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Z Á K O N
z 28. ok tób ra 2003

o ozna če niach pô vo du vý rob kov a ze me pis ných ozna če niach vý rob kov
 a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je pod mien ky zís ka nia prá va na
ochra nu ozna če nia pô vo du vý rob ku ale bo ze me pis né -
ho ozna če nia vý rob ku a pod mien ky ochra ny toh to prá -
va.

§ 2

Vy me dze nie zá klad ných poj mov

(1) Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie 
a) ozna če ním pô vo du vý rob ku ná zov ur či té ho mies ta,

ob las ti ale bo vo vý ni moč ných prí pa doch kra ji ny po -
u ží va ný na ozna če nie vý rob ku po chá dza jú ce ho
z toh to mies ta, ob las ti ale bo kra ji ny, ak kva li ta ale bo 
vlast nos ti toh to vý rob ku sú vý luč ne ale bo pod stat ne
dané ze me pis ným pros tre dím s jeho cha rak te ris tic -
ký mi prí rod ný mi a ¾ud ský mi fak tor mi a vý ro ba,
spra co va nie a prí pra va toh to vý rob ku sa usku toč ňu -
je vý luč ne vo vy me dze nom mies te, ob las ti ale bo kra -
ji ne,

b) ze me pis ným ozna če ním vý rob ku ná zov ur či té ho
mies ta, ob las ti ale bo vo vý ni moč ných prí pa doch
kra ji ny po u ží va ný na ozna če nie vý rob ku po chá dza -
jú ce ho z toh to mies ta, ob las ti ale bo kra ji ny, ak má
ten to vý ro bok špe ci fic kú kva li tu, po ves� ale bo cha -
rak te ris tic ké vlast nos ti, kto ré môžu by� pri pí sa né
to mu to mies tu, ob las ti ale bo kra ji ne, a vý ro ba, spra -
co va nie ale bo prí pra va toh to vý rob ku sa usku toč ňu -
je vo vy me dze nom ze me pis nom mies te, ob las ti ale bo
kra ji ne,

c) vý rob kom aká ko¾ vek hnu te¾ ná vec vy ro be ná, vy �a že -
ná ale bo inak zís ka ná bez oh¾a du na stu peň jej spra -
co va nia, kto rá je ur če ná spot re bi te ¾o vi,

d) dru ho vým ná zvom vý rob ku vše obec ný ná zov vý rob -
ku, kto rý sa stal bež ným ná zvom toh to vý rob ku na -
priek tomu, že sa vz�a hu je na ur či té mies to, ob las�
ale bo kra ji nu, kde bol ten to vý ro bok pô vod ne vy ro -
be ný ale bo uve de ný na trh,

e) dr ži te ¾om osved če nia o zá pi se ozna če nia pô vo du vý -
rob ku ale bo zá pi se ze me pis né ho ozna če nia vý rob ku
ten, na koho je v re gis tri ozna če ní pô vo du a ze me pis -
ných ozna če ní ozna če nie pô vo du vý rob ku ale bo ze -
me pis né ozna če nie vý rob ku za pí sa né,

f) uží va te ¾om za pí sa né ho ozna če nia pô vo du vý rob ku
ale bo za pí sa né ho ze me pis né ho ozna če nia vý rob ku
člen zdru že nia ale bo zvä zu vý rob cov ale bo spra co va -
te ¾ov, kto rý za pí sa né ozna če nie pô vo du vý rob ku ale -
bo za pí sa né ze me pis né ozna če nie vý rob ku po u ží va
na vý rob koch, na kto ré sa vz�a hu je zá pis,

g) pra vou de lo ka li zač nou do lož kou ze me pis ný údaj,
kto rý vy me dzu je úze mie, od kia¾ vý ro bok po chá dza.

(2) Za ozna če nia pô vo du vý rob kov sa po va žu jú aj tra -
dič né ze me pis né ale bo ne ze me pis né ozna če nia po ¾no -
hos po dár skych vý rob kov ale bo po tra vín po chá dza jú -
cich z vy me dze né ho mies ta, ob las ti ale bo kra ji ny, ak
tie to po ¾no hos po dár ske vý rob ky ale bo po tra vi ny spĺ ňa -
jú ostat né pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na.

§ 3

Ozna če nie pô vo du vý rob ku (ïa lej len „ozna če nie pô -
vo du“) a ze me pis né ozna če nie vý rob ku (ïa lej len „ze me -
pis né ozna če nie“), kto ré spĺ ňa pod mien ky ochra ny
pod ¾a toh to zá ko na a sú vi sia cich pred pi sov,1) sa za pi -
su je do re gis tra ozna če ní pô vo du a ze me pis ných ozna -
če ní (ïa lej len „re gis ter“), kto rý ve die Úrad prie my sel -
né ho vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„úrad“). 

