Informácia pre žiadateľa na vyplnenie špecifikácie
Špecifikácia je podrobný opis celého výrobného postupu, ktorý však musí zodpovedať údajom uvedeným v
jednotnom dokumente, tzn., ak budú v jednotnom dokumente uvedené tri kroky výroby, musia byť tie isté kroky
aj v špecifikácii, iba podrobnejšie rozpísané. Ak je v texte odvolávka na nejaký dokument, je potrebné priložiť
jeho fotokópiu a uviesť, kde je uložený originál. Ak nie je možné získať kópiu historického dokumentu, stačí
uviesť, kde je uložený (veľmi staré historické listiny).
Názov – viď info na vyplnenie jednotného dokumentu
Opis – viď info na vyplnenie jednotného dokumentu
Zemepisná oblasť. Vymedziť územie presne, pokiaľ možno podľa zemepisných – prírodných útvarov (obce,
pohoria, rieky…), ale nie napr. Záhorie, Orava, Liptov. V niektorých prípadoch môže byť oblasť vymedzená aj
administratívnymi hranicami, napr. územím kraja. Je potrebné priložiť mapy, formát A4 – jednu celkovú s
vyznačením danej oblasti na území SR, druhú podrobnejšiu – mapu danej oblasti s vyznačením konkrétneho
územia. Ak sa suroviny používajú len z určitej oblasti, vymedziť aj oblasť surovín a opäť priložiť mapy. Je
potrebné uviesť konkrétny opis oblasti, nie je však potrebné uvádzať menovite konkrétnych dodávateľov.
Akékoľvek obmedzenie pôvodu surovín však musí byť odôvodnené. Pri výrobku živočíšneho pôvodu s
označením pôvodu je potrebné uviesť podrobné pravidlá týkajúce sa pôvodu a kvality krmív.
Zemepisná oblasť musí byť vymedzená podrobným, presným spôsobom, ktorý nepripúšťa nejasnosti.
+ viď info na vyplnenie jednotného dokumentu
Dôkazy o pôvode. Uviesť, ako je zabezpečená identifikácia výrobku, garancia pôvodu, kontrola dodržiavania
špecifikácie (rozsah kontrol, ako často sa vykonávajú, evidencia, výsledky, dostupnosť…), všetky evidenčné a
kontrolné mechanizmy týkajúce sa nielen samotného výrobku, ale aj surovín, krmív, pokiaľ ide o označenie
pôvodu.
Hospodárske subjekty musia byť schopné určiť dodávateľa, množstvo a pôvod všetkých šarží získanej suroviny
alebo získaných výrobkov, príjemcu, množstvo a miesto určenia dodávaných výrobkov a vzájomný vzťah medzi
každou šaržou vstupov a každou šaržou výstupov.
Ak sa uvádzajú konkrétne druhy testovania, hodnotenia, kontrol, treba vysvetliť ich mechanizmus.
V tejto časti sa neuvádzajú žiadne údaje o spôsobe výroby.
Opis spôsobu získavania, prípadne opis originálnych, nemenných miestnych spôsobov výroby
Postup v tejto časti musí byť vysvetlený takým spôsobom, aby umožnil každému výrobcovi vo vymedzenej
zemepisnej oblasti vyrobiť daný výrobok na základe informácií uvedených v špecifikácii. Je potrebné podrobne
opísať spôsob výroby, napr. pri mäsových výrobkoch opísať spôsob chovu, ošetrovania, krmivo pre dobytok,
spôsob porážky, vylúčenie stresu atď. Ďalej treba presne stanoviť všetky podmienky výroby, spracovania,
balenia, predaja, čo musí prebiehať na vymedzenom území, čo môže prebiehať inde, podobne i negatívne
vymedzenie, čo sa pri výrobe nemôže robiť, príp. používať.
Uviesť opis výrobných alebo spracovateľských postupov, ak sú iné ako postupy dané zákonom alebo vyhláškou
(napr. údenie, mrazenie…).
Ak žiadateľ uvedie, že balenie sa musí uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, musia byť tieto
obmedzenia pre daný výrobok o voľnom pohybe tovaru a služieb špecificky odôvodnené.
Súvislosť - to, čo podmieňuje výnimočnosť, jedinečnosť výrobku práve z tejto oblasti (prírodné, klimatické
podmienky, ľudský faktor, tradícia), aby sa vylúčilo, že ide len o receptúru: druh pôd, množstvo zrážok, smer
vetra, špeciálne postupy, ktoré vznikli dlhoročnou tradíciou, história pestovania alebo výroby (pri odkazoch na
historické dokumenty priložiť kópie a uviesť, kde sú uložené originály), účasť na výstavách, úspechy, ocenenia,
články v tlači, súdne rozhodnutia v prospech výrobcov a výrobkov, údaje o súčasnej známosti výrobku na trhu a
pod.
V tejto časti sa neuvádzajú údaje o spôsobe výroby.
Pokiaľ ide o označenie pôvodu, špecifikácia musí obsahovať podrobné údaje o zemepisnej oblasti vrátane
prírodných a ľudských činiteľov, podrobné údaje o kvalite alebo vlastnostiach výrobku, ktoré sú určené týmto
zemepisným prostredím a opis ich vzájomného príčinného pôsobenia.

Pri zemepisnom označení musí špecifikácia výrobku obsahovať podrobné údaje o zemepisnej oblasti, o
špecifickej kvalite, povesti a ďalších vlastnostiach výrobku, ktoré je možné prisúdiť zemepisnému pôvodu. V
špecifikácii výrobku musí byť uvedené, či sa zakladá na špecifickej kvalite, povesti alebo na iných
vlastnostiach, ktoré je možné prisúdiť zemepisnému pôvodu, ale je potrebné to preukázať (účasť na výstavách,
úspechy, ocenenia, články v tlači, súdne rozhodnutia v prospech výrobcov a výrobkov, údaje o súčasnej
známosti výrobku na trhu…).
Kontrolný orgán – uviesť.
Označovanie – len špecifické pravidlá označovania (možnosť priložiť kópie etikety alebo obalu, zmienka o
ochrane etikety, ochrannej známky, dizajnom).
Ak žiadosť podáva jediný výrobca, spôsob označenia nesmie odkazovať len na logo firmy. Musí byť uvedené
tak, aby bolo použiteľné i pre prípadných ďalších výrobcov v danej oblasti.
Vnútroštátne požiadavky – uvádzať len špeciálne národné predpisy upravujúce výrobu, spracovanie,
označovanie atď., nie všeobecne platné predpisy. Zvyčajne sa neuvádza nič.
V špecifikácii sa neuvádzajú žiadne zmienky o výrobkoch iných výrobcov, neporovnáva sa.
Odporúča sa vyhýbať sa formuláciám typu ”tradičná dlhodobá metóda”, ”profesionálne znalosti odovzdávané z
generácie na generáciu”, ”jedinečný charakter a vysoká kvalita” a pod. Najlepšie je uvádzať objektívne,
preukázateľné a merateľné kritériá.

