Pravidlá a podmienky pre pristúpenie
k projektu na podporu predaja slovenských
potravín

V Bielom Kostole 30. 7. 2012
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Preambula
Hlavným cieľom projektu REGIOFOOD® je zvýšenie podielu predaja slovenských potravín na
pultoch predajní. Na to, aby zákazník mohol kupovať slovenské potraviny, musí vedieť ktoré to sú.
Aplikácia v mobilnom telefóne po načítaní EAN kódu zákazníkovi oznámi, či sa jedná o slovenský
produkt alebo nie. Zároveň vie odhaliť výrobky so slovenským EAN kódom vyrobené v zahraničí alebo
výrobky tváriace sa ako slovenské.
Zákazník následne bez dlhého študovania údajov na obale výrobku môže svojim rozhodnutím
preferovať slovenský výrobok. To bude zároveň tlačiť veľké obchodné reťazce k zvyšovaniu podielu
slovenských produktov na regáloch predajní.

I.
Podmienky žiadosti o pristúpenie k projektu na podporu predaja slovenských potravín
REGIOFOOD®

Žiadateľom môže byť fyzická, alebo právnická osoba, registrovaná na území SR, ktorá vyrába alebo
spracováva potraviny.
a) Žiadateľ zašle žiadosť o zapojenie do projektu REGIOFOOD®, v ktorej uvedie zoznam
výrobkov ktoré chce propagovať v projekte, s uvedením názvu, EAN kódu a fotografie
produktu.
b) Vysloví súhlas s použitím uvedených podkladov pre potreby projektu REGIOFOOD®.
c) Vysloví súhlas s návštevou povereného zástupcu kontrolnej komisie projektu
REGIOFOOD® vo výrobnej prevádzke žiadateľa, za účelom kontroly výroby produktov
ktoré žiada zaradiť do databázy REGIOFOOD® (z hľadiska slovenského pôvodu výroby).
d) Údaje poskytnuté v žiadosti a informácie získané pri návšteve u žiadateľa budú považované za
dôverné a budú použité výhradne pre účely účely projektu REGIOFOOD®.

II.
Kritériá projektu REGIOFOOD® pre uznanie slovenského pôvodu potraviny
a) Potravina bola vyprodukovaná, spracovaná a zabalená na Slovensku.
b) Potravina bola vyprodukovaná v zahraničí, spracovaná a zabalená na Slovensku, pričom
pridaná hodnota slovenského výrobcu tvorí aspoň 30% výslednej ceny produktu.
c) Potravina bola vyprodukovaná na Slovensku, spracovaná a zabalená sesterskou spoločnosťou
slovenského výrobcu v zahraničí. Základná surovina vyprodukovaná na Slovensku musí tvoriť
aspoň 50% obsahu výsledného produktu.
d) Potravina na Slovensku nie je produkovaná, slovenský výrobca ju iba spracuje a/alebo balí.
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III.
Oprávnenie na používanie ochrannej známky REGIOFOOD
Pristúpením k projektu REGIOFOOD® získa výrobca potravín právo na používanie
registrovanej ochrannej známky REGIOFOOD® vo svojich marketingových aktivitách.

IV.
Posúdenie žiadosti
a) Žiadosť bude posúdená kladne v prípade, že splní kritériá projektu REGIOFOOD® pre
slovenský pôvod potraviny.
b) Ak žiadateľ nespĺňa podmienky, bude mu to oznámené písomne aj s dôvodmi, pre ktoré nie je
možné zaradiť produkt do databázy REGIOFOOD®.
c) Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v žiadosti sú úplné a pravdivé.

V.
Porušenie kritérií projektu REGIOFOOD®
a) Ak príde pri námatkovej kontrole k zisteniu, že výrobca porušuje kritériá podľa bodu II. týchto
podmienok, bude až do odstránenia porušení pozastavená účasť výrobku porušujúceho kritériá
týchto podmienok v projekte REGIOFOOD®.
b) Ak sa zistí nekalé správanie výrobcu, ktoré poškodzuje meno projektu, alebo je v rozpore s jej
cieľmi, bude takýto výrobca okamžite vylúčený z účasti na projekte REGIOFOOD® bez
náhrady nákladov.

VI.
Záver
Autorom projektu REGIOFOOD® je Ing. Jozef Maťaše. Vlastníkom ochrannej známky
REGIOFOOD® je Ing. Jozef Maťaše – SERBAS. Známka je zapísaná na Úrade priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky do registra ochranných známok pod číslom 233918.
Tieto pravidlá sú výsledkom intelektuálnej činnosti a sú predmetom duševného vlastníctva v zmysle
Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov. Všetky autorské a užívateľské práva
vlastní výlučne Ing. Jozef Maťaše, Poľovnícka 22, 919 34 Biely Kostol.. Akékoľvek použitie a realizácia
duševného vlastníctva obsiahnutého v tomto diele je bez súhlasu autora zakázaná.
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