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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

zo 16. júla 2003,

kto rým sa mení na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 433/2000 Z. z., kto rým sa usta no vu jú
po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách na účin nos� a po stu poch po su dzo va nia zho dy

tep lo vod ných kot lov spa ¾u jú cich kva pal né pa li vá ale bo plyn né pa li vá v zne ní na ria de nia vlá dy
Slo ven skej re pub li ky č. 293/2002 Z. z.

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia -
dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní zá ko na
č. 436/2001 Z. z. a pod ¾a § 2 ods. 1 písm. h) zá ko na
č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod mien ky vy -
dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 433/2000
Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých
po žia dav kách na účin nos� a po stu poch po su dzo va nia
zho dy tep lo vod ných kot lov spa ¾u jú cich kva pal né pa li vá 
alebo plyn né pa li vá v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky č. 293/2002 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 2 pís me no h) znie: 
„h)pod por ným kot lom rozumie ko tol ur če ný na zá so bo -

va nie sys té mu ústred né ho kú re nia, kto rý má by� in -
šta lo va ný v prie sto re od �a hu spa lín ako čas� sús ta -
vy pod por né ho kot la a kú re ni ska na plyn né pa li vo,“.

2. V § 4 ods. 1 písm. b) úvod ná veta znie: 
„čias toč nom vý ko ne, t. j. pre vádz ke pri 30 % čias toč -
nom za �a že ní pri prie mer nej tep lo te kot la, kto rá sa líši
v zá vis los ti od typu kot la, sú uve de né v tej to ta bu¾ ke:“.

3. V § 4 od sek 3 znie: 
„(3) Pod por né kot ly a kot ly ur če né na in šta lá ciu

v obyt nom prie sto re spĺ ňa jú tech nic ké po žia dav ky tak
pri me no vi tom vý ko ne, ako aj pri 30 % čias toč nom vý -
ko ne pod ¾a od se ku 1 pre štan dard né kot ly zní že né
o 4 %.“.

4. V prí lo he č. 2 sa v ta bu¾ ke slo vo „za �a že ní“ na hrá -
dza slo vom „vý ko ne“.

5. V prí lo he č. 3 bode 5 sa slo vá „Vý rob ca ale bo jeho
spl no moc ne nec kot la ale bo zá klad né ho kom po nen tu“
na hrá dza jú slo va mi „Vý rob ca kot la ale bo zá klad né ho
kom po nen tu ale bo jeho spl no moc ne nec“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. júla 2003,

ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky (ïalej len „ministerstvo“) pod¾a § 5 ods. 10, § 8
ods. 11 a § 9 ods. 12 zákona č. 469/2002 Z. z. o envi-
ronmentálnom označovaní výrobkov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) určovaní skupín výrobkov a podskupín výrobkov

a osobitných podmienok na udelenie národnej en-
vironmentálnej značky,

b) podmienkach používania národnej environmentál-
nej značky vrátane odôvodnených prípadov,1)

c) určovaní a platení úhrad a o ich možnom znížení
a o používaní prostriedkov z úhrad.

§ 2

(1) Návrh na určenie skupiny výrobkov a podskupiny
výrobkov môžu poda� zainteresované strany, najmä
výrobca, dovozca, spotrebite¾, štátne orgány a organi-
zácie a iné odborné inštitúcie.

(2) Na určenie a odôvodnenie výberu skupiny výrob-
kov z h¾adiska vplyvu na životné prostredie poverená
právnická osoba2) zabezpečí pod¾a všeobecných pod-
mienok3) vypracovanie návrhu skupiny výrobkov (ïalej
len „technická správa“).

(3) Vypracovanie technickej správy zabezpečí pove-
rená právnická osoba v spolupráci s autorizovanými
osobami a akreditovanými osobami,4) výskumnými ús-
tavmi, univerzitnými vysokými školami alebo inými
odbornými inštitúciami. 

(4) Technická správa obsahuje najmä
a) profil príslušného odvetvia (priemyslu, služieb),

najmä celkový objem výroby a spotreby a súčasný
stav sortimentu výrobkov v navrhovanej skupine
výrobkov, charakteristiku skupiny výrobkov, cha-
rakteristiku technológie výroby vrátane negatív-
nych faktorov a vplyvov na pracovné prostredie,
vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia
v rámci celého životného cyklu výrobkov, vlastnosti
výrobkov a primerane aj ich obalu z h¾adiska ich
používania, ako aj možnej recyklácie alebo zneš-

kodnenia po skončení ich užívania; v potrebnom
rozsahu aj porovnanie rozdielov medzi jednotlivými
výrobcami a technológiami používanými v Sloven-
skej republike a v zahraničí,

b) presné vymedzenie skupiny výrobkov, prípadne jej
členenie na podskupiny,

c) vymedzenie základných odborných pojmov,
d) základné požiadavky a parametre, ktoré sú pod-

mienkou uvedenia výrobkov z príslušnej skupiny
výrobkov na trh,

e) špecifické požiadavky a parametre, ktoré odlišujú
výrobky s environmentálnou značkou od ostatných
výrobkov v príslušnej skupine výrobkov, napríklad
šetrenie prírodných zdrojov a energie, náhrada
škodlivých látok vo výrobku, zmenšenie množstva
odpadu na zneškodnenie, zníženie emisií alebo
iných škodlivín, zvýšenie životnosti, bezpečnosti
a zdravotnej bezchybnosti výrobkov; špecifické po-
žiadavky a parametre sa ustanovia s prihliadnutím
na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli
pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnu-
te¾né.

