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Z Á K O N
z 18. mája 2001

o ochrane genetických zdrojov rastlín
pre vý�ivu a po¾nohospodárstvo

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

PRVÁ ÈAS�

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon utvára podmienky na ochranu gene-
tických zdrojov rastlín pre vý�ivu a po¾nohospodárstvo
(ïalej len �genetické zdroje rastlín�) a ich trvalo udr�a-
te¾né vyu�ívanie pre potreby vý�ivy ¾udí, zvierat a po¾no-
hospodárstva a na zachovanie biologickej rôznorodosti
rastlín.

(2) Zákon upravuje
a) podmienky ochrany genetických zdrojov rastlín,
b) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických

osôb pri ochrane genetických zdrojov rastlín,
c) podmienky zhroma�ïovania, uchovávania a trvalo

udr�ate¾ného vyu�ívania genetických zdrojov rast-
lín,

d) starostlivos� o genetické zdroje rastlín,
e) pôsobnos� orgánov ochrany genetických zdrojov

rastlín.

§ 2

Základné pojmy

Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) biologickou rôznorodos�ou rastlín rôznorodos�

v�etkých �ivých rastlín vrátane ich suchozemských
a vodných ekosystémov a ekologických komplexov,
ktorých sú súèas�ou; biologická rôznorodos� rastlín
zahàòa rôznorodos� v rámci druhov, medzi druhmi
a rozmanitos� ekosystémov,

b) genetickým zdrojom rastlín akýko¾vek materiál sú-
èasnej alebo potenciálnej hodnoty rastlinného pô-
vodu obsahujúci funkèné jednotky dediènosti, kto-
rý pozostáva z domestikovaných alebo pestovaných
druhov rastlín a tých ostatných druhov rastlín
z miesta ich prirodzeného výskytu, ktoré sa vyu�í-
vajú alebo ktoré sa mô�u vyu�íva� na vytvorenie,
vyvinutie alebo objavenie nových odrôd rastlín,1)

c) ochranou genetických zdrojov rastlín v mieste ich

prirodzeného výskytu ochrana udr�iavania a obno-
vy �ivotaschopných populácií druhov rastlín v ich
prírodnom prostredí, v ktorom sa prirodzene vyvi-
nuli, a v prípade domestikovaných alebo pestova-
ných druhov v prostredí, kde nadobudli charakte-
ristické vlastnosti,

d) ochranou genetických zdrojov rastlín mimo miesta
ich prirodzeného výskytu ochrana zlo�iek biologic-
kej rôznorodosti rastlín mimo miesta ich prirodze-
ného výskytu,

e) domestikovanými alebo pestovanými druhmi rast-
lín tie druhy rastlín, ktorých proces vývoja ovplyvnil
èlovek na uspokojovanie svojich potrieb,

f) kolekciou genetických zdrojov rastlín súbor skupín
rastlín v rámci najni��ieho známeho botanického
taxónu evidovaných v Národnom programe ochrany
genetických zdrojov rastlín pre vý�ivu a po¾nohos-
podárstvo (ïalej len �národný program�),

g) krajovou odrodou ne�¾achtená odroda, ktorá sa
dlhoroèným pestovaním prispôsobila pôdnym a kli-
matickým podmienkam urèitej pestovate¾skej ob-
lasti a má aspoò v tejto oblasti ú�itkové vlastnosti
významné pre po¾nohospodárstvo a ktorá sa odli-
�uje od obdobných �¾achtených alebo krajových
odrôd,

h) trvalo udr�ate¾ným vyu�ívaním genetických zdro-
jov rastlín vyu�ívanie genetických zdrojov rastlín
takým spôsobom a v takej miere, ktoré nevedú
k dlhodobému poklesu biologickej rôznorodosti
rastlín a udr�iavajú si schopnos� uspokojova� pot-
reby a nároky súèasných a budúcich generácií,

i) úèelovým technickým zariadením technické zaria-
denie, v ktorom sa uchovávajú semená, pe¾ a èasti
rastlín.

DRUHÁ ÈAS�

OCHRANA GENETICKÝCH ZDROJOV
RASTLÍN

§ 3

Spoloèné ustanovenia o ochrane
genetických zdrojov rastlín

Genetické zdroje rastlín, ktoré sa nachádzajú na
území Slovenskej republiky, sú súèas�ou svetového
prírodného dedièstva a bohatstva rôznorodosti rastlín.

1) § 2 písm. a) a e) zákona è. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 22/1996 Z. z.
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách.
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Ochrana genetických zdrojov rastlín zahàòa èinnosti,
opatrenia a rozhodnutia, ktorými orgány ochrany ge-
netických zdrojov rastlín zabezpeèujú monitorovanie,
zhroma�ïovanie, uchovávanie a vyu�ívanie genetic-
kých zdrojov rastlín.2)

§ 4

Ochrana genetických zdrojov rastlín v mieste
ich prirodzeného výskytu

(1) Ochrana genetických zdrojov rastlín v mieste ich
prirodzeného výskytu sa pod¾a tohto zákona poskytuje
domestikovaným a pestovaným druhom rastlín.
Ochranu rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu,
ktoré sa mô�u vyu�íva� na vytvorenie, vyvinutie alebo
objavenie nových odrôd rastlín, upravuje osobitný zá-
kon.3)

(2) Ochrana genetických zdrojov rastlín v mieste ich
prirodzeného výskytu je v�eobecným druhom ochrany,
na ktorej základe je ka�dý
a) povinný chráni� genetické zdroje rastlín pred po-

�kodením, znièením alebo odcudzením v mieste ich
prirodzeného výskytu,

b) povinný spolupracova� pri monitorovaní genetic-
kých zdrojov rastlín, pri zabezpeèovaní ich ochrany
a pri ich vyu�ívaní za podmienok ustanovených
týmto zákonom,

c) oprávnený �iada� orgán ochrany genetických zdro-
jov rastlín o prijatie opatrenia, ktoré by zabránilo
po�kodeniu alebo znièeniu genetického zdroja rast-
liny.

§ 5

Ochrana genetických zdrojov rastlín mimo
miesta ich prirodzeného výskytu

Ochrana genetických zdrojov rastlín mimo miesta
ich výskytu je osobitným druhom ochrany. Zabezpe-
èujú ju orgány ochrany genetických zdrojov rastlín
postupmi pod¾a tohto zákona.

§ 6

Národný program

(1) Národný program obstaráva a schva¾uje Minis-
terstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej
len �ministerstvo�) spravidla na obdobie piatich rokov.

(2) Národný program je súhrn organizaèných, práv-
nych a ekonomických opatrení na zabezpeèovanie
komplexnej a sústavnej ochrany genetických zdrojov
rastlín.

(3) Úlohy národného programu plní výskumný ústav
zriadený ministerstvom4) (ïalej len �výskumný ústav�).

§ 7

Génová banka

(1) Výskumný ústav v Génovej banke Slovenskej
republiky (ïalej len �génová banka�) uchováva genetic-
ké zdroje rastlín pochádzajúce z územia Slovenskej
republiky alebo nadobudnuté v zahranièí.5)

(2) Genetické zdroje rastlín sa uchovávajú v génovej
banke v
a) úèelových technických zariadeniach,
b) repozitóriách.

(3) Úèelové technické zariadenia génovej banky vrá-
tane genetických zdrojov rastlín, ktoré sa v nich na-
chádzajú, nemô�u by� predmetom prevodu majetku
�tátu na iné osoby6) ani predmetom zmluvy o predaji
podniku alebo jeho èasti.7)

§ 8

Repozitórium

(1) Repozitórium je po¾ná zlo�ka génovej banky,
v ktorej sa dlhodobo uchovávajú vegetatívne mno�ené
druhy rastlín v po¾ných kolekciách v �ivom stave pod¾a
druhov, rodov a v prípade domestikovaných rastlín
a pestovaných rastlín aj pod¾a odrôd.

