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Z Á K O N

z 19. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách sa mení a do-
pĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa za slová „právnických osôb
pri“ vkladajú slová „š¾achtení a“ a slová „(ïalej len
„osivo“)“ sa  nahrádzajú slovami „(ïalej len „množite¾-
ský materiál“)“.

2. V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Tento zákon sa nevz�ahuje na množite¾ský ma-

teriál odrôd a klonov po¾nohospodárskych plodín
a lesných drevín, ktoré sú určené na výskumné účely
alebo na pokusné účely, alebo na š¾achtenie nových
odrôd, alebo na zachovanie biologickej rôznorodosti
rastlín.“.

3. § 2 vrátane nadpisu znie:

 „§ 2

Vymedzenie pojmov na účely zákona

(1) Š¾achtenie odrôd rastlín je proces, ktorým sa
objavujú, vytvárajú a vyvíjajú nové odrody rastlín
a ktorým sa udržiavajú ich znaky a vlastnosti počas
rozmnožovania.

(2) Š¾achtenie nových odrôd rastlín je zlepšovanie
úžitkových a iných znakov a vlastností rastlín tvorivou
vedeckovýskumnou činnos�ou š¾achtite¾a na účely ob-
javenia, vytvorenia alebo vyvinutia novej odrody (ïalej
len „š¾achtenie novej odrody“).

(3) Udržiavacie š¾achtenie odrôd rastlín je udržiava-
nie znakov a vlastností odrody rastlín, klonov alebo
multiklonálnych variet lesných drevín (ïalej len „udr-
žiavacie š¾achtenie odrody“), na základe ktorých boli
zaregistrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Štát-
nej klonovej knihe.

(4) Odroda je skupina rastlín v rámci najnižšieho
známeho botanického triedenia, ktorú možno
a) definova� pod¾a prejavu znakov vyplývajúcich z da-

ného genotypu alebo kombinácie genotypov,
b) odlíši� od akejko¾vek inej skupiny rastlín pod¾a

prejavu najmenej jedného znaku a
c) považova� za jednotnú s oh¾adom na jej schopnos�

nemeni� sa pri rozmnožovaní.

 (5) Odlišná odroda je odroda, ktorá sa zrete¾ne
odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajú-
ceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie geno-
typov od akejko¾vek inej odrody, ktorá je všeobecne
známa1) ku dňu podania žiadosti.

 (6) Vyrovnaná odroda je odroda, ktorá s prihliad-
nutím na odchýlku, ktorú možno očakáva� vzh¾adom
na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dosta-
točne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zis-
�ujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri pre-
jave akýchko¾vek iných znakov uvedených v popise
odrody.

 (7) Stála odroda je odroda, ktorá si pri prejave tých
znakov, ktoré sa zis�ujú odrodovými skúškami odliš-
nosti, ako aj pri prejave akýchko¾vek iných znakov
uvedených v popise odrody, zachováva svoje pôvodné
rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo
v prípade čiastočného cyklu množenia a na konci kaž-
dého cyklu.

 (8) Klon je vegetatívne potomstvo odrôd viniča,
chme¾u, ovocných drevín a lesných drevín z určitých
stanovištných podmienok, ktorý na základe znakov
fenotypu a zdravotného stavu východiskových rastlín
zodpovedá popisu odrody. V uznávacom konaní možno
používa� označenie klonu spolu s názvom odrody.

 (9) Multiklonálna varieta je definovaný súbor klo-
nov jedného druhu, v prípade medzidruhových hybri-
dov rodu lesnej dreviny, zostavený na účely rozptylu
rizík vyplývajúcich zo zníženia genetickej diverzity.

(10) Geneticky modifikovaná odroda je odroda, kto-
rej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý
sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodze-
nej rekombinácii nevyskytuje.1a)

(11) Hospodárska hodnota je súhrn hospodárskych
vlastností odrody, najmä úrodnosti, zdravotného sta-
vu, zimovzdornosti, poliehania a jej technologickej
kvality, ktoré určujú jej vhodnos� na pestovanie na
území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín alebo
jej použitie na výrobu výrobkov.

(12) Štátne odrodové skúšky (ïalej len „odrodové
skúšky“) sú úradný postup preverovania vlastností
a znakov odrôd po¾nohospodárskych plodín na účely
zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto
zákonom na registráciu odrody, po dobu registrácie
odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody.

(13) Predskúšky sú postupy, ktorými sa zis�ujú hos-
podárske znaky a vlastnosti odrody druhov po¾nohos-
podárskych plodín na účel ich overenia v ekologických
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podmienkach v Slovenskej republike pred podaním
žiadosti o registráciu odrody.

(14) Spoločný katalóg odrôd je zoznam odrôd zosta-
vený príslušným orgánom Európskej únie z národ-
ných katalógov členských krajín Európskej únie.

(15) Udržiavate¾ odrody je fyzická osoba alebo práv-
nická osoba, ktorá je oprávnená vykonáva� alebo za-
bezpečova� udržiavacie š¾achtenie odrody a ktorá je
zapísaná v Štátnej odrodovej knihe.

(16) Úradný popis odrody je popis znakov, ktoré sú
pre odrodu charakteristické, zostavený na základe
odrodových skúšok odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti.

(17) Uznávacie konanie je odborné hodnotenie mno-
žite¾ských porastov a skúšanie množite¾ského mate-
riálu Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
po¾nohospodárskym (ïalej len „kontrolný ústav“) vrá-
tane osvedčovania vlastností množite¾ského materiálu
na účely vývozu.

(18) Množite¾ský porast je porast určený na výrobu
množite¾ského materiálu.

(19) Š¾achtite¾ský množite¾ský materiál je množite¾-
ský materiál zodpovedajúci úradnému popisu odrody,
ktorý je vyrábaný udržiavate¾om odrody alebo pod jeho
dozorom a ktorý je určený na výrobu množite¾ského
materiálu.

(20) Množite¾ský materiál po¾nohospodárskych plo-
dín sú semená na pestovanie rastlín (ïalej len „osivo“)
alebo h¾uzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrez-
ky, podpníky, škôlkárske výpestky, sadenice a iné čas-
ti rastlín určené na rozmnožovanie a výpestky získané
z bunkových alebo z pletivových kultúr na pestovanie
rastlín (ïalej len „sadivo“).

(21) Uznaný množite¾ský materiál je množite¾ský
materiál, ktorý pochádza z množite¾ských porastov
a ktorý bol uznaný pod¾a § 15.

(22) Kategórie množite¾ského materiálu sú š¾achti-
te¾ský množite¾ský materiál, množite¾ský materiál
predstupňov, základný množite¾ský materiál, certifi-
kovaný množite¾ský materiál, štandardný množite¾ský
materiál, konformný množite¾ský materiál a obchodný
množite¾ský materiál, ktorými je rozlíšená ich biologic-
ká hodnota a rozsah sledovaných vlastností.

(23) Množite¾ský materiál predstupňov je množite¾-
ský materiál vyrábaný priamo udržiavate¾om odrody
alebo pod jeho dozorom ako kategória predchádzajúca
základnému množite¾skému materiálu, ktorá spĺňa
predpísané požiadavky na kvalitu, a je uznávaný kon-
trolným ústavom.

(24) Základný množite¾ský materiál je množite¾ský
materiál, ktorý je vyrobený priamo zo š¾achtite¾ského
množite¾ského materiálu alebo z množite¾ského mate-
riálu predstupňov, ktorý slúži na výrobu certifikova-
ného množite¾ského materiálu, spĺňa predpísané po-
žiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrolným
ústavom.

(25) Certifikovaný množite¾ský materiál je množite¾-
ský materiál vyrobený priamo z množite¾ského mate-
riálu predstupňov, zo základného množite¾ského ma-

teriálu alebo pri určených druhoch z certifikovaného
množite¾ského materiálu prvej generácie, spĺňa pred-
písané požiadavky na kvalitu a je uznávaný kontrol-
ným ústavom.

(26) Štandardný množite¾ský materiál je množite¾-
ský materiál registrovaných odrôd zelenín, ktorý spĺňa
požiadavky na identitu a odrodovú čistotu a ktorý ne-
podlieha uznávaciemu konaniu.

(27) Konformný množite¾ský materiál je množite¾ský
materiál odrôd ovocných druhov a viniča hroznorodé-
ho, ktorý spĺňa požiadavky na identitu a odrodovú
čistotu a ktorý nepodlieha uznávaciemu konaniu.

(28) Obchodný množite¾ský materiál je množite¾ský
materiál druhov, ktorých odrody podliehajú registrácii
pod¾a § 3 ods. 1 a ktorý nemá vlastnosti základného
množite¾ského materiálu alebo certifikovaného množi-
te¾ského materiálu, alebo štandardného množite¾ské-
ho materiálu, alebo konformného množite¾ského ma-
teriálu.

(29) Sadenice zelenín (priesady) sú mladé rastliny
vypestované z osiva, sadiva alebo z častí rastlín, ktoré
sú určené na výsadbu, na pestovanie zelenín na ko-
nečnú spotrebu.

(30) Podpníky sú výpestky pestovate¾sky overeného
druhu, ktoré sú vhodné na štepenie odrôd viniča hroz-
norodého, ovocných druhov alebo okrasných druhov.

(31) Komponenty sú línie, iné odrody alebo ich kom-
binácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z kto-
rých sa vyrába množite¾ský materiál danej odrody.