(5) Technická správa je podkladom na určenie sku-
piny výrobkov a podskupiny výrobkov a na vypracova-
nie návrhu osobitných podmienok na udelenie národ-
nej environmentálnej značky (ïalej len „osobitné
podmienky“).

§ 3

(1) Prípravu návrhu osobitných podmienok zabezpe-
čuje poverená právnická osoba.

 (2) Ustanovenie § 2 ods. 3 sa vz�ahuje aj na prípravu
návrhu osobitných podmienok.

(3) Návrh osobitných podmienok obsahuje najmä
a) úvodnú čas�, ktorá vychádza z technickej správy

a obsahuje najpodstatnejšie dôvody na určenie
osobitných podmienok,

b) presné určenie skupiny výrobkov a podskupiny
výrobkov,

c) jednoznačné vymedzenie základných odborných
výrazov,

d) základné požiadavky z h¾adiska úžitkových vlast-

1) § 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.
2) § 5 ods. 5 zákona č. 469/2002 Z. z.
3) § 3 zákona č. 469/2002 Z. z.
4) Napríklad § 11 a 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona
č. 413/2000 Z. z.
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ností, bezpečnosti a zdravotnej bezchybnosti,
ochrany spotrebite¾a a ochrany životného prostre-
dia a technických noriem, ktorých splnenie je pod-
mienkou uvedenia výrobku na trh,

e) základné environmentálne požiadavky, ktoré odli-
šujú výrobok s environmentálnou značkou od
ostatných výrobkov s rovnakým účelom použitia,
ktorých splnenie prispeje k zlepšeniu životného
prostredia; ustanovia sa s prihliadnutím na súčas-
nú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu
alebo predávajúceho reálne dosiahnute¾né,

f) posudzovanie zhody vlastností výrobkov, spôsob
overenia základných požiadaviek a základných en-
vironmentálnych požiadaviek a pod¾a potreby aj
metódy a postupy, ktoré treba použi� pri tomto
overovaní,

g) lehotu platnosti osobitných podmienok; nesmie by�
dlhšia ako tri roky.

(4) Návrh osobitných podmienok poverená právnic-
ká osoba sprístupní verejnosti jeho uverejnením na
svojej internetovej stránke a na internetovej stránke
ministerstva počas 30 dní.

(5) Po vyhodnotení pripomienok verejnosti poverená
právnická osoba predloží upravený návrh osobitných
podmienok ministerstvu. 

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vz�ahujú aj na
aktualizáciu osobitných podmienok. 

§ 4

Odôvodneným prípadom, keï možno používa� ná-
rodnú environmentálnu značku aj po skončení plat-
nosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej
značky, najviac počas šiestich mesiacov od skončenia
platnosti zmluvy o používaní národnej environmentál-
nej značky, je 
a) zobrazenie tejto značky na zásobách výrobkov, kto-

ré sa nachádzajú u nadobúdate¾a environmentálnej
značky alebo u iného subjektu, a ak 
1. ide o výrobky, ktoré boli vyrobené pred skonče-

ním platnosti zmluvy o používaní národnej  envi-
ronmentálnej značky,

2. dôvodom skončenia platnosti zmluvy o používaní
národnej environmentálnej  značky nebolo poru-
šenie zmluvných podmienok zo strany nadobúda-
te¾a, a s tým  spojený zánik zmluvy o používaní
národnej environmentálnej značky spôsobom
ustanoveným v zmluve,

b) skončenie platnosti zmluvy dátumom skončenia
platnosti osobitných podmienok na udelenie národ-
nej environmentálnej značky, a keï nadobúdate¾
do troch mesiacov podá žiados� o udelenie národnej
environmentálnej značky pod¾a nových  osobitných
podmienok.

§ 5

(1) Pri určovaní výšky jednorazovej úhrady súvisia-

cej s náhradou nevyhnutných nákladov sa prihliada
na časovú a vecnú náročnos� preskúmania žiadosti
o udelenie národnej environmentálnej značky, na po-
tenciál výrobku na zlepšenie životného prostredia a na
to, aby sa výškou úhrady nevytvárali prekážky na
udelenie národnej environmentálnej značky. 

(2) Jednorazová úhrada pod¾a odseku 1 sa zníži
o 25 % žiadate¾ovi z rozvojovej krajiny.5) Znížená jed-
norazová úhrada nesmie by� nižšia ako minimálna
výška úhrady.

