
 

                                                                                  

 

V Ý Z V A č. 1/2023 
na predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky kvality 

PODUNAJSKO - DUNAMENTE 
zo dňa 1. februára 2023 

 
 

 
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou 
Komárno a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE vyhlasujú 4. výzvu na 
predkladanie žiadostí o udelenie práv na užívanie značky PODUNAJSKO originálny produkt. 

 
Znak kvality „PODUNAJSKO originálny produkt“ (ďalej len: znak) bol vytvorený v rámci projektu „Regionálna 
značka kvality „PODUNAJSKO““ spolufinancovaného Nitrianskym samosprávnym krajom. Udeľuje sa prírodným, 
poľnohospodárskym a potravinárskym produktom a  dielam tradičného ľudového a umeleckého remesla, 
ktoré spĺňajú Kritériá pre certifikáciu – udeľovanie práv na užívanie znaku kvality „PODUNAJSKO“ a sú v súlade 
so Zásadami pre udeľovanie práv na užívanie znaku kvality „PODUNAJSKO“.  
Cieľom udelenia práv na užívanie znaku je zviditeľniť región Podunajska doma i v zahraničí, podporiť 
producentov a poskytovateľov služieb, ktorí v regióne Podunajska vykonávajú svoju činnosť kvalitne, 
s dôrazom na pestovanie a zachovávanie miestnych, regionálnych tradícií.  
Cieľom znaku kvality je prispieť k rozvíjaniu kvality cestovného ruchu a turistiky aj tým, že znak  garantuje pôvod 
výrobku alebo služby v regióne, predstavuje kvalitu a priamu spätosť s charakterom regiónu.  

 
Územné vymedzenie  

 
Regionálna príslušnosť: región Podunajsko. Výrobky/produkty: Znak kvality „PODUNAJSKO originálny výrobok“ 
môžu získať výrobky a produkty vyrobené alebo vyprodukované v regióne Podunajska.  

 
Vymedzenie výrobkov/produktov, žiadateľov, základné požiadavky 

 
Informatívny typ výrobku/produktu vhodného na získanie znaku kvality: 

 prírodné, poľnohospodárske a potravinárske produkty (napr. pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, 
mäsové, pivo, víno, liehoviny a nápoje, med, čaj, kvety, bylinky, huby, produkty z farmy, a pod.) 

 remeselné výrobky (napr. z dreva, kameňa, keramiky, skla, kovu, slamy, textilu, vlny, kože, čipky, a pod.). 
Vhodnosť výrobku/produktu bude posudzovaná certifikačnou komisiou individuálne. 
Vhodní žiadatelia: 

 poľnohospodársky, potravinársky producent, včelár, a pod. 
 remeselník, ľudový umelec, ľudový výrobca. 



 

                                                                                  

Základné požiadavky na kvalitu 
Žiadateľ sa zaručuje, že plní zákonné predpisy a normy pre daný výrobok / produkt (potravinárske, hygienické a 
technické normy, bezpečnosť práce a pod.).  
Bližšie podmienky sú spracované v nasledovných dokumentoch, ktoré Vám zašleme na vyžiadanie: 

- ZÁSADY PRE UDEĽOVANIE PRÁV NA UŽÍVANIE ZNAKU KVALITY PODUNAJSKO, 
- KRITÉRIÁ PRE CERTIFIKÁCIU - UDEĽOVANIE PRÁV NA UŽÍVANIE ZNAKU KVALITY PODUNAJSKO. 

 
Termín, lehota a spôsob predkladania žiadostí 

 
Formulár žiadosti je zverejnený na www.masdolnyzitnyostrov.sk.  
Vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú žiadosť vrátane všetkých príloh zašlite poštou alebo odovzdajte 
do 17. februára 2023 v uzavretej obálke osobne alebo poštou na adrese:  
Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV, Nádvorie Európy 52, 945 01 Komárno 

 
Kontakt pre účel konzultácie 

 
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Fialová, tel.: 0917 329 715, manager@masdolnyzitnyostrov.sk. Osobnú 
konzultáciu si prosím dohodnite vopred telefonicky, resp. mailom. 

 
Údaje držiteľa znaku kvality PODUNAJSKO originálny produkt 

 
 
 
 
 

Údaje 
o MAS 
ZDŽO 

Názov MAS ZDŽO Miestna akčná skupina  
ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV 

Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

31.10. 2008 
VVS/1-900/90-30066 

Sídlo  Klížska Nemá 52, 946 20 
IČO 42113113 
DIČ  2022419630 

Údaje o 
štatutárovi 

Meno a priezvisko Ing. Rozália Szalay 
E-mail  mas.dolnyzitnyostrov@gmail.com 

Telefón +421 35 7795 913 
www.masdolnyzitnyostrov.sk 

 
Udeľovateľ znaku kvality – MAS ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV má právo na základe hodnotenia certifikačnej 
komisie zamietnuť udelenie znaku kvality „PODUNAJSKO - DUNAMENTE“  výrobku/produktu, ktorý je v rozpore s 
cieľom znaku originality, nie je v súlade s morálnymi a etickými zásadami, alebo by mohol inak poškodiť dobré 
meno znaku kvality.      
 
                                                                                                                       