(32) Uvádzanie do obehu je obchodné skladovanie,
ponuka na predaj, predaj, dovoz, vývoz alebo iný spô-
sob prevodu množite¾ského materiálu na inú osobu,
ak sa tieto činnosti vykonávajú na účely jeho obchod-
ného využitia.2) Za uvádzanie do obehu sa nepovažuje
výroba alebo úprava množite¾ského materiálu inými
osobami, ktoré spracovaním alebo výrobou množite¾-
ského materiálu nezískali právo na uvádzanie do obe-
hu.

(33) Zmluvný štát je štát, s ktorým Slovenská repub-
lika uzavrela medzinárodnú zmluvu v oblasti registrá-
cie odrôd a uvádzania množite¾ského materiálu do
obehu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií

a geneticky modifikovaných organizmov.“.

4. § 3 a 4 vrátane nadpisu znejú:

 „§ 3

Konanie o registrácii odrody

(1) Konanie o registrácii odrody po¾nohospodár-
skych plodín, okrasných, aromatických a liečivých
rastlín vykoná kontrolný ústav iba na základe žiadosti.
Zoznam druhov po¾nohospodárskych plodín, ktorých
odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odro-
dy (ïalej len „zoznam druhov“), ustanoví Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „mi-
nisterstvo“) všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Žiados� o registráciu odrody pod¾a odseku 1, ako
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aj žiados� o predĺženie doby registrácie odrody pod¾a
§ 5 ods. 2 a žiados� o zrušenie registrácie odrody pod¾a
§ 6 ods. 1 sa podáva  kontrolnému ústavu.

(3) Žiados� o registráciu odrody je oprávnená poda�
fyzická osoba alebo právnická osoba (ïalej len „žiada-
te¾“), ktorá
a) odrodu objavila, vytvorila alebo vyvinula vo vlast-

nom  mene a na vlastné náklady, alebo financovala
jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie, alebo

b) má na odrodu udelené š¾achtite¾ské osvedčenie,2a)
alebo

c) nadobudla prevodom š¾achtite¾ské osvedčenie
k odrode,2b) alebo

d) podala prihlášku na ochranu práv odrody,2 c) alebo
e) je udržiavate¾om odrody, ktorá nie je chránená

pod¾a osobitného predpisu,1) alebo
f) je právnym nástupcom osoby uvedenej v písme-

nách a) až e).

(4) Žiadate¾, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo
v Slovenskej republike, musí na podanie žiadosti a na
zastupovanie v konaní o registrácii odrody splnomoc-
ni�2d) zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slo-
venskej republike.

(5) Žiadate¾ je povinný kontrolnému ústavu
a) poda� žiados� v štátnom jazyku3) na tlačive a v ter-

míne, ktorý určí kontrolný ústav,
b) poskytnú� bezplatne množite¾ský materiál v množ-

stve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,
c) priloži� pri určených druhoch po¾nohospodárskych

plodín výsledky predskúšok vykonaných pod¾a
skúšobných metodík kontrolného ústavu,

d) doloži�, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu,1a)
súhlas Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky na zavedenie odrody do životného
prostredia4) po dobu odrodových skúšok.

(6) Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových
skúšok, ak žiadate¾ spĺňa podmienky na registráciu
odrody ustanovené v odsekoch 1 až 5. Ak žiadate¾
nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na  re-
gistráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote
určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie
zastaví. Na tento následok musí by� žiadate¾ pri určení
lehoty upozornený.

§ 4

Podmienky registrácie odrody

(1) Registrácia odrôd po¾nohospodárskych plodín
a okrasných, liečivých a aromatických rastlín sa vyko-
náva na základe rozhodnutia, ktoré kontrolný ústav
vydáva pod¾a výsledkov odrodových skúšok.

(2) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii
odrody s prihliadnutím na posudok komisie pod¾a
§ 29 ods. 2 písm. a), iba ak odroda
a) je odlišná,
b) je vyrovnaná,
c) je stála,
d) má hospodársku hodnotu,
e) má názov spĺňajúci podmienky pod¾a § 8,
f) má zabezpečené udržiavacie š¾achtenie,
g) prispeje k zachovaniu a k zlepšeniu po¾nohospo-

dárskej výroby, k zlepšeniu kvality produktov urče-
ných na výživu ¾udí a zvierat,

h) nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ¾udí, zvierat a na
životné prostredie,

i) v prípade geneticky modifikovanej odrody spĺňa po-
žiadavky pod¾a osobitného predpisu.4a)

(3) Hospodárska hodnota nie je podmienkou regis-
trácie odrody, ak ide o
a) komponenty hybridov,
b) odrody tráv, ktoré nie sú určené na krmovinárske

využitie,
c) odrody zeleninových druhov,
d) odrody ovocných druhov,
e) odrody okrasných, liečivých a aromatických rastlín.

(4) Kontrolný ústav rozhodnutím 
a) zamietne registráciu odrody, alebo
b) vylúči odrodu z odrodových skúšok pred ich skon-

čením, alebo
c) predĺži trvanie odrodových skúšok so súhlasom

žiadate¾a, najviac však o jeden rok, ak odroda
nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo
ak žiadate¾ neuhradil trovy a náklady konania
pod¾a § 37.

(5) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie pod¾a odseku
2 alebo 4 najneskôr do 30 dní od posúdenia komisiou
pod¾a § 29 ods. 2 písm. a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a až 2d, 3, 4 a 4a
znejú:
 „2a) § 21 zákona č. 132/1989 Zb.
 2b) § 11 zákona č. 132/1989 Zb.
 2c) § 16 zákona č. 132/1989 Zb.
 2d) § 23 a § 31 Občianskeho zákonníka.

§ 566 a nasl. Obchodného zákonníka.
  3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z.

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.

  4) § 17 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. 
  4a) § 21 ods. 6 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

5. V § 5 ods. 1 sa za slovom „registrácii“ čiarka
nahrádza bodkou a vypúš�ajú sa slová „ktoré sa zapi-
suje do Štátnej odrodovej knihy.“.

6. § 5 sa dopĺňa odsekom 5 a odseky 2 až 5 znejú:

„(2) Kontrolný ústav na žiados� žiadate¾a o predĺže-
nie doby registrácie odrody rozhodnutím predĺži dobu
registrácie odrody o také isté obdobie, ako je pri jed-
notlivých druhoch  uvedené v odseku 1, ak preskúša-
ním zistí, že odroda spĺňa podmienky registrácie pod¾a
§ 4 ods. 2 písm. a) až c). Podaním žiadosti o predĺženie
doby registrácie sa registrácia odrody predbežne pre-
dĺži až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o predĺžení doby registrácie odrody.

(3) Žiados� o predĺženie doby registrácie odrody sa
kontrolnému ústavu podáva pri druhoch uvedených
v odseku 1 písm. a) najneskôr dva roky pred uplynu-
tím doby registrácie, v odseku 1 písm. b) najneskôr tri
roky pred uplynutím doby registrácie a v odseku 1
písm. c) najneskôr pä� rokov pred uplynutím doby
registrácie.

(4) Predĺženie doby registrácie odrôd okrasných,
aromatických a liečivých rastlín a ostatných po¾no-
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hospodárskych plodín neuvedených v zozname dru-
hov sa vykoná bez odrodových skúšok len na základe
žiadosti o predĺženie doby registrácie podanej jeden
rok pred skončením registrácie odrody.

(5) Žiadate¾, ktorý požiadal o predĺženie doby regis-
trácie odrody, je povinný doda� kontrolnému ústavu
bezplatne množite¾ský materiál v množstve, kvalite
a termíne, ktoré určí kontrolný ústav.“.

7. § 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6

Zrušenie registrácie odrody

(1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu
odrody, ak 
a) o to požiadal žiadate¾; v prípade  viacerých  udržia-

vate¾ov odrody musia žiados� o zrušenie registrácie
odrody poda� všetci jej udržiavatelia, alebo

b) odroda už  nie je stála alebo vyrovnaná, alebo
c) odroda už nemá hospodársku hodnotu, ktorá bola

podmienkou registrácie, alebo 
d) žiadate¾ nedodá množite¾ský materiál na odrodové

skúšky v množstve, kvalite a v termíne určenom
kontrolným ústavom, alebo 

e) stav udržiavacieho š¾achtenia a jeho dokumentácie
neumožňuje dodržanie podmienok registrácie po-
d¾a § 4 ods. 2 písm. a) až c) alebo ak nie je kontrol-
nému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho
š¾achtenia odrody a jeho dokumentácie, alebo

f) odroda ohrozuje zdravie ¾udí, zvierat alebo životné
prostredie, alebo

g) žiadate¾ neuhradil náklady na odrodové skúšky,
alebo

h) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmien-
ky na registráciu odrody.

(2) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvede-
ných v odseku 1 písm. a) až e), možno množite¾ský
materiál odrody uvádza� do obehu v dobe určenej kon-
trolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho
roka po zrušení registrácie odrody.

(3) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvede-
ných v odseku 1 písm. g), možno množite¾ský materiál
odrody uvádza� do obehu najneskôr do konca roka,
v ktorom bola registrácia zrušená.

(4) Ak sa zruší registrácia odrody z dôvodov uvede-
ných v odseku 1 písm. f) a h), musí sa množite¾ský
materiál stiahnu� z obehu bezodkladne.“.

8. V § 7 ods. 1 sa vypúš�a slovo „ministerstva“ a slo-
vá „§ 4 ods. 3.“ sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2.“.