(3) Ročná úhrada za používanie národnej environ-
mentálnej značky sa zníži o 25 % nadobúdate¾ovi ná-
rodnej environmentálnej značky z rozvojovej krajiny.

(4) Ročná úhrada za používanie národnej environmen-
tálnej značky sa zníži o 15 %, ak nadobúdate¾om národ-
nej environmentálnej značky je organizácia, ktorá 
a) má vhodným spôsobom začlenenú starostlivos�

o výrobky s národnou environmentálnou značkou
v príslušných prvkoch funkčného systému envi-
ronmentálneho manažérstva, a to najmä v politike,
cie¾och a programoch, operatívnom riadení pre-
vádzky a v podmienkach monitorovania a merania,

b) preukáže plnenie podmienok systému environmen-
tálneho manažérstva uvedených v písmene a) ta-
kým spôsobom, že ak ide o
1. organizáciu, ktorá má zavedený a certifikovaný

systém environmentálneho manažérstva pod¾a
slovenskej technickej normy,6) predloží minister-
stvu kópiu protokolu z príslušného auditu vyko-
naného certifikačným orgánom, 

2. organizáciu, ktorá je registrovaná v systéme en-
vironmentálne orientovaného riadenia a auditu
pod¾a osobitného predpisu,7) predloží minister-
stvu kópiu environmentálneho vyhlásenia alebo
kópiu informácie o aktualizácii environmentálne-
ho vyhlásenia, ktorého správnos� bola overená
a platnos� potvrdená environmentálnym overova-
te¾om.

(5) Odseky 1 až 4 sa vz�ahujú aj na určenie a zníženie
úhrad súvisiacich s používaním environmentálnej
značky Európskeho spoločenstva.

§ 6

(1) Jednorazovú úhradu v sume určenej minister-
stvom žiadate¾ zaplatí na účet ministerstva pred pre-
verovaním splnenia osobitných podmienok.

(2) Každoročné úhrady za používanie národnej envi-
ronmentálnej značky zaplatí nadobúdate¾ na účet mi-
nisterstva v sume a spôsobom určenými v zmluve
o používaní národnej environmentálnej značky. 

(3) Použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s po-
užívaním národnej environmentálnej značky je účelo-
vo viazané na činnosti spojené s fungovaním a propa-
gáciou systému environmentálneho označovania
výrobkov, na určovanie skupín výrobkov a osobitných
podmienok, na preverovanie žiadostí o udelenie ná-

5) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva Colný sadzobník.
6) STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie.
7) § 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.

Strana 1556 Zbierka zákonov č. 258/2003 Čiastka 128



rodnej environmentálnej značky, na kontrolu plnenia
zmluvných podmienok a na projekty na propagáciu
v súlade s podmienkami na verejné obstarávanie.

(4) Odseky 1 až 3 sa vz�ahujú aj na platenie úhrad a na
použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s používaním
environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. augusta 2003
s výnimkou § 5 ods. 5 a § 6 ods. 4, ktoré nadobudnú
účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

László Miklós v. r.

Čiastka 128 Zbierka zákonov č. 258/2003 Strana 1557



259

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a usta no ve nia § 2 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov

vý nos zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, kto rým sa upra vu jú po dro bnos ti hos po dá re nia s pros tried ka mi štát -
ne ho roz po čtu pri pod po re vedy a tech ni ky.

Vý nos upra vu je po dro bnos ti hos po dá re nia s pros tried ka mi štát ne ho roz po čtu pri fi nan co va ní úloh vý skumu a vý -
vo ja v rám ci pod po ry vedy a tech ni ky.

Vý nos na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Vý nos je uve rej ne ný vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 14/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií Slo ven -
skej re pub li ky.
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O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 4 ods. 2 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve

opat re nie zo 7. jú la 2003 č. 14 701/2003-92, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o me tó dach a po stu poch
kon so li dá cie, uspo ria da ní, ozna čo va ní a ob sa ho vom vy me dze ní po lo žiek kon so li do va nej úč tov nej zá vier ky
a roz sa hu úda jov ur če ných na zve rej ne nie z kon so li do va nej úč tov nej zá vier ky pre po is �ov ne a za is �ov ne. 

Tým to opat re ním sa zru šu je opat re nie Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 23. mája 1994 č. 65/253/1994,
kto rým sa usta no vu je zos ta ve nie kon so li do va nej úč tov nej zá vier ky po is �ov ní (ozná me nie č. 217/1994 Z. z.) v zne ní
opat re nia č. 65/351/1995 (ozná me nie č. 170/1995 Z. z.), opat re nia č. 1276/1999-KM (ozná me nie č. 71/1999 Z. z.)
a opat re nia č. 7314/2001-92 (ozná me nie č. 264/2001 Z. z.).

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003.

Opat re nie bude uve rej ne né vo Fi nanč nom spra vo daj co vi č. 14/2003 a mož no doň na zrie� na Mi nis ter stve fi nan cií
Slo ven skej re pub li ky.

Čiastka 128 Zbierka zákonov č. 260/2003 Strana 1559