§ 4

Vý lu ky zo zá pi su do re gis tra

Ako ozna če nie pô vo du ale bo ako ze me pis né ozna če -
nie sa do re gis tra ne za pí še
a) ozna če nie, kto ré ho do slov né zne nie síce prav di vo

ozna ču je ná zov mies ta, ob las ti ale bo kra ji ny (ïa lej
len „úze mie“), z kto rej vý ro bok po chá dza, na priek
tomu je však spô so bi lé vy vo la� vo ve rej nos ti myl nú
dom nien ku o sku toč nom pô vo de vý rob ku,

b) ozna če nie, kto ré je dru ho vým ná zvom vý rob ku, aj
keï vý ro bok po chá dza z vy me dze né ho úze mia, 

c) ozna če nie zhod né s ná zvom od ro dy rast li ny ale bo
ple me na zvie ra �a, kto ré by v dô sled ku zá pi su moh lo
vo ve rej nos ti vy vo la� myl nú dom nien ku o sku toč -
nom pô vo de vý rob ku,

d) ozna če nie pre rov na ký ale bo po dob ný vý ro bok, kto ré 
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je zhod né ale bo za me ni te¾ né s už za pí sa ným ozna če -
ním pô vo du, ze me pis ným ozna če ním, ochran nou
znám kou ale bo ne za pí sa nou vše obec ne zná mou
znám kou,

e) ozna če nie zhod né ale bo za me ni te¾ né so za pí sa nou
vše obec ne zná mou znám kou, ak by po u ži tie toh to
ozna če nia na akých ko¾ vek vý rob koch po u ka zo va lo
na spo ji tos� me dzi tak to ozna če ný mi vý rob ka mi
a ma ji te ¾om za pí sa nej vše obec ne zná mej znám ky
a zá uj my ma ji te ¾a za pí sa nej vše obec ne zná mej
znám ky by moh li by� tým to po u ži tím po ško de né.

§ 5

Zá pis rov na kých ná zvov úze mí
pre víno ale bo lie ho vi ny

Do re gis tra môžu by� pri za cho va ní zá sad poc ti vé ho
ob chod né ho sty ku za pí sa né dve ale bo via ce ré ozna če -
nia pô vo du ale bo ze me pis né ozna če nia na víno ale bo
lie ho vi ny, kto ré ob sa hu jú rov na ko pí sa né ale bo rov na -
ko zne jú ce ná zvy úze mí, ak oso ba, kto rá pod ¾a § 14 po -
da la pri hláš ku ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis né ho
ozna če nia, po u ži tím pra vej de lo ka li zač nej do lož ky za -
bez pe čí taký spô sob po u ží va nia tých to ozna če ní, kto rý
nie je spô so bi lý vo ve rej nos ti vy vo la� myl nú dom nien ku 
o sku toč nom pô vo de vý rob ku.

DRU  HÁ  ČASŤ

OZNA ČE NIA PÔ VO DU

Prá va a po v in nos t i  vy  p lý  va jú ce  zo zá pi  su

§ 6

(1) Za pí sa né ozna če nie pô vo du je opráv ne ný po u ží -
va� dr ži te¾ osved če nia o zá pi se ozna če nia pô vo du vý -
rob ku (ïa lej len „dr ži te¾ osved če nia o zá pi se“) a uží va te¾ 
za pí sa né ho ozna če nia pô vo du vý rob ku (ïa lej len „uží -
va te¾).

(2) Dr ži te¾ osved če nia o zá pi se má prá vo za ká za� uží -
va te ¾o vi po u ží va nie ozna če nia pô vo du, ak uží va te¾
ozna ču je vý ro bok za pí sa ným ozna če ním pô vo du a ten -
to vý ro bok nemá vlast nos ti ale bo kva li ta tív ne zna ky
dané prí sluš ným ze me pis ným pros tre dím [§ 15 ods. 1
písm. d)] ale bo ne spĺ ňa po žia dav ky ur če né špe ci fi ká -
ciou po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny.

(3) Dr ži te¾ osved če nia o zá pi se ale bo uží va te¾ môže na 
vý rob ku uvies�, že ide o za pí sa né ozna če nie pô vo du.

(4) Na za pí sa né ozna če nie pô vo du ne mô že by� li cenč -
nou zmlu vou pos kyt nu tý sú hlas na jeho po u ží va nie.

(5) K za pí sa né mu ozna če niu pô vo du ne mô že by� zria -
de né zá lož né prá vo.

(6) Za pí sa né ozna če nie pô vo du ne mô že by� pred me -
tom pre vo du.