9. V § 7 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Do Štátnej odrodovej knihy sa zapisuje
a) názov odrody,
b) latinský názov a slovenský názov druhu, ku ktoré-

mu odroda patrí,
c) evidenčné číslo odrody,
d) obchodné meno  (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý

pobyt) žiadate¾a,
e) dátum doručenia žiadosti o registráciu odrody,

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o registrácii odrody,

g) dátum zrušenia alebo uplynutia doby registrácie
odrody,

h) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o predĺžení registrácie odrody,

i) údaj o genetickej modifikácii, ak ide o geneticky
modifikovanú odrodu,1a)

j) údaj o majite¾ovi š¾achtite¾ského osvedčenia,4b)
k) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý

pobyt) udržiavate¾a odrody (§ 2 ods. 15).

(3) Každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 je
žiadate¾ povinný do 30 dní písomne oznámi� kontrol-
nému ústavu.

(4) Kontrolný ústav každoročne zostavuje zoznam
registrovaných odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej
knihe a zoznam krajových odrôd4c) (ïalej len „listina
registrovaných odrôd“), ktorý vydáva ministerstvo vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ïalej len „vestník“). Ministerstvo na návrh
kontrolného ústavu zverejní zápis každej zmeny
v Štátnej odrodovej knihe vo vestníku do troch mesia-
cov odo dňa doručenia oznámenia o zmene údajov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.

4c) § 2 písm. g) zákona č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických
zdrojov rastlín pre výživu a po¾nohospodárstvo.“.

10. § 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8

Názov odrody

(1) Pre odrodu sa musí v Slovenskej republike pou-
žíva� rovnaký názov ako v zmluvnom štáte. To neplatí,
ak názov odrody nespĺňa podmienky pod¾a odseku 2.

(2) Názov odrody
a) nesmie by� zložený len z čísel,
b) nesmie by� zhodný alebo zamenite¾ný s názvom

používaným v tuzemsku alebo v zahraničí pre re-
gistrovanú odrodu rovnakého alebo príbuzného
rastlinného druhu,

c) nesmie vyvoláva� nesprávne predstavy o hodnote,
vlastnostiach alebo o pôvode odrody,

d) nesmie obsahova� slovenské alebo latinské bota-
nické názvy,

e) nesmie by� zhodný alebo zamenite¾ný s ochrannou
známkou, označením pôvodu alebo so zemepisným
názvom rovnakých alebo podobných výrobkov a ne-
smie ani inak porušova� práva alebo právom chrá-
nené záujmy iných osôb,

f) musí zodpoveda� požiadavkám osobitného predpi-
su,3)

g) nesmie by� odlišný od názvu uvedeného v š¾achti-
te¾skom osvedčení vydanom pod¾a osobitného zá-
kona,1)

h) nesmie by� �ažko vyslovite¾ný alebo inak jazykovo
nevhodný.

(3) Žiadate¾ o registráciu odrody je povinný oznámi�
kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov pred pred-
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pokladaným skončením odrodových skúšok návrh ná-
zvu odrody.

(4) Podrobnosti o názve odrody ustanoví minister-
stvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

11. § 9 vrátane nadpisu znie:

„§ 9

Š¾achtenie odrôd rastlín

(1) Š¾achtenie nových odrôd je oprávnená vykonáva�
každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pre-
ukáže, že má na túto činnos� zodpovedajúce technické
vybavenie. Údaj o š¾achtení odrôd sa do obchodného
registra4d) zapíše na základe osvedčenia o š¾achtení
nových odrôd rastlín alebo osvedčenia o udržiavacom
š¾achtení odrôd rastlín, ktoré kontrolný ústav vydá
žiadate¾ovi na základe jeho písomnej žiadosti a čestné-
ho vyhlásenia4e) o tom, že vykonáva š¾achtenie nových
odrôd alebo udržiavacie š¾achtenie odrôd a má na túto
činnos� zodpovedajúce technické vybavenie.

(2) Ten, kto vykonáva š¾achtenie nových odrôd, je
povinný
a) vies� záznamy o

1. genetických zdrojoch rastlín,4f) ktoré použil pri
vytvorení, objavení alebo vyvinutí odrody,

2. použitej metóde š¾achtenia odrody,
3. priebehu š¾achtenia odrody,
4. množstve vyrobeného š¾achtite¾ského množite¾-

ského materiálu, 
b) vyhotovi� popis odrody,
c) vies� evidenciu o použití prostriedkov štátneho roz-

počtu4g) poskytnutých na š¾achtenie odrody,
d) evidova� pôvodcov4h) a ich podiely na vytvorení, ob-

javení alebo vyvinutí novej odrody,
e) uchováva� dokumentáciu o odrode pod¾a písmen

a), b) a d) najmenej 30 rokov od právoplatnosti
rozhodnutia o registrácii odrody.

(3) Udržiavacie š¾achtenie odrody je oprávnený vy-
konáva� žiadate¾ uvedený v § 3 ods. 3 písm. a) až d)
a f).  Iná fyzická osoba alebo právnická osoba môže
udržiava� odrodu chránenú pod¾a osobitného predpi-
su1) iba s jeho písomným súhlasom. Ak odroda nie je
chránená pod¾a osobitného predpisu,1) jej udržiavate-
¾om môže by� každý, kto riadne plní povinnosti pod¾a
odseku 6 a kto písomne požiada kontrolný ústav, aby
bol ako udržiavate¾ odrody zapísaný v Štátnej odrodo-
vej knihe.

(4) Ak odrodu registrovanú pod¾a § 4 ods. 2 udržia-
vajú aj ïalší udržiavatelia odrody,
a) každý z nich môže písomne požiada� kontrolný ús-

tav, aby bol v Štátnej odrodovej knihe zapísaný ako
ïalší udržiavate¾ odrody pod¾a § 7 ods. 2 písm. d);
ak ide o odrodu chránenú pod¾a osobitného pred-
pisu,1) udržiavate¾ odrody musí k žiadosti pripoji�
písomný súhlas majite¾a š¾achtite¾ského osvedče-
nia,4i) inak kontrolný ústav konanie o zápise ïalšie-
ho udržiavate¾a odrody do Štátnej odrodovej knihy
zastaví,

b) ïalší udržiavate¾ odrody je povinný doda� kontrol-
nému ústavu bezplatne množite¾ský materiál

v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný
ústav; ïalej je povinný poskytnú� potrebné infor-
mácie o odrode, ak si ich kontrolný ústav vyžiada,

c) kontrolný ústav rozhodne o zápise ïalších udržia-
vate¾ov odrody do Štátnej odrodovej knihy, ak sa na
základe vykonaných odrodových skúšok preukáže,
že množite¾ský materiál poskytnutý ïalším udržia-
vate¾om odrody má vlastnosti, ktoré odroda mala
pri jej registrácii a ktoré sú uvedené v popise odro-
dy pod¾a odseku 2 písm. b).

(5) Ak kontrolný ústav má zapísa� v Štátnej odrodo-
vej knihe zmenu v osobe udržiavate¾a odrody na zákla-
de § 3 ods. 3 písm. f), odrodové skúšky pod¾a odseku
4 písm. c) sa nevykonajú.

(6) Udržiavate¾ odrody je povinný počas trvania od-
rodových skúšok a doby registrácie odrody
a) zabezpeči� udržiavacie š¾achtenie odrôd na udržia-

vanie znakov a vlastností odrody, na základe kto-
rých bola odroda zaregistrovaná,

b) zabezpeči� dodávku základného množite¾ského ma-
teriálu do množite¾ského cyklu,

c) doda� na vyžiadanie kontrolného ústavu kontrolné
vzorky množite¾ského materiálu registrovanej odro-
dy na účely overovania požiadaviek, na základe
ktorých bola odroda zaregistrovaná,

d) predloži� na vyžiadanie kontrolného ústavu doku-
mentáciu udržiavacieho š¾achtenia odrôd,

e) vies� záznamy o
1. používanej metóde udržiavacieho š¾achtenia od-

rôd,
2. množstve vyrobeného množite¾ského materiálu,

f) vies� evidenciu o použití prostriedkov štátneho roz-
počtu4g) poskytnutých na udržiavacie š¾achtenie
odrôd,

g) uchováva� záznamy pod¾a písmena e) po dobu troch
rokov od ich vyhotovenia.

 (7) Odrodu registrovanú pod¾a § 4 ods. 2 možno
udržiava� v Slovenskej republike alebo v zmluvnom
štáte, ak je zabezpečená kontrola jej udržiavacieho
š¾achtenia odrôd kontrolným ústavom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4i znejú:
 „4d) § 31 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 4e) § 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po-

riadok).
 4f) § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2001 Z. z. 
 4g) § 2 a 3 zákona č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zme-

ne a doplnení ïalších zákonov  v znení zákona č. 361/2000
Z. z. 

  4h) § 2  písm. g) bod 1.2 a § 7 ods. 7 zákona č. 132/1989 Zb.
 4i) § 2 písm. i) zákona č. 132/1989 Zb.“.

12. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „majite¾ov, udr-
žiavate¾ov a osôb majúcich práva k odrode pod¾a oso-
bitného zákona,1)“ nahrádzajú slovom „žiadate¾ov,“.