(2) Repozitár je právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá spravuje repozitórium. Výskumný ústav mô�e
zriadi� repozitórium iba u repozitára, ktorý
a) pozemky, na ktorých má by� repozitórium zriadené,

má vo vlastníctve alebo v nájme na èas najmenej 50
rokov,

b) má pozemky, ktoré sa nachádzajú v oblasti s vhod-
nými agroklimatickými podmienkami,

c) zamestnáva odborne spôsobilú osobu na výkon
ochrany genetických zdrojov rastlín, ak ide o práv-
nickú osobu, alebo je sám odborne spôsobilá osoba,
ak ide o fyzickú osobu,

d) má zabezpeèenú ochranu repozitória,
e) uzavrie písomnú zmluvu o zriadení repozitória.

(3) Odborne spôsobilá osoba na výkon ochrany ge-
netických zdrojov rastlín pod¾a odseku 2 písm. c) je
fyzická osoba, ktorá
a) absolvovala vysokú �kolu po¾nohospodárskeho ale-

bo prírodovedeckého zamerania poskytujúcu vzde-
lanie v odbore rastlinnej výroby a najmenej tri roky
vykonávala prax v oblasti genetiky, �¾achtenia ale-
bo semenárstva rastlín,

b) absolvovala strednú �kolu po¾nohospodárskeho
alebo prírodovedeckého zamerania poskytujúcu
vzdelanie v odbore rastlinnej výroby a najmenej pä�
rokov vykonávala prax v oblasti genetiky, �¾achte-
nia alebo semenárstva rastlín,

2) Dohovor o biologickej diverzite (oznámenie è. 34/1996 Z. z.).
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 222/1996 Z. z.
4) § 8 zákona è. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïal�ích zákonov.
5) Èlánok 15 ods. 3 Dohovoru o biologickej diverzite.
6) Zákon è. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku �tátu na iné osoby v znení neskor�ích predpisov.
7) § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
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c) absolvovala vysokú alebo strednú �kolu po¾nohos-
podárskeho alebo prírodovedeckého zamerania
poskytujúcu vzdelanie v odbore rastlinnej výroby
s ukonèením �pecializovaného �túdia problematiky
ochrany genofondu rastlín v akreditovanej in�titú-
cii.

(4) Repozitórium sa zriaïuje zmluvou uzavretou me-
dzi výskumným ústavom a právnickou osobou alebo
fyzickou osobou na základe realizaèného zámeru zria-
di� repozitórium a technického projektu na zriadenie
repozitória. Repozitórium sa zapisuje do registra repo-
zitórií, ktorý vedie ministerstvo.

(5) Pri výbere záujmového územia na zriadenie repo-
zitória výskumný ústav prihliada na
a) vyjadrenie obce, na ktorej území sa má repozitó-

rium zriadi�,
b) vyjadrenie vlastníka alebo u�ívate¾a vybraného po-

zemku,
c) vhodnos� pozemku na uchovávanie genetických

zdrojov rastlín najmenej poèas 50 rokov,
d) zlo�enie a �truktúru pôdy z h¾adiska jej vhodnosti

pre uchovávané druhy rastlín,
e) vhodnú expozíciu a svahovitos� pozemku,
f) blízkos� prírodného vodného zdroja,
g) prístupovú cestu k pozemku v ka�dom roènom ob-

dobí.

(6) Zmluva o zriadení repozitória musí obsahova� aj
a) vymedzenie úèelu zriadenia repozitória,
b) urèenie predmetu uchovávania genetických zdrojov

rastlín vegetatívne mno�ených druhov pod¾a dru-
hu, rodu, odrody, mno�stva jedincov a generácie
mno�enia,

c) èas, na ktorý sa zmluva uzaviera, ako aj spôsob
a dôvody skonèenia jej platnosti,

d) dohodu o cene za zriadenie repozitória a úhrade
nákladov úèelne vynalo�ených na prevádzkovanie
repozitória,

e) podpis osoby oprávnenej kona� za repozitára; pod-
pis musí by� úradne osvedèený.

(7) Súèas�ou zmluvy o zriadení repozitória je aj vzo-
rový prevádzkový poriadok repozitória, ktorý vypraco-
váva výskumný ústav.

(8) Na území repozitória je zakázané vykonáva� akú-
ko¾vek èinnos�, ktorá by viedla k po�kodeniu alebo
znièeniu genetických zdrojov rastlín. Zakázané je naj-
mä
a) �a�i� pôdu, vykonáva� geologické práce, banskú

èinnos� a èinnos� vykonávanú banským spôsobom,
b) vo¾ne pú��a� domáce zvieratá,
c) budova� stavby, zariadenia alebo vykonáva� inú

stavebnú èinnos� s výnimkou budovania zariadení
slú�iacich na prevádzkovanie repozitória, osádza�
informaèné, reklamné a iné tabule a zariadenia
a vylepova� plagáty,

d) skladova� odpady a agrochemikálie,
e) pou�íva� chemické látky na posyp ciest a chodní-

kov,
f) letecky aplikova� alebo inak ve¾koplo�ne pou�íva�

chemické látky a hnojivá,

g) vykonáva� �portovú a rekreaènú èinnos�, tábore-
nie, stanovanie a zakladanie ohòa,

h) zber rastlín alebo ich èastí bez súhlasu repozitára,
i) vypa¾ova� trávne porasty.

  (9) Repozitár je povinný repozitórium oznaèi� tak,
aby bolo zrejmé, �e ide o pozemok chránený pod¾a
tohto zákona.

(10) Pozemky uvedené v  odseku 2 písm. a) nemo�no
poèas trvania zmluvy o zriadení repozitória previes� na
iného vlastníka, ani ich da� do nájmu alebo podnájmu
inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

§ 9

Rie�ite¾ské pracoviská

  (1) Rie�ite¾ské pracovisko zriaïuje výskumný ústav
na plnenie úloh národného programu písomnou zmlu-
vou s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá
je rie�ite¾om úlohy ochrany genetického zdroja rastlín.
Rie�ite¾ské pracovisko sa zapisuje do registra rie�ite¾-
ských pracovísk, ktorý vedie ministerstvo.

  (2) Rie�ite¾om úlohy ochrany genetických zdrojov
rastlín mô�e by� iba právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá má
a) vo svojom vlastníctve príslu�né technické zariade-

nie na rie�enie úlohy,
b) odborne spôsobilého zamestnanca na výkon ochra-

ny genetických zdrojov rastlín, ak ide o právnickú
osobu, alebo ktorá je sama odborne spôsobilá oso-
ba (§ 8 ods. 3), ak ide o fyzickú osobu,

c) vo vlastníctve alebo v nájme na èas aspoò desiatich
rokov pozemky, ktoré sa nachádzajú v oblasti
s vhodnými agroklimatickými podmienkami.

  (3) Zmluva o zriadení rie�ite¾ského pracoviska mu-
sí obsahova� aj
a) vymedzenie úèelu zriadenia rie�ite¾ského pracovis-

ka,
b) urèenie predmetu rie�ite¾skej úlohy národného

programu,
c) èas, na ktorý sa zmluva uzaviera, ako aj spôsob

a dôvody skonèenia jej platnosti,
d) dohodu o cene za rie�enie úlohy a o úhrade úèelne

vynalo�ených nákladov na rie�enie úlohy,
e) podpis osoby oprávnenej kona� za rie�ite¾a; podpis

musí by� úradne osvedèený.

§ 10

Kurátor

  (1) Kurátor eviduje kolekcie genetických zdrojov
rastlín pod¾a druhov, rodov a odrôd. Na ten úèel jed-
notlivým kolekciám pride¾uje národné evidenèné èísla.

  (2) Kurátorom mô�e by� fyzická osoba, ktorá je
sama odborne spôsobilá osoba (§ 8 ods. 3), alebo práv-
nická osoba, ktorá zamestnáva odborne spôsobilú oso-
bu (§ 8 ods. 3).

