosť 
zapísanú v predmete podnikania v prípade poľnohospodárskej produkcie a 
disponujú živnostenským oprávnením v prípade spracovania potravinárskych 
produktov

Fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorý predáva prebytky vlastnej drobnej 
nespracovanej rastlinnej a živočíšnej produkcie (prvovýroby). Žiadateľmi môžu byť 
len:  

● Predajcovia rastlinných prebytkov prvovýroby, ktorí majú tento predaj 
ohlásený v obci

● Predajcovia prebytkov živočíšnej prvovýroby, ktorí sú registrovaní na 
príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe pre predaj malých 
množstiev (med, vajcia, mlieko, ryby), 

○ Subjekty musia plniť podmienky pre predaj malých množstiev tieto 
nariadenia Nariadenie vlády č. 359/2011 Z.z., 360/2011 Z.z., 
100/2016 Z.z a s tým súvisiace legislatívne predpisy.

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Základné kritéria pre producenta
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Legislatívne požiadavky sa vzťahujú na všetky činnosti spojené s poľnohospodárskou a 
potravinárskou produkciou, na ktoré žiada o udelenie práva používať značku Produkt Liptova, 
vrátane požiadaviek na priestory žiadateľa, ktoré pri produkcii využíva.

Pre overenie splnenia kritérií 1 a 2 producent predkladá kópiu dokladov podľa Tabuľky 
nižšie. Všetky doklady (miesto produkcie  a spôsobilosť na danú činnosť) sa musia vzťahovať 
k produktu, na ktorý žiada o udelenie práva používať značku Produkt Liptova.  

2. Legislatívne požiadavky 

Žiadateľ Kópia dokladov, ktoré sú prílohou k žiadosti

Fyzická osoba – podnikateľ podnikajúci 
na základe živnostenského oprávnenia

Výpis zo živnostenského registra alebo

Živnostenský list, adresa prevádzkarne

Právnická osoba – podnikateľ 
(s.r.o., a.s., komanditná spoločnosť, družstvo, 
apod.)

Výpis z obchodného registra

Živnostenský list (ak nie je predmet činnosti zatiaľ 
uvedený vo výpise z obchodného registra)

Právnická osoba – iná ako podnikateľ 
(nezisková organizácia a pod.) oprávnená 
na podnikanie

Výpis z registra organizácií 

Živnostenský list, adresa prevádzkarne

Samostatne hospodáriaci roľník
Osvedčenie o zápise do evidencie SHR

Výpis z katastra nehnuteľností alebo nájomná 
zmluva 

Fyzická osoba – nepodnikateľ – predajca 
prebytkov prvovýroby živočíšneho 
pôvodu (med, mlieko, vajcia, ryby)

Doklad o registrácii prevádzkarne na Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe.

FO – nepodnikateľ – predajca prebytkov 
prvovýroby rastlinného pôvodu

Kópia ohlásenia miesta produkcie prebytkov na 
obci

Včelár (okrem ostatných dokladov 
v závislosti od právnej formy) Kópia výpisu z centrálneho registra včelstiev

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Základné kritéria pre producenta
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Základné princípy, ktoré je producent povinný dodržiavať počas celej doby používania značky 
Produkt Liptova sú: 

Nie je v konkurze

Nemá nedoplatky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Nie je voči nemu vedené žiadne konanie zo strany orgánov štátnej správy, 

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.

Dodržiava základné etické princípy.

Dodržiava všetky princípy zodpovedného podnikania, správa sa zodpovedne voči 

svojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, miestnym obyvateľom a 

životnému prostrediu

Plní zákonné predpisy a normy pre svoju prevádzku 

Nepoužíva zdraviu škodlivé materiály

Fyzické osoby - nepodnikatelia prehlasujú, že vedú daňovú evidenciu v zmysle 
zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

3. Etické princípy

Pre overenie splnenia kritéria 3 producent predkladá čestné vyhlásenie, v ktorom deklaruje 
dodržiavanie etických princípov, zásad podnikania a ochrany životného prostredia. 