13. § 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12

Splnomocňovacie ustanovenia  na vykonanie
druhej časti zákona

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym
predpisom
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a) zoznam druhov pod¾a § 3 ods. 1,
b) druhy po¾nohospodárskych plodín, pre ktoré je

podmienkou registrácie overenie hospodárskej
hodnoty pod¾a § 4 ods. 2 písm. d),

c) druhy po¾nohospodárskych plodín, pri ktorých sa
pri podaní žiadosti o registráciu odrody vyžaduje
predloženie výsledkov predskúšok; podrobnosti
o vykonávaní odrodových skúšok, o poskytovaní
množite¾ského materiálu na vykonanie odrodových
skúšok, o náležitostiach žiadosti o registráciu od-
rody pod¾a § 3 a o úradnom popise odrody (§ 2 ods.
16), 

d) podrobnosti o výkone š¾achtenia odrôd a  o vedení
dokumentácie pod¾a § 9,

e) druhy po¾nohospodárskych plodín, ktorých odrody
sa budú skúša� na účely zápisu do Zoznamu odpo-
ručených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania
skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych
vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu do
Zoznamu odporučených odrôd pod¾a § 11,

f) podrobnosti o podmienkach skúšania odrôd na
účely ich registrácie a predĺženia doby ich registrá-
cie, 

g) podrobnosti o podmienkach skúšania geneticky
modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

h) podrobnosti o náležitostiach listiny registrovaných
odrôd.“.

14. Nadpis tretej časti znie: „MNOŽITE¼SKÝ MATE-
RIÁL PO¼NOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN“.

15. § 13 až 16 vrátane nadpisov znejú:

„§ 13

Podmienky výroby, spracovania a uvádzania
množite¾ského materiálu do obehu

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na
účely podnikania množite¾ský materiál vyrába alebo
dováža, alebo vyváža, alebo spracúva, alebo nakupuje
na účely uvádzania do obehu (ïalej len „dodávate¾“),
musí by� držite¾om osvedčenia o odbornej spôsobilosti
dodávate¾a (ïalej len „osvedčenie“), ktoré vydáva kon-
trolný ústav.

(2) Držite¾om osvedčenia pod¾a odseku 1 musí by� aj
dovozca, ktorý dováža množite¾ský materiál len pre
vlastnú spotrebu.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie pod¾a odseku 1
dodávate¾ovi, ktorý je fyzickou osobou, ak
a) absolvoval stredoškolské vzdelanie alebo vysoko-

školské vzdelanie v po¾nohospodárskom, lesníc-
kom alebo prírodovednom odbore,

b) úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti
[§ 22 písm. h)].

(4) Kontrolný ústav vydá osvedčenie pod¾a odseku 1
dodávate¾ovi, ktorý je právnickou osobou, ak podmien-
ky uvedené v odseku 3 spĺňa jej zodpovedný zástupca,
ktorý je s ňou v pracovnoprávnom vz�ahu; to neplatí,
ak podmienku pod¾a odseku 3 spĺňa jej spoločník
alebo člen, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutár-
neho orgánu (ïalej len „zodpovedný zástupca“).

(5) Osvedčenie vydané dodávate¾ovi obsahuje

a) obchodné meno,
b) identifikačné číslo,
c) pri právnických osobách sídlo, pri fyzických oso-

bách bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od
bydliska,

d) osobné údaje zodpovedného zástupcu pod¾a odse-
ku 4 (meno a bydlisko),

e) predmet činnosti pod¾a odseku 1,
f) doba, na ktorú sa osvedčenie vydáva, ak dodávate¾

v písomnej žiadosti uviedol dobu určitú,
g) deň začatia predmetu činnosti, ak dodávate¾ v žia-

dosti uviedol neskorší deň začatia podnikania,
h) dátum vydania osvedčenia.

 (6) Dodávate¾ je povinný oznámi� kontrolnému ústa-
vu všetky zmeny údajov uvedených v odseku 5 do 15
dní od ich vzniku. Kontrolný ústav na základe ozná-
menia vydá dodávate¾ovi nové osvedčenie.

 (7) Kontrolný ústav vedie evidenciu dodávate¾ov
a vydaných osvedčení.

 (8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nevz�ahujú na
toho, kto množite¾ský materiál nakupuje v malospo-
trebite¾skom balení na území Slovenskej republiky na
účely jeho ïalšieho uvádzania do obehu.

  (9) Kontrolný ústav rozhodnutím osvedčenie zruší, ak
a) zistí, že dodávate¾ po dobu troch kalendárnych

rokov nasledujúcich po sebe nevykonáva činnos�,
pre ktorú bol evidovaný, alebo

b) dodávate¾ o vyradenie z evidencie  vedenej pod¾a
odseku 7 sám písomne požiada, alebo

c) dodávate¾ už nie je v pracovnoprávnom vz�ahu so
zodpovedným zástupcom a túto podmienku nespl-
ní v lehote určenej kontrolným ústavom v písomnej
výzve, alebo 

d) dodávate¾ inak porušuje povinnosti vyplývajúce
z tohto zákona.

(10) Osvedčenie zaniká
a) smr�ou alebo zánikom dodávate¾a,
b) rozhodnutím kontrolného ústavu pod¾a odseku 9.

(11) Ak osvedčenie zanikne, kontrolný ústav dodá-
vate¾a z evidencie vedenej pod¾a odseku 7 vyradí.

§ 14

Uvádzanie množite¾ského materiálu do obehu

 (1) Do obehu možno uvádza� množite¾ský materiál
odrôd, ktoré sú zapísané v Štátnej odrodovej knihe,
iba ak je uznaný
a) ako množite¾ský materiál predstupňov alebo ako

základný množite¾ský materiál, alebo certifikovaný
množite¾ský materiál,

b) ako štandardný množite¾ský materiál zelenín, ak sú
splnené požiadavky pod¾a § 16, alebo konformný
množite¾ský materiál ovocných druhov a viniča
hroznorodého, ak sú splnené požiadavky pod¾a
§ 16a.

 (2) Komponenty na výrobu registrovaných hybri-
dov možno uvádza� do obehu, ak sú uznané pod¾a
tohto zákona ako základný množite¾ský materiál alebo
ako certifikovaný množite¾ský materiál.

(3) Množite¾ský materiál druhov po¾nohospodár-
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skych plodín a zelenín  možno uvádza� do obehu aj ako
zmes osív pod¾a § 18 alebo pri zeleninách aj ako sade-
nice zelenín pod¾a § 18a.

(4) Množite¾ský materiál okrasných rastlín vrátane
ovocných druhov a zelenín na okrasné účely sa môže
uvádza� do obehu pod¾a § 18b.

(5) Obchodný množite¾ský materiál možno uvádza�
do obehu pod¾a § 17.

(6) Ak ide o množite¾ský materiál ostatných po¾no-
hospodárskych plodín, okrasných, aromatických a lie-
čivých rastlín, ktoré nie sú uvedené v zozname druhov,
a ich odrody nie sú registrované ani na základe žiados-
ti, možno takýto množite¾ský materiál uvádza� do obe-
hu bez uvedenia kategórie množite¾ského materiálu.
Dodávate¾ je povinný uvies� na obale kvalitatívne hod-
noty množite¾ského materiálu. Množite¾ský materiál
možno označi� odrodou, len ak ide o odrodu
a) chránenú pod¾a osobitného zákona,1)
b) všeobecne známu,1)
c) zapísanú v zozname vedenom dodávate¾om na zá-

klade popisu uloženého u dodávate¾a.

§ 15

Uznávanie množite¾ských porastov
a množite¾ského materiálu

(1) Uznávaciemu konaniu kontrolným ústavom pod-
liehajú
a) množite¾ské porasty určené na výrobu množite¾ské-

ho materiálu predstupňov, základného množite¾-
ského materiálu alebo certifikovaného množite¾-
ského materiálu, 

b) množite¾ský materiál predstupňov, základný mno-
žite¾ský materiál a certifikovaný množite¾ský mate-
riál v predpísaných generáciách, ktorý pochádza
z uznaných množite¾ských porastov.

(2) Dodávate¾ je povinný písomne požiada� o uzná-
vanie množite¾ských porastov a množite¾ského mate-
riálu pod¾a odseku 1 v lehotách určených kontrolným
ústavom.

(3) Kontrolný ústav na základe výsledkov uznávacie-
ho konania rozhodne o uznaní množite¾ských porastov
alebo množite¾ského materiálu.

§ 16

Podmienky výroby štandardného
množite¾ského materiálu

(1) Štandardný množite¾ský materiál sa musí vyro-
bi� z príslušnej generácie uznaného množite¾ského
materiálu v jednom množite¾skom cykle pri zachovaní
počtu predpísaných generácií jednotlivých druhov.

(2) Dodávate¾ štandardného množite¾ského materiá-
lu je povinný
a) hodnoti� množite¾ské porasty,
b) vykonáva� analýzy množite¾ského materiálu,
c) odobera� vzorky a uchováva� ich po dobu troch

rokov,
d) vies� preh¾ad o výrobe štandardného množite¾ské-

ho materiálu,

e) uvies� vlastnosti štandardného množite¾ského ma-
teriálu  na ním vydanom osvedčení o pôvode a kva-
lite,

f) vies� evidenciu o predaji štandardného množite¾-
ského materiálu.“.

16. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 16a

Podmienky výroby konformného
množite¾ského materiálu

(1) Konformný množite¾ský materiál sa môže vyrá-
ba� a uvádza� do obehu len pri odrodách ovocných
druhov uvedených v zozname druhov a pri odrodách
viniča hroznorodého.

(2) Za kvalitu, druhovú pravos� a odrodovú čistotu
konformného množite¾ského materiálu zodpovedá do-
dávate¾. 

(3) Konformný množite¾ský materiál musí by� ozna-
čený názvom odrody. Názov odrody sa uvádza, ak je
odroda
a) registrovaná, alebo
b) chránená pod¾a osobitného predpisu,1) alebo
c) zapísaná v zozname popisov odrôd vedenom dodá-

vate¾om.

