
 
            
 

 

 

Š  t  a  t  ú  t  

Hodnotiacej komisie  

na udelenie regionálnej značky HONT 

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia zriadila hodnotiacu komisiu na udelenie 
regionálnej značky HONT, ktorej postavenie, základné úlohy a pôsobnosť sú 
vymedzené týmto Štatútom. 

 
Č l á n o k     1  

Úvodné ustanovenie  
 

Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky 
a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť 
rozvoj územia HONT, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho 
dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov (poľnohospodárov, 
živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom 
území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody. Značka 
garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k 
životnému prostrediu, kvalitu a priamu náväznosť činnosti v danom území.  
  

Č l á n o k     2  
Hodnotiaca komisia  

 
1. O pridelení či nepridelení certifikátu  bude    rozhodovať Hodnotiaca komisia 

zložená zo zástupcov MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a MAS Zlatá cesta. 
Hodnotiacu komisiu zriaďuje predseda MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia z 
pozície regionálneho koordinátora značenia. Každá MAS nominuje za člena 
Hodnotiacej komisie externého odborníka. 
 

2. Hodnotiacu komisiu tvorí 9 členov a tajomník, ktorých vymenováva predseda 
MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.  Štyria členovia hodnotiacej komisie budú 
z MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia a traja členovia hodnotiacej komisie budú 
z MAS Zlatá cesta. Navyše po jednom členovi z každej MAS bude externý 
odborník. Členom Hodnotiacej komisie nemôže byť osoba, ktorá sa uchádza 
o pridelenie značky v konkrétnej výzve.   
 

3.  Úlohou Hodnotiacej komisie je: 

 posúdenie žiadostí o udelenie značky 

 vyhodnotenie žiadostí (vecnosť, bodovanie, ohodnotenie produktov) 

 



 rozhodnutie o pridelení/nepridelení regionálnej značky „regionálny produkt 
HONT“ .  

 
4. Hodnotiaca komisia zasadá raz za šesť mesiacov. V prípade potreby môže 

predseda Hodnotiacej komisie zvolať jej mimoriadne zasadnutie.  
 

5. Zasadnutia Hodnotiacej komisie zvoláva a vedie jej predseda, resp. jej 
podpredseda. Hodnotiaca komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej 
členovia.  

 
6. O pridelení dotácie a jej výške rozhoduje Hodnotiaca komisia hlasovaním. 

Certifikát bude poskytnutý v prípade,  ak bude jeho pridelenie  odsúhlasené 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zo zasadnutia Hodnotiacej komisie 
sa vyhotovuje zápis. 

 
7. O rozhodnutí Hodnotiacej komisie je žiadateľ písomne informovaný  do 14 dní od 

jej zasadnutia. 
 
8. Členovia Hodnotiacej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť 

o prerokovávaných žiadostiach. Povinnosť zachovať mlčanlivosť trvá aj po 
skončení členstva v Hodnotiacej komisii. 

 
9. Práce spojené s činnosťou Hodnotiacej komisie vykonáva tajomník.  

 
10. Hodnotenie vykoná každý člen komisie osobitne v súlade s dokumentom 

„Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región Hont“ a pridelí body 
každej žiadosti. Následne sa komisia bude senzoricky skúmať predložené vzorky 
a hlasovaním rozhodne o pridelení, resp. nepridelení značky. Značku získa 
výrobok/skupina výrobkov, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov. 

 
 
 

Č l á n o k     3  
Záverečné ustanovenia  

Štatút Hodnotiacej komisie nadobúda platnosť dňom  21.12.2012. 

 

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

Ing. Katarína Škrdlová 
predseda 

 

  

 