Čestné vyhlásenie je povinnou súčasťou žiadosti o udelenie práva používať značku 
Produkt Liptova. Certifikačná komisia môže dodržiavanie zásad šetrnosti k životnému 
prostrediu overiť aj obhliadkou priamo na mieste výroby. 

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Produktové kritériá
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Produkt musí dosahovať primeranú kvalitu a spĺňať všetky predpisy a normy, ktoré sú preň 
stanovené. V prípade, že produkt nie je „štandardnej kvality“ v zmysle príslušnej vyhlášky, resp. 
nespĺňa minimálne požiadavky v rámci produktových kritérií, certifikačná komisia ho vylúči z 
ďalšieho posudzovania. 

Tradičný produkt 
z Liptova

Regionálny pôvod 
produktu

Výnimočnosť

0 - 3 body
min. 1 bod

0 - 4 body

0 - 4 body

potrebné získať min. 
6 z 11  bodov

Kritériá - poľnohospodári a potravinári
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1. Tradičný produkt

Produktové kritériá

Kritérium tradície súvisí s používaním, výrobou alebo materiálovým zložením produktu v regióne 
Liptov minimálne po dobu 30 rokov.  Produkt musí získať minimálnej jeden bod. 

Minimálne požiadavky na poľnohospodárske produkty 
(prvovýroba) 

Produkty sú produkované tradičným procesom alebo z tradičných 
surovín/pôvodných odrôd alebo majú tradičné zloženie typické pre 
región. 

Minimálne požiadavky na potravinárske produkty

Pri výrobe potravinárskeho produktu sa využívajú postupy a metódy 
charakteristické a typické pre Liptov a sú vyrábané tradičným 
spôsobom výroby alebo z tradičných surovín alebo majú tradičné 
zloženie, ktoré je typické pre región (vrátane používania tradičných 
odrôd a druhov typických pre Liptov). 

Kritériá - poľnohospodári a potravinári
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1. Tradičný produkt

Produktové kritériá

Poľnohospodárske produkty

Charakteristika výrobného postupu Body

Výrobný postup je originálny, tradičný, typický pre Liptov minimálne po dobu 
30 rokov 0  1

Tradícia surovín (pôvodné odrody) tradičné a typické pre Liptov minimálne po 
dobu 30 rokov 0  1

Iná tradícia, ktorú žiadateľ zachováva 0  1

Body spolu

Vo formulári žiadosti producent opíše naplnenie kritéria, ktoré spĺňa a priloží 
relevantný zdroj, ktorý potvrdí opísanú tradíciu. Tradícia surovín sa týka predovšetkým 
základnej zložky produktu. 

Do hodnotenia nie je zahrnutá tradícia, ktorá sa týka obalu produktu. 

Potravinárske produkty (prvovýroba)

Charakteristika výrobného postupu Body

Výrobný proces je originálny a tradičný pre Liptov minimálne po dobu 30 
rokov 0  1

Tradícia použitých surovín. Použitie surovín je typické pre Liptov minimálne 
po dobu 30 rokov 0  1

Zloženie surovín (receptúra) je typické pre Liptov minimálne po dobu 30 rokov 0  1

Body spoluProdukt musí získať minimálnej jeden bod.

Produkt musí získať minimálnej jeden bod.

Kritériá - poľnohospodári a potravinári
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Produkt má 100 % pôvod na Liptove, t.j. je vypestovaný alebo zberaný na Liptove alebo je 
cielene získaný v danom regióne od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z 
voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri.

2. Regionálny pôvod produktu
Poľnohospodári

Produktové kritériá

Zastúpenie zložiek poľnohospodárskeho produktu podľa pôvodu

Body

región Liptov SR zahraničie

0 - 99,9  % 0 - 100 % 0 - 100 % 0

100 % - - 4

Producent v žiadosti opíše produkt, vrátane jeho zložiek (použitých surovín) s udaním 
miesta pôvodu a ich percentuálneho zastúpenia. 