(4) Dodávate¾ je povinný konformný množite¾ský
materiál kontrolova� a vies� evidenciu o
a) jeho pôvode a vlastnostiach,
b) jeho hmotnosti alebo o počte kusov použitých na

výrobu,
c) technologickom postupe jeho pestovania,
d) stave množite¾ského porastu, z ktorého sa bude

vyrába�,
e) spôsobe chemického ošetrenia množite¾ského po-

rastu,
f) jeho výžive,
g) zdravotnom stave rastlín pod¾a osobitného zákona,4j)
h) jeho zbere,
i) počte kusov alebo o hmotnosti,
j) jeho nákupe, výrobe a predaji a o vykonaných kon-

trolách.

(5) Dodávate¾ je povinný uchováva� evidenciu pod¾a
odseku 4 po dobu piatich rokov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4j znie:
„4j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z.

o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001
Z. z.“.

17. § 17 a 18 vrátane nadpisov znejú:

„§ 17

Podmienky výroby obchodného
množite¾ského materiálu

(1) Množite¾ský materiál tých druhov, ktoré sú uve-
dené v zozname druhov, možno uvádza� do obehu ako
obchodný množite¾ský materiál iba za podmienok uve-
dených v § 40 ods. 1.
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(2) Obchodný množite¾ský materiál môže uvádza� do
obehu len dodávate¾, ktorý
a) spĺňa požiadavky na označovanie a balenie pod¾a

§ 20 okrem požiadavky uvedenej v odseku 3 písm. c),
b) na obale uvedie, či ide o jarnú alebo ozimnú formu,

prípadne iné vlastnosti množite¾ského materiálu,
c) vedie evidenciu o hmotnosti alebo počte kusov vy-

rábaného obchodného množite¾ského materiálu po
dobu piatich rokov,

d) vedie evidenciu o nákupe, výrobe a predaji obchod-
ného množite¾ského materiálu po dobu piatich rokov.

§ 18

Zmesi

(1) Na po¾nohospodárske účely možno uvádza� do
obehu zmesi osív druhov a odrôd (ïalej len „zmes“),
ktoré možno uvádza� do obehu aj samostatne.

(2) Dodávate¾ je povinný ohlási� kontrolnému ústa-
vu výrobu zmesí najneskôr jeden mesiac pred jej za-
čiatkom spolu s údajmi o zložení zmesí, o percentuál-
nom podiele, pod¾a druhov a odrôd rastlín,
o obchodnom názve a o označení zmesi.

(3) Kontrolný ústav po kontrole údajov pod¾a odseku 2
a) zmesi eviduje a pred ich  uvedením do obehu každej

pridelí registračné číslo,
b) odoberie úradnú vzorku a uchováva ju po dobu

troch rokov na kontrolné účely.

(4) Zmesi určené na po¾nohospodárske účely sa mô-
žu uvádza� do obehu, len ak
a) osivo pred zmiešaním bolo uznané ako základný

množite¾ský materiál alebo certifikovaný množite¾-
ský materiál, alebo bolo vyrobené ako štandardný
množite¾ský materiál, prípadne povolené ako ob-
chodný množite¾ský materiál,

b) sú určené a označené na použitie ako zmesi
1. obilnín alebo zmesi obilnín a strukovín na výrobu

zrna,
2.  iných druhov okrem tráv na kŕmne účely,
3. tráv a iných krmovín na kŕmne účely,
4. rôznych druhov na zelené hnojenie.

(5) Zmesi určené na iné ako po¾nohospodárske účely
a) môžu obsahova� aj druhy neuvedené v zozname

druhov,
b) podliehajú ustanoveniam tohto zákona, ak obsahu-

jú najmenej jeden druh uvedený v zozname druhov.

(6) Uvádza� do obehu možno len odrodové zmesi
zelenín a riep. Tieto zmesi možno uvádza� do obehu
iba v malospotrebite¾skom balení. Podrobnosti o uvá-
dzaní zmesí do obehu ustanoví ministerstvo všeobecne
záväzným právnym predpisom.“.

18. Za § 18 sa vkladajú nové § 18a, 18b a 18c, ktoré
vrátane nadpisov znejú:

 „§ 18a

Sadenice zelenín

(1) Sadenice tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené
v zozname druhov,
a) musia pochádza� z osiva alebo z častí rastlín regis-

trovaných odrôd v kategóriách základný množite¾-
ský materiál, certifikovaný množite¾ský materiál
alebo štandardný množite¾ský materiál,

b) musia sa pestova� a uchováva� oddelene, aby nedo-
šlo k ich zmiešaniu,

c) nesmú obsahova� škodlivé organizmy4k) a vidite¾né
príznaky poškodenia týmito organizmami.

(2) Dodávate¾ (§ 13 ods. 1) je povinný
a) informova� kontrolný ústav o výskyte škodlivých

organizmov a vykona� opatrenia proti šíreniu škod-
livých organizmov,

b) zabezpeči� identifikáciu, sledovanie a kontrolu kri-
tických bodov výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

c) požiada� kontrolný ústav o odber vzoriek na kon-
trolu druhovej a odrodovej pravosti,

d) vies� evidenciu výroby sadeníc zelenín [§ 22 písm.
n)] a uchováva� záznamy po dobu troch rokov.

(3) Kontrolný ústav zabezpečí kontrolu plnenia po-
vinností dodávate¾om pod¾a odseku 2.

§ 18b

Množite¾ský materiál okrasných druhov

(1) Množite¾ský materiál okrasných druhov, ktorý sa
uvádza do obehu,
a) musí spĺňa� požiadavky na druhovú pravos�, čisto-

tu a kvalitu,
b) ak je odroda označená pod¾a odseku 3, musí spĺňa�

požiadavky aj na odrodovú pravos�, čistotu a kva-
litu,

c) nesmie obsahova� škodlivé organizmy.

(2) Dodávate¾ (§ 13 ods. 1) množite¾ského materiálu
okrasných druhov je povinný
a) informova� kontrolný ústav o  výskyte škodlivých

organizmov,
b) označi� množite¾ský materiál pod¾a § 20,
c) zabezpeči� oddelenú identifikáciu, odber vzoriek na

kontrolu, sledovanie a kontrolu kritických bodov
výrobného procesu [§ 22 písm. n)],

d) uchováva� údaje o odrodách, ktoré uvádza do obehu.

(3) Množite¾ský materiál okrasných druhov možno
označi� názvom odrody, len ak ide o odrodu
a) registrovanú pod¾a § 3 ods. 1, alebo
b) chránenú pod¾a osobitného zákona,1) alebo
c) všeobecne známu,1) alebo
d) zapísanú v zozname popisov odrôd vedenom dodá-

vate¾om.

§ 18c

Množite¾ský materiál
pre ekologické po¾nohospodárstvo

Množite¾ský materiál pre ekologické po¾nohospodár-
stvo4l) musí by� označený názvom „Určené pre ekolo-
gické po¾nohospodárstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4k a 4l znejú:
„4k) § 2 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 285/1995 Z. z. v znení zákona č. 471/2001 Z. z.
4l) Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom po¾nohospodárstve

a výrobe biopotravín.“.
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19. § 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:

„§ 19

Podmienky dovozu množite¾ského materiálu

(1) Dováža� možno množite¾ský materiál
a) registrovaných odrôd druhov pod¾a zoznamu dru-

hov,
b) odrôd alebo druhov ostatných po¾nohospodárskych

plodín, okrasných, aromatických a liečivých rastlín
neuvedených v zozname druhov,

c) odrôd zapísaných v Spoločnom katalógu odrôd ale-
bo v zozname odrôd zmluvného štátu,

d) neregistrovaných odrôd druhov uvedených v zo-
zname druhov, ktoré sú na základe zmluvy určené
výhradne na vývoz
1. na jedno vegetačné obdobie pri jednoročných dru-

hoch po¾nohospodárskych plodín,
2. pri viacročných druhoch po¾nohospodárskych

plodín na dobu trvania prvého zásevu,
e) neregistrovaných odrôd ovocných druhov a viniča

hroznorodého, ktoré sú určené na výrobu konform-
ného množite¾ského materiálu.

(2) Dovezený množite¾ský materiál možno uvádza�
do obehu, iba ak je v krajine jeho pôvodu vydaný
doklad o odrodovej pravosti a semenárskej kvalite
a zodpovedá podmienkam tohto zákona a osobitného
predpisu.1)

(3) Ten, kto množite¾ský materiál dováža, je povinný
písomne oznámi� kontrolnému ústavu dovoz a do
troch dní od jeho uskutočnenia požiada� o odber vzo-
riek na účely posúdenia zhody v kvalitatívnych požia-
davkách.

(4) Kontrolný ústav preskúša kvalitu dovezeného
množite¾ského materiálu, či táto zodpovedá požiadav-
kám na jednotlivé druhy po¾nohospodárskych plodín.
Podrobnosti o požiadavkách ustanoví ministerstvo
všeobecne záväzným právnym predpisom.

(5) Na účely uvádzania do obehu je zakázané dováža�
a) konformný množite¾ský materiál ovocných drevín

a viniča hroznorodého,
b) zmes osív na po¾nohospodárske účely,
c) množite¾ský materiál geneticky modifikovaných od-

rôd, ak nie je vydaný súhlas na dovoz pod¾a osobit-
ného predpisu.4m)

(6) Podmienky ustanovené v odsekoch 1 až 5 sa
vz�ahujú aj na toho, kto dováža množite¾ský materiál
len pre vlastnú spotrebu a ktorý je evidovaný pod¾a
§ 13.

§ 20

Označovanie a balenie množite¾ského materiálu

(1) Množite¾ský materiál možno uvádza� do obehu
len v obaloch vylučujúcich ich zámenu a uzatvorených
tak, že je zachovaná možnos� kontroly pôvodnosti obsa-
hu. Dodávate¾ množite¾ského materiálu je povinný pou-
žíva� predpísaný spôsob balenia, označovania obalov
a plombovania.