  (3) Kurátor sa zapisuje do registra kurátorov, ktorý
vedie ministerstvo.

  (4) Kurátor vedie evidenciu kolekcií genetických

Strana 2192 Zbierka zákonov è. 215/2001 Èiastka 90



zdrojov rastlín, zhroma�ïuje, vyhodnocuje, uchováva
a spravuje genetické zdroje rastlín a informácie
o týchto zdrojoch za podmienok dohodnutých v zmlu-
ve s výskumným ústavom.8)

(5) Zmluva, ktorú uzaviera výskumný ústav s kurá-
torom pod¾a odseku 4, musí ma� písomnú formu
a podpis kurátora na nej musí by� úradne osvedèený.

§ 11

Spoloèné ustanovenia

(1) Register repozitórií, register rie�ite¾ských praco-
vísk a register kurátorov obsahuje tieto údaje:
a) evidenèné èíslo repozitória, rie�ite¾ského pracovis-

ka alebo kurátora,
b) obchodné meno, u právnických osôb právnu formu

a sídlo, u fyzických osôb bydlisko a miesto podni-
kania, ak sa lí�i od bydliska,

c) identifikaèné èíslo,
d) predmet úlohy národného programu, ktorú repozi-

tár, rie�ite¾ alebo kurátor plní,
e) katastrálne územie, druh nehnute¾nosti, na ktorej

sa nachádza úèelové technické zariadenie alebo
repozitórium, jej vlastníka a parcelné èíslo,

f) u právnickej osoby meno a priezvisko, rodné èíslo
a trvalý pobyt odborne spôsobilej osoby a �tatutár-
neho orgánu.

(2) Repozitár, rie�ite¾ alebo kurátor je povinný do 30
dní oznámi� ministerstvu v�etky zmeny údajov zapiso-
vaných do registra pod¾a odseku 1.

(3) Ministerstvo vyèiarkne z registra uvedeného v od-
seku 1 právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak uply-
nie èas na ktorý bola uzavretá zmluva, ktorú ako
repozitár, rie�ite¾ alebo kurátor uzavrela s výskumným
ústavom pod¾a § 8 ods. 6, § 9 ods. 3 alebo § 10 ods. 4.

§ 12

Chránené rastliny pre genetické zdroje

(1) Ministerstvo na návrh výskumného ústavu alebo
z vlastného podnetu urèí rastliny, ktoré majú osobitnú
biologickú, kultúrnu alebo historickú hodnotu, a je vo
verejnom záujme, aby boli osobitne chránené (ïalej len
�chránené rastliny�).

(2) Odvolanie podané proti rozhodnutiu pod¾a odse-
ku 1 nemá odkladný úèinok.

(3) Výskumný ústav zabezpeèí oznaèenie chráne-
ných rastlín; vlastník pozemku, na ktorom sa chráne-
né rastliny nachádzajú, alebo iná osoba oprávnená na
u�ívanie pozemku (ïalej len �vlastník�) je povinná
umo�ni� oznaèenie chránených rastlín a odobratie ich
genetického základu na uchovanie v génovej banke.

(4) Ak chránené rastliny prestali spåòa� podmienky
pod¾a odseku 1 alebo ak ich genetický základ bol
uchovaný v génovej banke pod¾a odseku 3, minister-
stvo zru�í vyhlásenie rastlín za chránené rastliny. Pred
rozhodnutím si ministerstvo vy�iada stanovisko vý-
skumného ústavu.

TRETIA  ÈAS�

ZHROMA�ÏOVANIE, UCHOVÁVANIE, VYU�ÍVANIE
GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN
A DOKUMENTÁCIA ICH OCHRANY

§ 13

Zhroma�ïovanie genetických zdrojov rastlín

(1) Na úèely zhroma�ïovania genetických zdrojov
rastlín v génovej banke výskumný ústav
a) monitoruje, zbiera, hodnotí a identifikuje genetické

zdroje rastlín na území Slovenskej republiky
a spracováva a uchováva o nich získané údaje,

b) uchováva genetické zdroje rastlín v semennom sta-
ve v po¾ných kolekciách v rozsahu ustanovenom
národným programom,

c) inventarizuje genetické zdroje rastlín a eviduje ich,
d) zverejòuje informácie o uchovávaných genetických

zdrojoch rastlín vrátane výmeny informácií o vý-
sledkoch technického, vedeckého a socioekonomic-
kého výskumu,

e) spolupracuje so zahraniènými génovými bankami
a s inými právnickými osobami a fyzickými osoba-
mi s cie¾om získa� alebo vymieòa� si genetické
zdroje rastlín.

(2) Výskumný ústav zhroma�ïuje v úèelových tech-
nických zariadeniach génovej banky a v repozitóriách
genetické zdroje rastlín v semennom stave a vo forme
�ivých rastlín pod¾a druhov, rodov a v prípade domes-
tikovaných alebo pestovaných rastlín aj pod¾a odrôd
v rozsahu ustanovenom národným programom.

(3) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú maji-
te¾mi9) odrody alebo udr�iavate¾mi10) odrody, krajovej
odrody alebo iných genetických foriem rastlín, sú na
základe výzvy výskumného ústavu povinné
a) za cenu dohodnutú pod¾a osobitného predpisu11)

poskytnú� génovej banke uznané osivo a sadivo12)
alebo iný vhodný mno�ite¾ský materiál pod¾a dru-
hov, rodov alebo odrôd v generácii mno�enia, mno�-
stve a èase dohodnutých v písomnej zmluve,

b) spolu s dohodnutým mno�ite¾ským materiálom od-
rody doda� najmenej v dvoch písomných výtlaèkoch
aj opis odrody v �tátnom jazyku.13)

(4) Výskumný ústav je oprávnený zbiera� genetické
zdroje domestikovaných alebo pestovaných druhov

  8) § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.
§ 724 a nasl. Obèianskeho zákonníka.

  9) § 2 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z.
10) § 2 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z.
11) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách.
12) § 2 ods. 13 a 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z.
13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 270/1995 Z. z. o �tátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.
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rastlín vrátane krajových odrôd sám alebo v spoluprá-
ci s rie�ite¾skými pracoviskami na celom území Slo-
venskej republiky s cie¾om zhroma�ïova� a uchováva�
ich v génovej banke. Iné slovenské a zahranièné práv-
nické osoby a fyzické osoby mô�u na území Slovenskej
republiky zbiera� genetické zdroje domestikovaných
alebo pestovaných druhov rastlín vrátane krajových
odrôd iba so súhlasom ministerstva a za podmienok
urèených v tomto súhlase. Ustanovenia osobitných
predpisov o ochrane rastlín zostávajú nedotknuté.

(5) K �iadosti o  udelenie súhlasu pod¾a odseku 4
�iadate¾ prilo�í
a) plán expedièného zberu vrátane predbe�nej trasy,
b) prílohu s údajmi o odhadovanom èase zberovej ex-

pedície, druhoch a mno�stvách zbieraného mate-
riálu rastlinného pôvodu a o úèele jeho vyu�ívania,

c) rozhodnutie orgánu ochrany prírody a krajiny.3)

(6) Organizova� zberové expedície na zber rastlín
chránených v mieste ich prirodzeného výskytu, ktoré
sa vyu�ívajú na vytvorenie, vyvinutie alebo objavenie
nových odrôd rastlín, mo�no iba na základe písomné-
ho povolenia udeleného orgánom ochrany prírody
a krajiny.3)

(7) Na zberovej expedícii a  poèas jej trvania musí by�
prítomný zástupca výskumného ústavu. �iadate¾
v deò skonèenia expedície ulo�í vo výskumnom ústave
duplikát súboru zozbieraných materiálov rastlinného
pôvodu a odovzdá písomnú správu o zberovej expedí-
cii vrátane údajov o rastlinných lokalitách, identifi-
kaèné a pasportné údaje o zozbieraných rastlinných
vzorkách, údaje o mieste ich pôvodu a o mieste ich
uchovávania.