Kritériá - poľnohospodári a potravinári
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Produkt spĺňa kritérium aj je vyrobený prevažne z regionálnych surovín, z Liptova 
pochádza minimálne 50 % surovín (pričom ide o základnú zložku potraviny1) a zároveň 
minimálne 25 %  surovín pochádza z iného územia Slovenska.

2. Regionálny pôvod produktu
Potravinári

Produktové kritériá

Zastúpenie zložiek potravinárskeho produktu podľa pôvodu
Body

región Liptov SR zahraničie

0 - 49,9  % 0 - 100 % 0 - 100 % 0

Minimálne 50  % min. 25 % 25% 1

50 – 74,9 % 25,1 % – 50 %  max. 50 % 2

75 % a viac 25 % 3

100 % - - 4

1 „základná zložka“ je zložka alebo zložky potraviny, ktorá predstavuje viac ako 50 % tejto potraviny alebo 
ktorú spotrebiteľ zvyčajne spája s názvom potraviny a v prípade ktorej sa vo väčšine prípadov vyžaduje 
kvantitatívne označenie (Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011)

Zložky potravinárskeho produktu uvedené ako zložky z Liptova nesmú byť nikdy 
nahradzované zložkami z iných častí SR. Percentuálne zastúpenie sa môže týkať 
hmotnosti produktu, objemu (záleží na charaktere produktu). Do hodnotenia nie je 
zahrnutý obal produktu. 

Producent v žiadosti opíše produkt, vrátane jeho zložiek (použitých surovín) s udaním 
miesta pôvodu a ich percentuálneho zastúpenia. 

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Certifikačná komisia hodnotí individuálne každý produkt z hľadiska výnimočnosti a osobitných 
znakov jeho kvality. Ide napríklad o: 

Produktové kritériá

Iné ocenenie kvality - produkt, ktorý získal ocenenie za kvalitu v rámci súťaží na  
národnej a medzinárodnej úrovni.

Jedinečný produkt, ktorý nadštandardne plní znaky pre hodnotenie tradície 
výrobného postupu, surovín alebo zloženia, t.j. tradícia je preukázateľná po 
obdobie podstatne dlhšie ako 30 rokov, alebo ide o znovu oživenie významnej 
tradície.

Iné významného ocenenie (značky, certifikátu) v oblasti riadenia, ekologického 
poľnohospodárstva alebo v inej oblasti súvisiacej s produkciou produktu, na ktorý 
subjekt žiada o udelenie práva používať značku Produkt Liptova.
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Unikátny produkt, ktorý  je jediným, na ktorý producent  žiada o udelenie práva 
používať značku Produkt Liptova v Žilinskom kraji alebo v SR.

Producent významne prispieva k formovaniu spolupráce v regióne Liptov a k jeho 
prezentácii (napr. aktívne zapojenie do diania a aktivít v rozvoji regiónu v rôznych 
oblastiach, účasť na podujatiach, zapojenie do produktu destinácie, distribúcia a 
prezentácia regionálneho produktu mimo región, umiestnenie v turistických 
informačných kanceláriách, maloobchodných sieťach a pod.).

Nadpriemerné dodržiavanie zásad zodpovedného správania voči životnému 
prostrediu (zásady ekologického správania pri produkcii, triedenie odpadu, 
ekologické obaly a pod.).

3. Výnimočnosť  produktu 
Osobitný prínos k rozvoju regiónu

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Produktové kritériá

Rozvíjanie rodinného podnikania v regióne.
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Iné (zdôvodnené komisiou).

Významné  prispievanie k tvorbe pridanej hodnoty v regióne a podpore 
zamestnanosti, t.j. minimálne 50 % zamestnancov v trvalom pracovnom pomere 
podniku má trvalý pobyt v regióne Liptov (posudzuje sa, len ak má podnik žiadateľa 
10 a viac zamestnancov).

Pre overenie naplnenia kritériá č. 3 žiadateľ predkladá spolu so žiadosťou kópie 
certifikátu alebo iného získaného ocenenia, fotografiu, opis produktu alebo inú 
dokumentáciu kvality a jedinečnosti.