(2) Údaje na označení obalov musia by� dobre čita-
te¾né, nezmazate¾né a v štátnom jazyku.3)

(3) Na každom obale množite¾ského materiálu musia
by� uvedené tieto údaje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je dodávate¾om

fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo, ak je
dodávate¾om právnická osoba,

b) názov druhu, alebo ak ide o zmesi, názov druhov
a ich percentuálne podiely,

c) názov odrody, alebo ak ide o zmesi, názvy odrôd,
okrem obchodného množite¾ského materiálu,

d) kategória množite¾ského materiálu (§ 2 ods. 22),
e) označenie generácie, ak ide o základný množite¾ský

materiál alebo certifikovaný množite¾ský materiál,
f) identifikačné číslo alebo číslo dávky,
g) rok použitia,
h) čistá hmotnos� alebo počet kusov,
i) názov použitého moridla a jeho účinná látka, ak sa

použilo,
j) mesiac a rok posledného odberu úradnej vzorky,

s výnimkou malospotrebite¾ského balenia.

(4) Na obale, v ktorom sa uvádza do obehu množite¾-
ský materiál v malospotrebite¾skom balení, musia by�
uvedené okrem údajov pod¾a odseku 3 aj údaje o dá-
tume zabalenia a dobe použite¾nosti.

(5) Údaje na obale množite¾ského materiálu genetic-
ky modifikovaných odrôd uvádzaných do obehu musia
obsahova� označenie pod¾a osobitného zákona.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4m znie:
„4m) § 21 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

20. V § 21 sa slová „výrobcu osiva“ nahrádzajú slo-
vom „dodávate¾a“.

21. § 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22

Splnomocňovacie ustanovenia  na vykonanie
tretej časti zákona

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym
predpisom
a) podrobnosti o podmienkach uvádzania moreného

a nemoreného množite¾ského materiálu po¾nohos-
podárskych plodín do obehu,

b) podmienky uznávania množite¾ského porastu, uka-
zovatele a kritériá na uznávanie množite¾ského ma-
teriálu, označovanie kategórií a generácií množenia
a predpísané počty generácií  pre jednotlivé druhy,

c) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie štan-
dardného množite¾ského materiálu do obehu, nále-
žitosti osvedčenia o pôvode a kvalite a náležitosti
evidencie,

d) požiadavky na výrobu, kvalitu, uvádzanie obchod-
ného množite¾ského materiálu do obehu, náležitos-
ti osvedčenia o kvalite a náležitosti evidencie,

e) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a o uzatvá-
raní a požiadavky na malospotrebite¾ské balenie
množite¾ského materiálu,

f) oblasti na výrobu základného zemiakového sadiva
a pravidlá pestovania zemiakov v týchto oblas-
tiach,
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g) podmienky výkonu kontroly dovezeného množite¾-
ského materiálu,

h) podrobnosti o príprave na skúšku z odbornej spô-
sobilosti na činnosti uvedené v § 13 a o vydaní
osvedčenia,

i) spôsob skúšania a označovania uznaného množi-
te¾ského materiálu vyrobeného z meristémových
kultúr alebo iným postupom vhodným na výrobu
zdravého množite¾ského materiálu,

j) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality množite¾-
ského materiálu uvádzaného do obehu,

k) náležitosti prihlášky do uznávacieho konania a do-
kladov o uznaní množite¾ského materiálu, 

l) termíny podávania prihlášok množite¾ských poras-
tov do uznávacieho konania,

m) požiadavky na výrobu, kvalitu a uvádzanie kon-
formného množite¾ského materiálu do obehu, ná-
ležitosti dokladov o kvalite a predpísanej evidencii
konformného množite¾ského materiálu, náležitosti
vedenia zoznamov popisov odrôd vedených dodáva-
te¾om,

n) požiadavky na vlastnosti sadeníc zelenín, podrob-
nosti o spôsobe balenia a označovania sadeníc ze-
lenín, podmienky na sledovanie a kontrolu kritic-
kých bodov výrobného procesu sadeníc zelenín,
podrobnosti postupu pri odbere vzoriek sadeníc
zelenín, náležitosti a spôsob evidencie a vedenia
záznamov,

o) požiadavky na vlastnosti a kvalitu určených dru-
hov okrasných rastlín a náležitosti vedenia zozna-
mov popisov odrôd.“.

22. V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo rozhodne o registrácii klonu alebo
multiklonálnej variety na základe návrhu lesníckeho
ústavu, iba ak
a) výsledky štátnych klonových skúšok vykonané les-

níckym ústavom preukázali, že klon alebo multiklo-
nálna varieta spĺňajú požadované znaky a požia-
davky na ekologickú alebo na hospodársku
hodnotu,

b) pri klone alebo multiklonálnej variete geneticky
modifikovanej dreviny bol vydaný súhlas Minister-
stva životného prostredia Slovenskej republiky.4n)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4n znie:
„4n) § 17 zákona č. 151/2002 Z. z.“.

23. V § 29 ods. 1 písm. b) sa slová „osív po¾nohos-
podárskych plodín“ nahrádzajú slovami „množite¾ské-
ho materiálu po¾nohospodárskych plodín, okrasných,
aromatických a liečivých rastlín. “.

24. V § 29 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) rozhoduje pod¾a § 23 ods. 2 a 4.“.

25. V § 29 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)posudzuje návrhy na rozhodnutia pod¾a § 4 ods. 2, 4

a 5, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1 a § 23 ods. 2 a 4, ukazovatele
a kritériá registrácie odrôd a uznávania množite¾ské-
ho materiálu, metodické postupy a systémy skúšania
a kontroly odrôd a množite¾ského materiálu  a návr-
hy na prijatie  mimoriadnych opatrení pod¾a § 40,“.

26. § 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30

Kontrolný ústav

Kontrolný ústav na úseku skúšania a kontroly od-
rôd a množite¾ského materiálu
a) vykonáva skúšanie odrôd a klonov pri určených

druhoch po¾nohospodárskych plodín, okrasných,
aromatických a liečivých rastlín na účely ich regis-
trácie,

b) vykonáva skúšanie a kontrolu odrôd a klonov pri
určených druhoch po¾nohospodárskych plodín,
okrasných, aromatických a liečivých rastlín po ich
registrácii posúdením zhody ich vlastností, na zá-
klade ktorých bola odroda alebo klon registrované,

c) vykonáva skúšanie odrôd určených na zápis do
Zoznamu odporučených odrôd a počas trvania zá-
pisu odrôd v ňom a vydáva Zoznam odporučených
odrôd,

d) rozhoduje pod¾a § 3 ods. 6, § 4 ods. 2, 4 a 5, § 5
ods. 2, § 6 ods. 1, § 9 ods. 4, § 13 ods. 8 a § 36,

e) zostavuje listinu registrovaných odrôd,
f) vypracúva a vydáva metodické pokyny, metodiky

odrodových skúšok a metodiky skúšania množite¾-
ského materiálu, 

g) vykonáva uznávanie množite¾ského materiálu po¾-
nohospodárskych plodín,

h) vykonáva kontrolu štandardného množite¾ského
materiálu, konformného množite¾ského materiálu,
obchodného množite¾ského materiálu, zmesí
a množite¾ského materiálu okrasných rastlín,

i) vykonáva kontrolu množite¾ského materiálu v prie-
behu jeho spracovania, balenia, skladovania a uvá-
dzania do obehu,

j) vykonáva kontrolu kvality dovážaného a vyvážané-
ho množite¾ského materiálu,

k) vykonáva kontrolu množite¾ského materiálu na po-
súdenie zhody jeho kvality s kvalitou uvedenou
v pôvodných dokladoch,

l) vykonáva evidenciu dodávate¾ov a hodnotí ich čin-
nos�,

m) vykonáva kontrolu udržiavacieho š¾achtenia, vydá-
va osvedčenia pod¾a § 9, nahliada do dokumentácie
pod¾a § 9 a vykonáva potrebné zistenia.“.

27. § 31 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) vypracúva návrhy na rozhodnutia ministerstva

pod¾a § 23 ods. 2 a 4.“.

28. V § 32 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu na účely
kontroly a skúšania [§ 1 ods. 1 písm. b)] využíva� aj
výsledky skúšok a zistení iných odborne spôsobilých
fyzických osôb — podnikate¾ov a právnických osôb ale-
bo si môžu zaobstara� vykonanie jednotlivých skúšob-
ných úkonov na základe zmluvy8a) uzavretej s inou
odborne spôsobilou fyzickou osobou — podnikate¾om
alebo právnickou osobou.9)

(2) Kontrolný ústav a lesnícky ústav môžu poveri�
výkonom kontroly a skúšania inú odborne spôsobilú
fyzickú osobu — podnikate¾a alebo právnickú osobu.9)“.
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Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:
„8a) § 409 a § 536 Obchodného zákonníka.
 9) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na vý-

robky a o posudzovaní zhody a o zmene  a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

o organizácii miestnej štátnej správy  a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

30. § 34  vrátane nadpisu znie:

„§ 34

Zverejňovanie informácií

Orgány kontroly pri poskytovaní informácií o odro-
dách a množite¾skom materiáli nesmú poskytova� ale-
bo inak zverejňova� také údaje, ktoré sú chránené
pod¾a osobitných predpisov11) alebo ktoré žiadate¾ ale-
bo dodávate¾ označí za predmet obchodného tajom-
stva,2) ak nejde o údaje verejne známe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných  údajov v infor-
mačných  systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.“. 