§ 14

Uchovávanie genetických zdrojov rastlín
v génovej banke

(1) Genetické zdroje rastlín sú v génovej banke ucho-
vávané v kolekciách pod¾a druhov, rodov, a ak ide o do-
mestikované rastliny a pestované rastliny, aj pod¾a
odrôd, línií, hybridov, komponentov odrôd, kompo-
nentov hybridov, klonov a iných genetických foriem.

(2) Na úèely uchovávania genetických zdrojov rastlín
v génovej banke výskumný ústav vykonáva
a) ochranu genetických zdrojov rastlín v úèelových

technických zariadeniach a v repozitóriách pred
ich po�kodením alebo znièením,

b) ochranu �a�ko udr�ate¾ných genetických zdrojov
rastlín technikami in vitro,

c) ochranu genetických zdrojov rastlín schladzovaním
na nízke teploty,

d) zakladanie a vedenie bezpeènostných duplikát-
nych kolekcií genetických zdrojov rastlín na zása-
dách spolupráce výskumného ústavu so slovenský-
mi a zahraniènými právnickými osobami
a fyzickými osobami,

e) premno�ovanie genetických zdrojov rastlín.

§ 15

Vyu�ívanie genetických zdrojov rastlín

(1) Právnické osoby a fyzické osoby sú oprávnené
vyu�íva� genetické zdroje rastlín najmä
a) na úèely zabezpeèenia dostatku potravín,
b) na úèely �¾achtenia nových odrôd rastlín,
c) na výskumné, �tudijné a poznávacie úèely,
d) na po¾nohospodársku èinnos�,
e) na vyu�ívanie v ekologickom po¾nohospodárstve,
f) na tvorbu krajiny,
g) na vytvorenie alebo vyvinutie biotechnológií,
h) na úèely pestovania alebo zhroma�ïovania v záuj-

me ich zachovávania pre súèasné a budúce generá-
cie ako významnej súèasti prírodného bohatstva
krajiny a kultúrneho dedièstva ¾udstva,

i) ako súèas� svetového bohatstva biologickej rôzno-
rodosti rastlín na vzájomnú výmenu so slovenskými
i zahraniènými právnickými osobami a s fyzickými
osobami.

(2) Odrody rastlín, ktoré sú chránené pod¾a osobit-
ného zákona, mo�no bez súhlasu majite¾a vyu�íva� iba
na úèely uvedené v zákone.14)

(3) Výskumný ústav poskytne pod¾a svojich mo�nos-
tí za cenu dohodnutú pod¾a osobitného predpisu11)
biologický materiál z génovej banky právnickej osobe
alebo fyzickej osobe, ktorá preuká�e úèel vyu�itia ge-
netického zdroja rastlín pod¾a odseku 1.

(4) Vyu�ívanie genetických zdrojov rastlín v mieste
ich prirodzeného výskytu alebo z génovej banky je
mo�né, ak sa
a) zabezpeèí ochrana genetického zdroja a jeho bioto-

pu pred jeho po�kodením alebo znièením,
b) zabezpeèí ich trvalá udr�ate¾nos�, teda aby sa sústav-

ne zachovávalo dostatoèné mno�stvo a poèet rast-
lín, osív, sadív alebo iného rozmno�ovacieho mate-
riálu potrebného na zachovanie genetického zdroja
rastlín,

c) vylúèi nepriaznivý vplyv vyu�ívania genetických
zdrojov rastlín na biologickú rôznorodos� rastlín,
na zdravie a �ivot ¾udí, zvierat a na kvalitu potravi-
nových výrobkov a �ivotného prostredia,

d) genetické zdroje rastlín nebudú vyu�íva� na také
genetické manipulácie, ktoré by nepriaznivo vplý-
vali na biologickú rôznorodos� rastlín, na zdravie
a �ivot ¾udí, zvierat a na kvalitu potravinových vý-
robkov a �ivotného prostredia.

§ 16

Dokumentácia ochrany genetických zdrojov rastlín

(1) Na úèely ochrany genetických zdrojov rastlín
orgány ochrany genetických zdrojov rastlín obstaráva-
jú dokumentáciu o
a) programových zámeroch a opatreniach na dosiah-

14) § 10a ods. 1 zákona è. 132/1989 Zb.
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nutie zhroma�ïovania genetických zdrojov rastlín
a ich trvalo udr�ate¾ného vyu�ívania,

b) rozsahu ochrany genetických zdrojov rastlín pod¾a
jednotlivých úloh s prihliadnutím na druhy a rody
rastlín,

c) fyzických osobách a právnických osobách zodpo-
vedných za plnenie úloh pri zabezpeèovaní ochrany
genetických zdrojov rastlín.

(2) Dokumentáciu ochrany genetických zdrojov rast-
lín tvorí:
a) národný program,
b) realizaèný zámer na zriadenie repozitória,
c) technický projekt na zriadenie repozitória,
d) prevádzkový poriadok repozitória,
e) metodiky na hodnotenie a uchovávanie genetic-

kých zdrojov rastlín v kolekciách pod¾a druhov
a rodov,

f) vnútorné predpisy pre èinnos� génovej banky,
g) register repozitórií,
h) register rie�ite¾ských pracovísk,
i) register kurátorov,
j) �tandardné databázy genetických zdrojov rastlín.

�TVRTÁ  ÈAS�

PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
A FYZICKÝCH OSÔB PRI OCHRANE
GENETICKÝCH ZDROJOV RASTLÍN

§ 17

Povinnosti vlastníkov genetických zdrojov rastlín

(1) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú vo
vlastníctve genetické zdroje rastlín, sú povinné
a) bez zbytoèného odkladu oznámi� výskumnému ús-

tavu na jeho písomnú výzvu po�adované údaje o ge-
netických zdrojoch rastlín,

b) na po�iadanie umo�ni� výskumnému ústavu ob-
hliadku genetických zdrojov rastlín,

c) plni� základné povinnosti pri ochrane genetických
zdrojov rastlín pod¾a § 5,

d) na vlastné náklady riadne sa stara� o zachovanie
genetických zdrojov rastlín a udr�iava� ich v dob-
rom stave,

e) doda� výskumnému ústavu akýko¾vek mno�ite¾ský
materiál z genetických zdrojov rastlín za podmienok
ustanovených v § 13 ods. 3 na úèely jeho uchová-
vania v génovej banke.

(2) Povinnosti pod¾a odseku 1 má aj ten, kto poze-
mok, na ktorom sa nachádzajú genetické zdroje rast-
lín, u�íva.

(3) Vlastník je povinný pri vykonávaní akejko¾vek
èinnosti postupova� tak, aby nedo�lo k po�kodeniu
alebo znièeniu genetických zdrojov rastlín. Táto povin-
nos� sa rovnako vz�ahuje na ka�dého, kto vstúpi na
pozemok, na ktorom sa nachádzajú genetické zdroje
rastlín, a vykonáva tam akúko¾vek èinnos�.

(4) Genetické zdroje rastlín mô�u vlastníci zlikvido-
va� len na základe rozhodnutia pod¾a § 12 ods. 4.

(5) Ak je to potrebné na zabezpeèenie ochrany gene-
tických zdrojov rastlín, mô�e výskumný ústav uzavrie�
s vlastníkom písomnú zmluvu o uchovávaní genetic-
kých zdrojov rastlín,15) aj keï táto osoba nie je repozi-
tárom, kurátorom alebo rie�ite¾om.

(6) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba neplní
povinnosti pod¾a tohto zákona, mô�e jej ministerstvo
ulo�i� opatrenie na zabezpeèenie ochrany genetických
zdrojov rastlín a lehotu, v ktorej sa má opatrenie vy-
kona�.

(7) Odvolanie proti rozhodnutiu pod¾a odseku 6 ne-
má odkladný úèinok.