3. Výnimočnosť  produktu 
Osobitný prínos k rozvoju regiónu

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



3. Výnimočnosť  produktu 
Osobitný prínos k rozvoju regiónu

Produktové kritériá

V tejto kategórií je možné získať celkovo 0 - 4 body. Certifikačná komisia v 
rozhodnutí uvedie, čo pri danom produkte alebo skupine produktov/produkte 
ocenila. 

Body spolu

Výnimočnosť a osobitný prínos Body

1

1

1

1

V prípade, že produkt nespĺňa žiadne charakteristiky výnimočnosti alebo 
osobitný prínos k rozvoju regiónu, produkt získava 0 bodov. 

15Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Zrýchlené konanie - pripravujeme
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Pre zrýchlené konanie budú akceptované tieto certifikáty kvality: 

Rýchla cesta k značke Produkt Liptova

Národný štandard Značka 
kvality SK

V prípade, že žiadateľ je držiteľom certifikátu kvality na produkt, na ktorý žiada udelenie práva 
používať značku Produkt Liptov, certifikačná komisia môže pristúpiť k tzv. zrýchlenému konaniu. 

Zrýchlené konanie spočíva v tom, že ak sa žiadateľ preukáže platným certifikátom kvality s 
platnosťou minimálne po dobu dvoch rokov, a splní vybrané kritéria certifikačná komisia mu udelí 
certifikát bez nutnosti dokladovania iných náležitostí. 

Kritéria, ktoré musí producent dokladovať: 
● Miestna príslušnosť producenta k regiónu
● Tradičný produkt z Liptova
● Regionálny pôvod produktu

Chránené označenie 
pôvodu

Chránené zemepisné 
označenie

Zaručená tradičná špecialita

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



pre udelenie značky Produkt Liptova

Celkový prehľad kritérií

Škála
Minimum

na splnenie 
kritéria

Hodnotenie

Kritéria pre 
producenta 

Producent má miestnu 
príslušnosť k regiónu 
Liptov

spĺňa/nespĺňa spĺňa spĺňa/nespĺňa

Producent spĺňa 
legislatívne požiadavky 
súvisiace s výrobou 
produktu.

spĺňa/nespĺňa spĺňa spĺňa/nespĺňa

Producent zaručuje 
dodržiavanie etických 
princípov, zásad 
podnikania a ochrany 
životného prostredia.

spĺňa/nespĺňa spĺňa spĺňa/nespĺňa

Produktové 
kritéria 

Tradičný produkt 
z Liptova

0 - 3 body 1 0 1 2 3

Regionálny pôvod 
produktu 0 - 4 body 1 / 4* 0 1 2 3 4

Výnimočnosť 
produktu/osobitný prínos 
k rozvoju regiónu

0 - 4 body 0 0 1 2 3 4

Spĺňa celkovo

Body spolu

Udelenie značky
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* min. 1 bod pre potravinárske produkty a  4 body pre poľnohospodárske produkty

Podmienka je získať min. 6 bodov z 11

Kritériá - poľnohospodári a potravinári



Certifikácia a kontakt
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Po dosiahnutí minimálneho počtu bodov a kladného stanoviska Certifikačnej komisie budete 
informovaný a spolu s ostatnými úspešnými žiadateľmi slávnostne ocenený značkou Produkt 
Liptova.  

O značku sa je možné uchádzať zaslaním žiadosti o udelenie práv na používanie značky, ktorú 
nájdete na www.produktliptova.sk. Následne pri najbližšom zasadnutí certifikačnej komisie sa váš 
produkt posúdi na základe certifikačných kritérií. 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Pre detailnejšie informácie

• Navštívte web:
www.produktliptova.sk

• Píšte email na:
produktliptova@visitliptov.sk

• Volajte:
Gabriel Blcháč 
koordinátor projektu
0902 812 929

Oblastná organizácia
cestovného ruchu 
REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41

031 42 Liptovský Mikuláš, 
Slovensko

http://www.produktliptova.sk
http://www.produktliptova.sk
mailto:produktliptova@visitliptov.sk


Tešíme sa na Vás