31. § 35 ods. 1 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré
znejú:
„i) uvedie do obehu množite¾ský materiál, ktorý pod¾a

tohto zákona nie je dovolené do obehu uvádza�,
alebo za množite¾ský materiál vydáva a uvádza do
obehu materiál, ktorý nie je množite¾ským materiá-
lom pod¾a tohto zákona,

j) neuchováva vzorky množite¾ského materiálu pod¾a
§ 16,

k) uvedie do obehu množite¾ský materiál, ktorý nie je
balený alebo označovaný pod¾a tohto zákona,

l) v sadivovej oblasti na výrobu základného zemiako-
vého sadiva [§ 22 písm. f)] nedodržiava povinnos�
zaklada� porasty zemiakov len zo sadiva, ktoré spĺ-
ňa predpísané požiadavky na certifikovaný množi-
te¾ský materiál.“.

32. V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Odvolanie proti opatreniu kontrolného ústavu vyda-
ného pod¾a odseku 1 nemá odkladný účinok.“.

33. V § 1 ods. 1 písm. b), v § 28, v § 29 ods. 1 písm.
c), v § 35 ods. 1 písm. a), v § 36 ods. 1 písm. a), b) a d)
a v § 37 ods. 1 a 3 sa slovo „osivo“ nahrádza slovami
„množite¾ský materiál“ v príslušnom gramatickom tvare.

34. V § 37 ods. 1 sa slovo „výrobcov“ nahrádza slo-
vom „dodávate¾ov“.

35. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 39a

Prechodné ustanovenie

(1) Konania pod¾a § 3 ods. 4 a 5, § 4 ods. 3 a 4, § 5
ods. 2 a 4 a § 6 ods. 1 začaté pred nadobudnutím
účinnosti tohto zákona sa dokončia pod¾a doterajších
predpisov.

(2) Kontrolný ústav je povinný do šiestich mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tohto zákona upravi� listi-
nu registrovaných odrôd tak, aby bola v súlade s tým-
to zákonom.

(3) Žiadatelia (§ 3 ods. 3) sú povinní predloži� kon-
trolnému ústavu v lehote určenej v jeho výzve dokla-
dy, ktoré sú potrebné na uvedenie listiny registrova-
ných odrôd do súladu s týmto zákonom; inak
kontrolný ústav nepreukázaný údaj v listine registro-
vaných odrôd neuvedie.“.

36. § 40 vrátane nadpisu znie:

„§ 40

Mimoriadne opatrenia

(1) Ak je vážne ohrozené zásobovanie trhu certifiko-
vaným množite¾ským materiálom odrôd niektorého
z druhov, ktorý je uvedený v zozname druhov, môže
ministerstvo na návrh kontrolného ústavu najviac na
dobu jedného roka
a) povoli� uvádzanie do obehu obchodného množite¾-

ského materiálu; tento množite¾ský materiál musí
by� vyrobený z iných ako množite¾ských porastov
a jeho kvalita musí zodpoveda� požiadavkám na
kategóriu certifikovaný množite¾ský materiál,

b) urči� odlišné kvalitatívne podmienky uznávania
množite¾ského materiálu.

(2) Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody v dôsled-
ku nedostatku množite¾ského materiálu registrova-
ných odrôd alebo obchodného množite¾ského materiá-
lu, môže ministerstvo povoli� dovoz aj certifikovaného
množite¾ského materiálu odrôd, ktoré v Slovenskej re-
publike nie sú registrované. Takýto množite¾ský ma-
teriál možno uvádza� do obehu najviac na dobu jedné-
ho roka.

(3) Ministerstvo zverejní opatrenia pod¾a odsekov 1
a 2 vo svojom vestníku.“.

37. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„§ 40a

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vyda� na-
riadenie22) na vykonanie článku 70 Európskej dohody
o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločen-
stvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slo-
venskou republikou na strane druhej.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydá-

vania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.“.
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Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej re-
publiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách
a osivách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykona-
ných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnos� 1. januára 2003 s vý-
nimkou § 19 ods. 1 písm. c), ktorý nadobudne účinnos�
dňom  nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slo-
venskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Eu-
rópskej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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471

Z Á K O N

z 9. júla 2002

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaïuje sa Pôžičkový fond pre začínajúcich pe-
dagógov (ïalej len „fond“) ako neštátny účelový fond na
poskytovanie pôžičiek pre začínajúcich pedagógov,
ktorí ukončili vysokoškolské štúdium.

(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
Zapisuje sa do obchodného registra.

(3) Podrobnosti o činnosti fondu upraví štatút fon-
du.

§ 2

Orgány fondu

(1) Orgánmi fondu sú
a) rada fondu,
b) riadite¾ fondu,
c) dozorná rada.

(2) Funkcie člena rady fondu a člena dozornej rady
sú nezlučite¾né. Členmi orgánov fondu môžu by� iba
občania Slovenskej republiky.

§ 3

Rada fondu

(1) Najvyšším orgánom fondu je rada fondu. Rada
fondu vykonáva správu fondu a riadi jeho činnos�.

(2) Rada fondu sa skladá z jedenástich členov, kto-
rých vymenúva a odvoláva minister školstva Sloven-
skej republiky (ïalej len „minister“).

(3) Radu fondu tvoria
a) traja zástupcovia Ministerstva školstva Slovenskej

republiky,
b) jeden zástupca delegovaný príslušným prednostom

krajského úradu.

(4) Funkčné obdobie členov rady fondu je dvojročné
a do funkcie môžu by� členovia vymenovaní najviac na
dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo
v rade fondu je nezastupite¾né.

(5) Predsedu rady fondu vymenúva a odvoláva mi-
nister na návrh členov rady fondu.

(6) Rada fondu zodpovedá za svoju činnos� dozornej
rade.

(7) Člena rady fondu môže odvola� minister aj pred
uplynutím funkčného obdobia, ak
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) riadne nevykonáva svoju funkciu člena rady fondu

pod¾a štatútu fondu.

(8) Rada fondu je schopná uznáša� sa, ak je na jej
zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Na prijatie rozhodnutia rady fondu je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.

(9) Členstvo a funkcie v rade fondu sú čestné.

§ 4

Pôsobnos� rady fondu

Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a) rozhodova� o poskytnutí prostriedkov fondu na pô-

žičky pre jednotlivé krajské úrady,
b) schva¾ova� štatút fondu a rokovací poriadok rady

fondu,
c) schva¾ova� rozpočet fondu,
d) schva¾ova� ročnú účtovnú závierku overenú audí-

torom,1)
e) schva¾ova� výročnú správu o hospodárení a činnos-

ti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá
Národnej rade Slovenskej republiky,

f) vymenúva� a odvoláva� riadite¾a fondu a určova�
jeho mzdu pod¾a osobitných predpisov.2)

§ 5

Riadite¾ fondu

(1) Riadite¾ fondu je štatutárnym orgánom fondu,
ktorý koná v mene fondu vo všetkých veciach s výnim-
kou tých, ktoré sú týmto zákonom alebo štatútom
fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade.

(2) Riadite¾ fondu zodpovedá za svoju činnos� rade
fondu.

(3) Riadite¾ fondu zodpovedá za
a) zostavenie návrhu rozpočtu fondu,
b) plnenie rozhodnutí rady fondu,
c) riadne vedenie účtovníctva fondu,3)

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch  a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovos� a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Strana 4718 Zbierka zákonov č. 471/2002 Čiastka 180



d) vypracúvanie ročnej účtovnej závierky fondu a jej
predloženie rade fondu a dozornej rade,

e) vypracúvanie výročnej správy o hospodárení a čin-
nosti fondu za kalendárny rok a jej predloženie rade
fondu a dozornej rade,

f) vykonanie opatrení na odstránenie zistených ne-
dostatkov v hospodárení a činnosti fondu,

g) vypracúvanie návrhov štatútu fondu, rokovacieho
poriadku rady fondu a ich predloženie fondu na
schválenie,

h) uzatváranie zmlúv o pôžičke so žiadate¾mi v súlade
s rozhodnutiami rady fondu,

i) kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok počas
platnosti zmluvy o pôžičke,

j) vymáhanie splátok pôžičky,
k) plnenie ostatných úloh uložených radou fondu.

(4) Riadite¾ fondu je zamestnancom fondu. Zamest-
nanci fondu nesmú by� členmi rady fondu a dozornej
rady.

§ 6

Dozorná rada

(1) Dozorná rada je orgánom fondu, ktorý kontroluje
činnos� fondu a jeho hospodárenie.

(2) Dozorná rada navrhuje a kontroluje nápravné
opatrenia zistených nedostatkov v hospodárení a čin-
nosti fondu.

(3) Dozorná rada má troch členov, ktorých vymenú-
va a odvoláva minister.

(4) Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojroč-
né a do funkcie môžu by� členovia vymenovaní najviac
na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Členstvo
v dozornej rade je nezastupite¾né. Za podmienok pod¾a
§ 3 ods. 7 možno člena dozornej rady odvola� aj pred
uplynutím jeho funkčného obdobia.

(5) Dozorná rada schva¾uje svoj rokovací poriadok.

(6) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu
dozornej rady.

(7) Dozorná rada informuje o výsledku vykonaných
kontrol ministra.

(8) Členstvo v dozornej rade je čestné.