§ 18

Oznamovacia povinnos�

Vlastník je povinný bez zbytoèného odkladu oznámi�
výskumnému ústavu
a) ka�dé ohrozenie alebo po�kodenie genetických

zdrojov rastlín a vy�iada� si jeho rozhodnutie o spô-
sobe odvrátenia �kody alebo odstránenia vzniknu-
tej �kody,

b) ka�dú zamý�¾anú alebo uskutoènenú zmenu vlast-
níctva k pozemku s genetickými zdrojmi rastlín,
ako aj ka�dú zamý�¾anú alebo uskutoènenú zmenu
v u�ívaní takého pozemku.

§ 19

Vstup na pozemky

(1) Ka�dý je povinný umo�ni� zamestnancom vý-
skumného ústavu alebo ním splnomocneným osobám
vstupova� na pozemok s cie¾om monitorovania výskytu
genetických zdrojov rastlín, kontroly zabezpeèovania
ochrany genetických zdrojov rastlín, oznaèenia chrá-
nených rastlín a odobratia ich genetického základu na
uchovanie v génovej banke.

(2) Zamestnanci výskumného ústavu alebo ním spl-
nomocnené osoby sú povinné
a) vopred oznámi� rozsah a èas trvania výkonu èin-

nosti pod¾a odseku 1,
b) pri výkone èinnosti pod¾a odseku 1 postupova� tak,

aby boli èo najmenej dotknuté práva a oprávnené
záujmy tretích osôb.

(3) Za �kody spôsobené pri výkone èinnosti pod¾a
odseku 1 zodpovedá výskumný ústav.

§ 20

Vlastníctvo genetických zdrojov rastlín
a povinnosti pri zmene vlastníctva

(1) Vlastníkom genetických zdrojov rastlín uchová-
vaných v úèelových technických zariadeniach génovej
banky je �tát.

15) § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.
§ 51 Obèianskeho zákonníka.
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(2) Výskumný ústav mô�e na základe zmluvy o ucho-
vávaní genetických zdrojov rastlín zabezpeèova� ucho-
vávanie genetických zdrojov rastlín15) registrovaných
v národnom programe aj v technických zariadeniach
a repozitóriách repozitárov, kurátorov alebo rie�ite¾ov.

(3) Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníckeho
práva repozitára, kurátora alebo rie�ite¾a k úèelovému
technickému zariadeniu alebo repozitóriu slú�iacemu
na uchovávanie genetických zdrojov rastlín na inú
právnickú osobu alebo fyzickú osobu, táto osoba je
povinná plni� v�etky záväzky vyplývajúce zo zmluvy
uzavretej pod¾a odseku 2.

(4) Ak sa zmení vlastník technického zariadenia
alebo repozitória slú�iaceho na uchovávanie genetic-
kých zdrojov rastlín na základe likvidácie,16) konkurz-
ného konania,17) exekuèného konania18) alebo výkonu
rozhodnutia pod¾a iného právneho predpisu,19) nový
vlastník je povinný spôsob plnenia povinnosti pod¾a
odseku 3 písomne dohodnú� s výskumným ústavom
do desiatich dní odo dòa nadobudnutia vlastníctva
k uvedenému zariadeniu alebo repozitóriu.

§ 21

Povinnosti výskumného ústavu pri spravovaní
genetických zdrojov rastlín

(1) Výskumný ústav je povinný najmä
a) genetické zdroje rastlín spravova� v súlade s práva-

mi a oprávnenými záujmami právnických osôb a fy-
zických osôb, od ktorých tieto zdroje nadobudol,

b) v prípade odrody právne chránenej pod¾a osobitné-
ho zákona zabezpeèova� ochranu práv20) majite¾a
odrody,

c) poskytova� informácie o spravovaných genetických
zdrojoch.

(2) Výskumný ústav mô�e po�adova� úhradu nákla-
dov spojených s poskytnutím informácií pod¾a odseku
1 písm. c).

PIATA ÈAS�

STAROSTLIVOS� O GENETICKÉ
ZDROJE RASTLÍN

§ 22

Financovanie ochrany genetických
zdrojov rastlín

Finanèné prostriedky na ochranu genetických zdro-
jov rastlín a èinnos� génovej banky vykonávanú v roz-
sahu národného programu poskytuje ministerstvo.

�IESTA  ÈAS�

ORGÁNY OCHRANY GENETICKÝCH
ZDROJOV RASTLÍN A ICH

PÔSOBNOS�

§ 23

Orgány ochrany genetických
zdrojov rastlín

Orgánmi ochrany genetických zdrojov rastlín pod¾a
tohto zákona sú ministerstvo a výskumný ústav.

§ 24

Ministerstvo

Ministerstvo
a) riadi výkon �tátnej správy vo veciach ochrany a tr-

valo udr�ate¾ného vyu�ívania genetických zdrojov
rastlín a urèuje hlavné smery tejto èinnosti,

b) vykonáva �tátny dozor vo veciach ochrany a trvalo
udr�ate¾ného vyu�ívania genetických zdrojov rast-
lín,

c) obstaráva a schva¾uje národný program ochrany
genetických zdrojov rastlín pre vý�ivu a po¾nohos-
podárstvo,

d) vedie register repozitórií, register rie�ite¾ských pra-
covísk a register kurátorov,

e) vedie evidenciu osobitne chránených pozemkov,
f) vydáva metodiky na hodnotenie a uchovávanie ge-

netických zdrojov rastlín,
g) dáva súhlas na zber genetických zdrojov rastlín

a ustanovuje podmienky zberu,
h) spolupracuje s Ministerstvom �ivotného prostredia

Slovenskej republiky pri ochrane genetických zdro-
jov rastlín v mieste ich prirodzeného výskytu,

i) zúèastòuje sa na medzinárodnej spolupráci, na
uskutoèòovaní medzinárodných programov, pro-
jektov a dohovorov vo veciach ochrany genetických
zdrojov rastlín,

j) ukladá pokuty pod¾a § 29,
k) ukladá opatrenia na ochranu genetických zdrojov

rastlín.

§ 25

Výskumný ústav

(1) Výskumný ústav
a) plní úlohy národného programu,
b) zriaïuje repozitóriá a rie�ite¾ské pracoviská,
c) ustanovuje kurátorov,
d) spolupracuje s fyzickými osobami, právnickými

osobami a obcami pri monitorovaní a zabezpeèova-
ní ochrany genetických zdrojov rastlín,

16) § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.
17) Zákon è. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskor�ích predpisov.
18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene

a doplnení ïal�ích zákonov v znení neskor�ích predpisov.
19) Napríklad § 335 a nasl. Obèianskeho súdneho poriadku, § 87 a� 88 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní

a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskor�ích predpisov.
20) § 8 ods. 5, 7 a 8 zákona è. 132/1989 Zb.
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e) navrhuje opatrenia na zabezpeèenie ochrany gene-
tických zdrojov rastlín,

f) oznaèuje chránené rastliny,
g) zhroma�ïuje genetické zdroje rastlín,
h) uchováva genetické zdroje rastlín,
i) obstaráva dokumentáciu ochrany genetických

zdrojov rastlín,
j) vedie informaèný systém o genetických zdrojoch

rastlín,
k) vydáva súhlas na likvidáciu genetických zdrojov

rastlín,
l) spravuje genetické zdroje rastlín,

m) poskytuje informácie o spravovaných genetických
zdrojoch rastlín.

(2) Výskumný ústav ïalej
a) uskutoèòuje výskum a rozvoj genetiky pri vyu�íva-

ní genetických zdrojov rastlín pre potreby vý�ivy
¾udí, zvierat a po¾nohospodárstva,

b) zabezpeèuje vedecké a technické vzdelávanie
a �kolenia na urèovanie, ochranu a trvalo udr�ate¾-
né vyu�ívanie genetických zdrojov rastlín,

c) propaguje a podporuje vyu�ívanie vedeckých po-
znatkov výskumu genetických zdrojov rastlín na
rozvoj metód ochrany a trvalo udr�ate¾ného vyu�í-
vania biologických zdrojov,

d) uskutoèòuje medzinárodnú technickú a vedeckú
spoluprácu vrátane výmeny informácií v oblasti
ochrany a trvalo udr�ate¾ného vyu�ívania genetic-
kých zdrojov rastlín,

e) vypracováva návrhy metodík na hodnotenie a ucho-
vávanie genetických zdrojov rastlín v kolekciách
pod¾a druhov a rodov.

(3) Výskumný ústav vydá fyzickým osobám povere-
ným plnením úloh vo veciach ochrany genetických
zdrojov rastlín osvedèenie, na ktorého základe sú
oprávnené
a) vstupova� na pozemky vlastníkov,
b) obhliada� genetické zdroje rastlín,
c) oznaèova� chránené rastliny,
d) zbiera� genetické zdroje rastlín.

§ 26

Súèinnos� obce

Obec poskytuje ministerstvu a výskumnému ústavu
súèinnos� pri plnení úloh pod¾a tohto zákona, najmä
informácie a pomoc pri monitorovaní genetických
zdrojov rastlín.

§ 27

Oprávnenia osôb vykonávajúcich
�tátny dozor nad ochranou genetických

zdrojov rastlín

Zamestnanci ministerstva postupujú pri výkone
�tátneho dozoru pod¾a osobitného predpisu.21)

§ 28

Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva

(1) Za obmedzenie vlastníckeho práva pod¾a tohto
zákona, pri zriadení práva zodpovedajúceho vecnému
bremenu, vznikne vlastníkovi pozemku nárok na pri-
meranú náhradu zodpovedajúcu rozsahu tohto obme-
dzenia. Nárok na náhradu mo�no uplatni� vo vý-
skumnom ústave do jedného roka odo dòa obmedzenia
vlastníckeho práva, inak právo na náhradu zaniká.

(2) Náhrada pod¾a odseku 1 sa poskytne v penia-
zoch. Právo na náhradu �kody nie je týmto dotknuté.

S IEDMA ÈAS�

ZODPOVEDNOS� ZA PORU�ENIE
POVINNOSTÍ NA ÚSEKU OCHRANY

GENETICKÝCH ZDROJOV
RASTLÍN

§ 29

Pokuty

(1) Ministerstvo mô�e na návrh výskumného ústavu
ulo�i� pokutu do 250 000 Sk právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
a) po�kodí alebo sèasti znièí genetické zdroje rastlín

v mieste ich prirodzeného výskytu [§ 4 ods. 2
písm. a)],

b) po�kodí alebo sèasti znièí genetické zdroje rastlín
v génovej banke (§ 7 ods. 2), repozitóriu (8 ods. 1),
na rie�ite¾skom pracovisku (§ 9 ods. 1) alebo u
kurátora (§ 10 ods. 4),

c) neposkytne výskumnému ústavu mno�ite¾ský ma-
teriál genetických zdrojov rastlín pod¾a § 13 ods. 3
písm. a) alebo mu nedodá opis odrody pod¾a § 13
ods. 3 písm. b),

d) zbiera genetické zdroje rastlín bez súhlasu minis-
terstva pod¾a § 13 ods. 4,

e) genetické zdroje rastlín alebo právne chránené od-
rody získané z génovej banky vyu�íva na iné úèely,
ako sú ustanovené v § 15 ods. 1,

f) poru�í podmienky vyu�ívania genetických zdrojov
rastlín ustanovené v § 15 ods. 4,

g) po�kodí alebo znièí �tandardné databázy genetic-
kých zdrojov rastlín [§ 16 ods. 2 písm. j)],

h) neoznámi výskumnému ústavu po�adované údaje
o genetických zdrojoch rastlín pod¾a § 17 ods. 1
písm. a),

i) neumo�ní výskumnému ústavu obhliadku genetic-
kých zdrojov rastlín pod¾a § 17 ods. 1 písm. b),

j) nestará sa o zachovanie genetických zdrojov rastlín
a neudr�iava ich v dobrom stave pod¾a § 17 ods. 1
písm. d),

k) po�kodí alebo znièí genetické zdroje rastlín na
vlastnom alebo cudzom pozemku (§ 17 ods. 3) alebo
ich zlikviduje bez rozhodnutia pod¾a § 17 ods. 4,

21) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.
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l) nesplní opatrenie na zabezpeèenie ochrany genetic-
kých zdrojov rastlín pod¾a § 17 ods. 6,

m) nesplní oznamovaciu povinnos� pod¾a § 18,
n) neumo�ní výskumnému ústavu vstúpi� na poze-

mok pod¾a § 19 ods. 1,
o) poru�í zmluvne dohodnuté podmienky na naklada-

nie s genetickými zdrojmi rastlín pod¾a § 20 ods. 2
a 3,

p) ako nový vlastník s výskumným ústavom nedohod-
ne v ustanovenej lehote plnenie záväzkov vyplýva-
júcich zo zmluvy o uchovávaní genetických zdrojov
rastlín pod¾a § 20 ods. 4.

(2) Pokutu do 1 000 000 Sk mô�e ministerstvo ulo�i�
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá
a) úplne znièí alebo odcudzí genetické zdroje rastlín

v mieste ich prirodzeného výskytu pod¾a § 4 ods. 2
písm. a),

b) úplne znièí alebo odcudzí genetické zdroje rastlín
v génovej banke (§ 7 ods. 2), repozitóriu (§ 8 ods. 1),
na rie�ite¾skom pracovisku (§ 9 ods. 1) alebo u ku-
rátora (§ 10 ods. 4),

c) ako nový vlastník úplne znièí alebo zlikviduje na-
dobudnuté genetické zdroje rastlín, ktoré sú regis-
trované v národnom programe (§ 20 ods. 3 a 4).

§ 30

Ukladanie pokút

(1) Pri urèovaní pokuty pod¾a § 29 ministerstvo pri-
hliadne najmä na záva�nos�, spôsob, trvanie, následky
a mieru zavinenia protiprávneho konania.

(2) Ministerstvo mô�e v rozhodnutí o ulo�ení pokuty
povinnému súèasne ulo�i�, aby v urèenej lehote vyko-
nal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho
konania, za ktoré bola pokuta ulo�ená. Ak povinný
v urèenej lehote tieto opatrenia nevykoná, mo�no mu
ulo�i� ïal�iu pokutu a� do dvojnásobku ulo�enej po-
kuty.

(3) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa,
keï sa ministerstvo o poru�ení dozvedelo, najneskôr
v�ak do troch rokov odo dòa, keï do�lo k poru�eniu
povinnosti. Ïal�iu pokutu pod¾a odseku 2 mo�no ulo-
�i� do jedného roka odo dòa, keï sa mala splni�
povinnos� ulo�ená v rozhodnutí pod¾a odseku 2.

(4) Pokuta je splatná do troch dní odo dòa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola ulo�e-
ná, ak ministerstvo, ktoré pokutu ulo�ilo, neurèí dlh-
�iu lehotu jej splatnosti.

(5) Výnosy z pokút ulo�ených pod¾a § 29 sú príjmom
�tátneho rozpoètu.