§ 7

Zdroje fondu

Zdrojmi fondu sú
a) prostriedky poskytnuté z Fondu národného majet-

ku Slovenskej republiky,4)
b) splátky pôžičiek poskytnutých z fondu,
c) dary a príspevky od tuzemských a zahraničných

právnických osôb a fyzických osôb,
d) úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e) úroky z poskytnutých pôžičiek,
f) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,

g) poplatky a náhrady pod¾a obchodných podmienok
fondu určených v zmluve o pôžičke (§ 13 ods. 1),

h) dotácie zo štátneho rozpočtu,
i) iné príjmy.

§ 8

Žiadate¾ o pôžičku

(1) Žiadate¾om o pôžičku z prostriedkov fondu je za-
čínajúci pedagóg (ïalej len „žiadate¾“), ktorý spĺňa
podmienky uvedené v § 11 ods. 1 písm. a) až c).

(2) Žiadate¾om o pôžičku z prostriedkov fondu môže
by� aj pedagóg, ktorý spĺňa podmienky pod¾a tohto
zákona a od ukončenia vysokoškolského štúdia uply-
nuli najviac tri roky.

(3) Žiadate¾ovi o pôžičku pod¾a tohto zákona možno
pôžičku z prostriedkov fondu poskytnú� len jedenkrát.

Použit ie  prostr iedkov fondu

§ 9

(1) Prostriedky fondu možno použi� na
a) poskytovanie pôžičiek žiadate¾om,
b) správu fondu.

(2) Finančné prostriedky z pôžičky sú určené na
úhradu nákladov na kúpu bytu, kúpu bytového zaria-
denia, rekonštrukciu bytu a ïalšie vzdelávanie.

(3) Na poskytnutie pôžičky z prostriedkov fondu nie
je právny nárok.

(4) Prostriedky použité na správu fondu vrátane
miezd zamestnancom fondu nesmú prekroči� tri per-
centá zo schváleného rozpočtu na príslušný kalendár-
ny rok. Uvedené percento sa upravuje o medziročný
prírastok v závislosti od ročnej miery inflácie. Členom
rady fondu a dozornej rady v súvislosti s výkonom
funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov pod¾a oso-
bitného predpisu.5)

(5) Vyčlenené prostriedky na mzdy zamestnancom
fondu nesmú prekroči� 35 % z prostriedkov určených
na správu fondu pod¾a odseku 4.

§ 10

(1) Rada fondu navrhuje výšku prostriedkov na pô-
žičky pre jednotlivé krajské úrady a predkladá ich
ministrovi na schválenie.

(2) Na základe výsledkov hospodárenia fondu môže
rada fondu predloži� ministrovi na schválenie návrh na
zvýšenie prostriedkov na ïalšie pôžičky pre jednotlivé
krajské úrady. O schválení zvýšenia prostriedkov na
pôžičky informuje rada fondu jednotlivé krajské úrady
a určí termín na predkladanie žiadostí o pôžičky.

(3) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte
v banke.

4) § 28 ods. 3 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. 
5) § 4 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
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§ 11

Podmienky na priznanie pôžičky

(1) Pôžičku možno prizna� žiadate¾ovi, ktorý
a) ukončil vysokoškolské štúdium v učite¾ských štu-

dijných odboroch,
b) je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt

v Slovenskej republike,
c) sa zaviaže pracova� v rezorte školstva najmenej na

pä� rokov a má uzavretú pracovnú zmluvu na výkon
pedagogickej činnosti.

(2) Ak sú žiadate¾mi o pôžičku z prostriedkov fondu
manželia a obidvaja spĺňajú podmienky uvedené v od-
seku 1 písm. a) až c), možno im pôžičku poskytnú�
obidvom, ak od ukončenia vysokoškolského štúdia
uplynuli najviac tri roky.

(3) V prípade, ak o pôžičku požiadajú manželia a spĺ-
ňajú podmienky na poskytovanie pôžičky pod¾a odse-
ku 1 písm. a) až c), poskytne sa im pôžička prednostne.

§ 12

Postup pri poskytovaní pôžičiek

(1) Žiadate¾ o pôžičku požiada písomne na tlačive
vydanom fondom do 10. októbra kalendárneho roka
o zaradenie do zoznamu žiadate¾ov o pôžičku na okres-
nom úrade alebo krajskom úrade. K žiadosti sa prikla-
dá
a) doklad o ukončení vysokoškolského štúdia v uči-

te¾skom študijnom odbore,
b) doklad o uzatvorenej pracovnej zmluve na výkon

pedagogickej činnosti,
c) osvedčenie o štátnom občianstve.

(2) Krajský úrad alebo okresný úrad zostaví abeced-
ný zoznam žiadate¾ov o pôžičku. Súčas�ou tohto zo-
znamu sú žiadosti žiadate¾ov aj s príslušnými doklad-
mi pod¾a odseku 1 písm. a) až c).

(3) Abecedný zoznam žiadate¾ov pod¾a odseku 2 spo-
lu so žiados�ami a dokladmi pod¾a odseku 1 písm. a)
až c) zašle okresný úrad na krajský úrad v termíne do
20. januára kalendárneho roka. Krajský úrad zašle
kompletné žiadosti za celý kraj na fond v termíne do
20. októbra kalendárneho roka.

(4) Fond skontroluje, či predložené zoznamy žiada-
te¾ov s priloženými dokladmi z jednotlivých okresných
úradov alebo krajských úradov sú v súlade so záko-
nom.

(5) Ak žiadosti s priloženými dokladmi nemajú po-
trebné náležitosti pod¾a odseku 1 písm. a) až c), fond
vyzve bezodkladne krajské úrady alebo okresné úrady
na ich doplnenie.

(6) Ak rada fondu schváli žiadosti, riadite¾ fondu
oznámi túto skutočnos� žiadate¾om na účel uzavretia
zmluvy o pôžičke najneskôr do 20. novembra kalen-
dárneho roka a súčasne o tom informuje krajský úrad
alebo okresný úrad.

(7) Žiadate¾ je povinný uzavrie� zmluvu o pôžičke

s fondom najneskôr do 15. decembra kalendárneho
roka, v ktorom mu bola táto pôžička schválená; inak
sa zo zoznamu žiadate¾ov vyradí.

(8) Celú činnos� s poskytovaním pôžičiek zabezpe-
čuje fond.

§ 13

Zmluva o pôžičke

(1) Zmluva o pôžičke obsahuje
a) údaje o zmluvných stranách (verite¾ a dlžník),
b) výšku poskytovanej pôžičky,
c) úrokovú sadzbu,
d) podmienky čerpania pôžičky,
e) výšku splátok a termíny ich splatnosti,
f) sankcie za porušenie zmluvných podmienok a ne-

splnenie povinností určených týmto zákonom,
g) zabezpečenie návratnosti.

(2) Pôžička sa poskytuje od dátumu uzavretia zmlu-
vy o pôžičke.

(3) Najvyššia poskytnutá pôžička nesmie prevýši�
sumu 250 000 Sk.

(4) Pôžička sa spláca s úrokovou sadzbou vo výške
štyroch percent ročne počas celej doby splácania.

(5) Ak dlžník odpracuje v rezorte školstva pä� rokov,
odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma 25 000 Sk.
V prípade, ak dlžník odpracuje v rezorte školstva desa�
rokov, odpisuje sa mu zo základu pôžičky suma ïal-
ších 25 000 Sk.

(6) Ak nastane skutočnos� pod¾a § 14 ods. 2 alebo
iný kvalifikovaný dôvod nesplácania pôžičky, dlžník je
povinný oznámi� fondu prerušenie splácania pôžičky
a dôvod prerušenia.

§ 14

Splatnos� pôžičky

(1) Najdlhšia lehota splatnosti pôžičky je 15 rokov od
uzavretia zmluvy o pôžičke.

(2) Do lehoty splatnosti pôžičky sa nezapočítava čas
výkonu povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
čas materskej dovolenky, ak dlžník nastúpi na mater-
skú dovolenku do piatich rokov od skončenia štúdia,
čas ïalšej materskej dovolenky, ak dlžník v tom čase
poberá rodičovský príspevok do piatich rokov po skon-
čení štúdia.6) 

(3) Do času odpracovaných rokov na uplatnenie ná-
roku pod¾a § 13 ods. 5 sa započítava čas uvedený
v odseku 2 a čas trvalej invalidity.

(4) Dlžník je povinný uhrádza� splátky pôžičky vo
výške a termínoch ich splatnosti pod¾a zmluvy o pôžič-
ke [§ 13 ods. 1 písm. e)].

(5) Ak nastane niektorý prípad uvedený v odseku 2
alebo ak dlžník predčasne skončí pracovný pomer
s rezortom školstva, je dlžník povinný uzavrie� s fon-
dom dohodu o splátkach do 30 dní, ktorá začne plynú�

6) § 166 Zákonníka práce.
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odo dňa, keï nastala niektorá z uvedených skutoč-
ností.

(6) Ak je dlžník v omeškaní so zaplatením viac než
dvoch splátok, je fond oprávnený nezaplatenú čas�
pôžičky úroči� od začiatku omeškania úrokovou sadz-
bou zvýšenou o dve percentá nad úrokovú sadzbu
pod¾a § 13 ods. 4.

(7) V prípade, ak dlžník neuzavrie novú dohodu
o splátkach pod¾a odseku 4 alebo je v omeškaní so
zaplatením viac než troch splátok pod¾a dohody
o splátkach, stane sa celá pôžička alebo jej čas� splat-

nou do šiestich mesiacov od poslednej splátky. Neza-
platená pôžička alebo jej čas� sa bude úroči� úrokovou
sadzbou zvýšenou o diskontnú sadzbu Národnej ban-
ky Slovenska.

§ 15

Účinnos�

Tento zákon nadobúda účinnos� pätnástym dňom po
jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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