§ 31

Priestupky

(1) Priestupku na úseku ochrany genetických zdro-
jov rastlín sa dopustí ten, kto

a) po�kodí alebo sèasti znièí genetické zdroje rastlín
v mieste ich prirodzeného výskytu [§ 4 ods. 2
písm. a)],

b) úplne znièí alebo odcudzí genetický zdroj rastlín
[§ 4 ods. 2 písm. a)],

c) neposkytne výskumnému ústavu mno�ite¾ský ma-
teriál genetických zdrojov rastlín pod¾a § 13 ods. 3
písm. a) alebo mu nedodá opis odrody pod¾a § 13
ods. 3 písm. b),

d) zbiera genetické zdroje rastlín bez súhlasu minis-
terstva pod¾a § 13 ods. 4,

e) vyu�íva genetické zdroje rastlín alebo právne chrá-
nené odrody získané z génovej banky na iné úèely,
ako sú ustanovené v § 15 ods. 1,

f) neoznámi výskumnému ústavu po�adované údaje
o genetických zdrojoch rastlín pod¾a § 17 ods. 1
písm. a),

g) neumo�ní výskumnému ústavu obhliadku genetic-
kých zdrojov rastlín pod¾a § 17 ods. 1 písm. b) alebo
vstup na pozemok pod¾a § 19 ods. 1,

h) nestará sa o zachovanie genetických zdrojov rastlín
alebo ich neudr�iava v dobrom stave pod¾a § 17
ods. 1 písm. d),

i) neoznámi výskumnému ústavu ohrozenie alebo po-
�kodenie genetických zdrojov rastlín pod¾a § 18
písm. a),

j) neoznámi výskumnému ústavu zamý�¾anú alebo
uskutoènenú zmenu vlastníctva k pozemku s gene-
tickými zdrojmi rastlín pod¾a § 18 písm. b).

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 písm. a), c) a� j)
mo�no ulo�i� pokutu do 10 000 Sk, za priestupok
pod¾a písmena b) do 25 000 Sk.

(3) Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, vz�ahu-
je sa na priestupky a ich prejednávanie v�eobecne
záväzný právny predpis o priestupkoch.22)

(4) Výnosy z  pokút ulo�ených za priestupky pod¾a
tohto zákona sú príjmom �tátneho rozpoètu.

ÔSMA ÈAS�

SPOLOÈNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ
USTANOVENIA

§ 32

V�eobecne záväzné právne predpisy
na vykonanie zákona

Ministerstvo ustanoví v�eobecne záväzným právnym
predpisom podrobnosti o
a) monitorovaní a identifikácii genetických zdrojov

rastlín,
b) zhroma�ïovaní a uchovávaní genetických zdrojov

rastlín,
c) jednotlivých druhoch kolekcií genetických zdrojov

rastlín,
d) obstarávaní, obsahu a vedení dokumentácie ochra-

ny genetických zdrojov rastlín,

22) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov.

Strana 2198 Zbierka zákonov è. 215/2001 Èiastka 90



e) vzorovom prevádzkovom poriadku repozitória.

§ 33

Prechodné ustanovenie

Zmluvy, ktoré sa uzavreli na úèely ochrany genetic-
kých zdrojov rastlín do úèinnosti tohto zákona, upra-

via zmluvné strany pod¾a tohto zákona do �iestich
mesiacov odo dòa jeho úèinnosti.

§ 34

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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216

Z Á K O N
z 18. mája 2001,

ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných �kôl (�kolský zákon) v znení neskor�ích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

Zákon è. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných �kôl (�kolský zákon) v znení zákona è. 188/1988
Zb., zákona è. 171/1990 Zb., zákona è. 522/1990 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 230/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 231/1994 Z. z., zákona è. 6/1998 Z. z.,
zákona è. 5/1999 Z. z. a zákona è. 229/2000 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:

�(2) �koly uvedené v odseku 1 okrem základných
�kôl, �peciálnych základných �kôl, praktických �kôl,
odborných uèilí��, uèilí�� a gymnázií sa mô�u na návrh
zriaïovate¾a zluèova� do zdru�enej strednej �koly.
Zdru�ená stredná �kola sa zriaïuje pod¾a siete �kôl
a �kolských zariadení.�.

Doteraj�í odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.

2. Poznámka pod èiarou k odkazu 1c znie:
�1c) § 2 písm. b), c) a f) zákona Slovenskej národnej rady

è. 542/1990 Zb. o �tátnej správe v �kolstve a �kolskej samo-
správe v znení neskor�ích predpisov.�.

3. V § 5 ods. l sa na konci pripájajú tieto slová:
�a �portovú prípravu�.

4. V § 7 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:
�a �portovú prípravu�.

5. § 7 sa dopåòa odsekmi 4, 5 a 6, ktoré znejú:
�(4) Stredné �koly uvedené v odseku 3, ktoré zabez-

peèujú �portovú prípravu vo v�etkých triedach, sú
�portové �koly.

(5) Výchova a vzdelávanie sa uskutoèòujú aj v zdru-
�ených stredných �kolách spravidla s rovnakým alebo
obdobným obsahom odborného vzdelávania, ktoré
vznikli zlúèením stredných odborných uèilí�� a stred-
ných odborných �kôl s cie¾om efektívne riadi� výchov-
no-vzdelávací proces, skvalitòova� odborné vzdeláva-
nie a vyu�ívanie personálneho a materiálneho
zabezpeèenia týchto �kôl.

(6) Zdru�ená stredná �kola poskytuje vzdelanie pod¾a
§ 8 v �tudijných odboroch a v uèebných odboroch
stredných �kôl.�.

6. V § 10 ods. 1 sa slová �ústredný orgán �tátnej
správy� nahrádzajú slovami �príslu�ný krajský úrad�.

  7. V § 10  ods. 2 sa slová �ústredného orgánu�
nahrádzajú slovami �krajského úradu�.

  8. V § 10 ods. 3 v druhej vete sa za slová �praktic-
kého vyuèovania treba� vkladajú slová �vyjadrenie prí-
slu�ného ústredného orgánu �tátnej správy, sociál-
nych partnerov1f) a�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1f znie:
�1f) Zákon è. 106/1999 Z. z. o hospodárskom a sociálnom partner-

stve (zákon o tripartite).�.

  9. V § 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:

�(4) Ak je vyjadrenie príslu�ného ústredného orgánu
�tátnej správy pod¾a odseku 3 v rozpore so súhlasom
ministerstva �kolstva, o zriadení, zru�ení a obmedzení
èinnosti stredného odborného uèili��a rozhodne vláda
Slovenskej republiky. To sa vz�ahuje aj na stredné
odborné �koly a zdru�ené stredné �koly.�.

Doteraj�ie odseky 4 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 5
a� 8.

10. V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6,
ktoré znejú:

�(5) Na nakladanie s majetkom �tátu v správe stred-
ných odborných uèilí�� a stredísk praktického vyuèo-
vania sa v celom rozsahu vz�ahujú osobitné predpi-
sy.1g)

(6) Na financovanie prípravy mláde�e na povolania
v stredných odborných uèili�tiach a strediskách prak-
tického vyuèovania sa vz�ahuje osobitný predpis.�.

Doteraj�ie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 7
a 8.

Poznámka pod èiarou k odkazu 1g znie:
�1g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z.

o správe majetku �tátu v znení neskor�ích predpisov.
Zákon è. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vz�ahov k pôde
a inému po¾nohospodárskemu majetku v znení neskor�ích
predpisov.
Zákon è. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskor�ích predpisov.�.

11. V § 11 ods. 7 sa slová �ústrednému orgánu
�tátnej správy� nahrádzajú slovami �krajskému úra-
du�.

12. V § 12 ods. 1, 2 a 5 sa slová �ústredný orgán
�tátnej správy� nahrádzajú slovami �krajský úrad�.

13. V § 12  ods. 2 sa vypú��ajú slová �prostredníc-
tvom kapitoly ministerstva �kolstva�.

14. V § 12 sa vypú��a odsek 3.
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Doteraj�ie odseky 4 a� 7 sa oznaèujú ako odseky 3
a� 6.

15. V § 17a  ods. 1 v prvej vete sa za slová �neukon-
èili úspe�ne� vkladá èiarka a slová �ako aj �iakom,
ktorí úspe�ne neukonèili základnú �kolu po deviatich
rokoch �kolskej dochádzky.�.

16. V § 20 odsek 3 znie:
�(3) V�eobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá

ministerstvo �kolstva po dohode s príslu�nými ústred-
nými orgánmi �tátnej správy, ustanovuje rozsah, pod-
mienky, då�ku a priebeh �túdia v stredných �kolách
a sústavu �tudijných odborov a uèebných odborov.�.

17. V § 39 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza
bodkoèiarkou a pripája sa tento text: �uèebné plány
a uèebné osnovy odborných predmetov pre stredné
odborné �koly a stredné odborné uèili�tia vydáva mi-
nisterstvo �kolstva po dohode s príslu�nými ústredný-
mi orgánmi �tátnej správy.�.

18. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

�§ 39a

Ústredný orgán �tátnej správy v oblasti svojej pô-
sobnosti pod¾a potreby a v nadväznosti na koncepciu
výchovy a vzdelávania vypracúva a predkladá minis-
terstvu �kolstva odvetvovú koncepciu prípravy mláde-
�e na povolania, návrhy na obsah odborného vzdelá-
vania v uèebných plánoch a v uèebných osnovách
odborných predmetov a návrhy na zmeny v sústave
�tudijných odborov a uèebných odborov stredných od-
borných uèilí�� a stredných odborných �kôl.�.

19. Za § 41 sa vkladajú § 41a, 41b a 41c, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

�§ 41a

�portová �kola

(1) Na utvorenie podmienok rozvíjania mimoriadne-
ho nadania a talentu �iakov sa mô�e zriadi� stredná
�kola pod¾a § 7 ods. 4 ako �portová �kola.

(2) �portová �kola poskytuje �iakom vzdelanie pod¾a
§ 7, ktorého súèas�ou je aj �portová príprava.

(3) �portovú �kolu zriaïuje alebo zru�uje orgán �tát-
nej správy v  �kolstve,3b) cirkev a nábo�enská spoloè-
nos�,1e) ako aj iná právnická osoba a fyzická osoba.

(4) Do �portovej �koly sa prijímajú �iaci po skonèení
�tvrtého roèníka základnej �koly alebo deviateho roè-
níka základnej �koly na základe
a) výsledkov overenia talentu �iakov; kritériá na ove-

renie talentu �iakov vydáva riadite¾ �portovej �koly
do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho
roka,

b) psychodiagnostického vy�etrenia,3c)
c) zdravotnej spôsobilosti.3d)

(5) Názov �portovej �koly sa tvorí tak, �e pred prí-
slu�ným názvom strednej �koly sa uvedie slovo ��por-
tová� v príslu�nom tvare.

§ 41b

�portová trieda

(1) Pre �portovo talentovaných �iakov sa mô�e zriadi�
�portová trieda, v ktorej je �portová príprava súèas�ou
výchovno-vzdelávacieho procesu.

(2) �portovú triedu zriaïuje riadite¾ základnej �koly
alebo strednej �koly po predchádzajúcom súhlase zria-
ïovate¾a.3e)

(3) Do �portovej triedy sa prijímajú �portovo talen-
tovaní �iaci na základe
a) výsledkov overenia talentu �iakov; kritériá na ove-

renie talentu �iakov vydáva riadite¾ �koly do 31.
decembra predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) psychodiagnostického vy�etrenia,3c)
c) zdravotnej spôsobilosti.3d)

§ 41c

(1) Ministerstvo �kolstva mô�e zo �tátneho rozpoètu
poskytnú� dotáciu3f) �portovej �kole alebo �portovej
triede na krytie èasti výdavkov spojených s èinnos�ou
�portových �kôl a �portových tried.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na �portovú
�kolu a �portovú triedu sa vz�ahujú ustanovenia tohto
zákona o základnej �kole a o strednej �kole.�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 3b a� 3f znejú:
�3b) § 2 písm. c), e) a f) zákona Slovenskej národnej rady

è. 542/1990 Zb. v znení neskor�ích predpisov.
  3c) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 199/1994

Z. z. o psychologickej èinnosti a Slovenskej komore psycholó-
gov.

  3d) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 272/1994
Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskor�ích predpisov.

  3e) § 6 zákona Slovenskej národnej rady è. 542/1990 Zb. v znení
neskor�ích predpisov.

  3f) § 6 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 303/1995 Z. z. o rozpoètových pravidlách.�.

20. Slovo �pracovníci� vo v�etkých tvaroch sa v ce-
lom texte zákona nahrádza slovom �zamestnanci�
v príslu�nom tvare.

21. V § 50  ods. 1 sa na konci vety vypú��ajú slová
�stredných odborných uèilí���.

22. Za § 64b sa vkladá § 64c, ktorý znie:

�§ 64c

(1) �portové triedy v základných �kolách a triedy
s vrcholovou �portovou prípravou v stredných odbor-
ných uèili�tiach, ktoré vznikli do 30. júna 2001, sú
�portové triedy pod¾a tohto zákona (§ 41b).

(2) �portové gymnáziá s osemroèným �túdiom, ktoré
vznikli pod¾a doteraj�ích predpisov, a nespåòajú pod-
mienku § 7 ods. 4, sú �portovými �kolami do 31. au-
gusta 2002.

(3) Majetok �tátu v správe ústredného orgánu �tát-
nej správy, ktorý u�ívajú strediská praktického vyuèo-
vania bez právnej subjektivity zriadené ústredným
orgánom �tátnej správy, prechádza k 1. júlu 2001 do
správy príslu�ného krajského úradu.
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(4) Od 1. júla 2001 práva a povinnosti vyplývajúce
z pracovnoprávnych vz�ahov, majetkovoprávnych
vz�ahov a iných vz�ahov, týkajúce sa  stredísk praktic-
kého vyuèovania bez právnej subjektivity, ku ktorým
vykonávali zriaïovate¾skú funkciu ústredné orgány
�tátnej správy, prechádzajú na ten krajský úrad,
v ktorého územnom obvode sa nachádzajú a na ktorý
pre�la zriaïovate¾ská funkcia k týmto  strediskám
praktického vyuèovania.

(5) K 1. júlu 2001 ústredné orgány �tátnej správy,
ktoré boli zriaïovate¾mi stredných odborných uèilí��,
uèilí�� a stredísk praktického vyuèovania pod¾a dote-
raj�ích právnych predpisov, presunú kapitálové trans-
fery na obstaranie a technické zhodnotenie investièné-
ho majetku stredných odborných uèilí��, uèilí��

a stredísk praktického vyuèovania na príslu�ný kraj-
ský úrad.

(6) Od 1. júla 2001 prechádzajú práva a povinnosti
z ústredných orgánov �tátnej správy, ktoré vyplývajú
zo zmlúv uzavretých medzi ústrednými orgánmi �tát-
nej správy a fyzickými osobami alebo inými právnický-
mi osobami o u�ívaní majetku �tátu slú�iaceho na
potreby stredného odborného uèili��a, uèili��a alebo
strediska praktického vyuèovania, na príslu�ný kraj-
ský úrad.

Èl. II

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. júla 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Miga� v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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R O Z H O D N U T I E
Telekomunikaèného úradu Slovenskej republiky

z 9. mája 2001

o regulácii cien rádiokomunikaèných slu�ieb poskytovaných
prostredníctvom rádiových zariadení

Telekomunikaèný úrad Slovenskej republiky pod¾a
§ 32 zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
a pod¾a § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení zákona è. 196/2000 Z. z. vydáva toto
rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikaè-
ných slu�ieb poskytovaných prostredníctvom rádio-
vých zariadení:

Do 30. júna 2002 budú plati� maximálne ceny za
rádiokomunikaèné slu�by poskytované prostredníc-

tvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2001, a to
pod¾a výmeru Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejnené-
ho vo Finanènom spravodajcovi è. 16/1997 v prílohe
è. 3.

Cenová regulácia sa nevz�ahuje na príle�itostné po-
skytovanie slu�ieb v oblasti mobilných prenosov a prí-
spevkových trás.

Toto rozhodnutie nadobúda záväznos� 1. júla 2001.

Milan Luknár v. r.
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