§ 7 

(1) Za pí sa né ozna če nie pô vo du je chrá ne né pro ti
aké mu ko¾ vek
a) pria me mu ale bo ne pria me mu ob chod né mu po u ží -

va niu na vý rob koch, na kto ré sa toto ozna če nie ne -
vz�a hu je, ak sú tie to vý rob ky rov na ké ale bo po dob né 
s vý rob kom, kto rý je za pí sa ný pod tým to ozna če ním
pô vo du, ale bo ak ta ké to po u ži tie �aží z dob rej po ves ti 
za pí sa né ho ozna če nia pô vo du,

b) zne uží va niu, na po do bňo va niu ale bo vy vo lá va niu
myl nej dom nien ky o pô vo de vý rob ku, aj keï je uve -
de ný jeho sku toč ný pô vod ale bo aj keï je za pí sa né
ozna če nie pô vo du uve de né v pre kla de ale bo spre vá -
dza né vý ra zom ako na prí klad „druh“, „typ“, „štýl“,
„vy ro be ný na spô sob“, „imi tá cia“, „po dob ný“ ale bo
iným po dob ným vý ra zom,

c) iné mu klam li vé mu ale bo za vá dza jú ce mu úda ju o pô -
vo de, po va he ale bo pod stat ných vlast nos tiach vý rob -
ku na jeho vnú tor nom ale bo von kaj šom oba le, re kla m -
ných ma te riá loch ale bo do ku men toch tý ka jú cich sa
da né ho vý rob ku a po u ži tiu pre prav ných oba lov spô so bi -
lých vy vo la� myl nú dom nien ku o sku toč nom pô vo de
vý rob ku, 

d) iné mu ko na niu, kto ré by moh lo vy vo la� vo ve rej nos ti
myl nú dom nien ku o sku toč nom pô vo de vý rob ku.

(2) Za pí sa né ozna če nie pô vo du sa ne mô že po va žo va�
za dru ho vý ná zov vý rob ku. Ak je sú čas �ou sa mot né ho
za pí sa né ho ozna če nia pô vo du aj vše obec ný ná zov vý rob -
ku, kto rý je jeho dru ho vým ná zvom, po u ži tie toh to ná zvu
nie je po ru še ním od se ku 1 písm. a) ale bo písm.  b).

§ 8

(1) Prá vo na ochra nu za pí sa né ho ozna če nia pô vo du
vzni ká dňom jeho zá pi su do re gis tra.

(2) Doba tr va nia prá va na ochra nu za pí sa né ho ozna -
če nia pô vo du nie je ča so vo ob me dze ná.

§ 9

(1) Kaž dý sa môže do má ha�, aby bolo za ká za né po u ží -
va� za pí sa né ozna če nie pô vo du na rov na ké ale bo po -
dob né vý rob ky, kto ré ne spĺ ňa jú pod mien ky na jeho po -
u ží va nie, a aby ta ké to vý rob ky boli stiah nu té z trhu.

(2) V prí pa de ne opráv ne né ho zá sa hu do práv chrá ne -
ných tým to zá ko nom ale bo ohroz e nia tých to práv
môže dr ži te¾ osved če nia o zá pi se žia da�, aby mu ten,
kto uvá dza ale bo chce uvies� na trh rov na ký ale bo po -
dob ný vý ro bok, pred lo žil úda je o tom, od kia¾ po chá dza 
vý ro bok, na kto rom je za pí sa né ozna če nie pô vo du po -
u ži té, a o okol nos tiach jeho uve de nia na trh.

(3) V prí pa de ne opráv ne né ho zá sa hu do práv chrá ne -
ných tým to zá ko nom ale bo ohroz e nia tých to práv sa
môže dr ži te¾ osved če nia o zá pi se do má ha�, aby ne -
opráv ne ný zá sah či ohro zo va nie jeho prá va bolo za ká -
za né a aby ná sled ky ne opráv ne né ho zá sa hu boli od -
strá ne né. Prá vo na ná hra du ško dy tým nie je dotk nu té.
Ak bola tým to zá sa hom spô so be ná ne ma jet ko vá ujma,
po ško de ný má prá vo na pri me ra né za dos� u či ne nie,
kto rým môže by� aj pe ňaž né pl ne nie.
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Pre jed ná va nie  spo rov

§ 10

(1) Spo ry o prá va pod ¾a toh to zá ko na pre jed ná va jú
a roz ho du jú súdy, ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

(2) Dr ži te¾ osved če nia o zá pi se môže na vrh nú�, aby
súd na ria dil, že vý rob ky, kto rých pros tred níc tvom do -
chá dza k po ru šo va niu ale bo ohro zo va niu práv chrá ne -
ných tým to zá ko nom, budú 
a) stiah nu té z trhu,
b) za bez pe če né iným spô so bom za me dzu jú cim ïal šie

poru šo va nie ale bo ohro zo va nie prá va,
c) zni če né vhod ným spô so bom na ná kla dy po ru šo va te -

¾a prá va, ak nie je do stup né pri me ra nej šie rie še nie;
súd zni če nie ne na ria di, ak vý rob ky, kto rých  pro -
stredníctvom pria mo do chá dza k po ru šo va niu ale bo
ohro zo va niu práv chrá ne ných tým to zá ko nom, nie
sú vo vlast níc tve oso by, pro ti kto rej ná vrh sme ru je.

(3) Súd ne pri zná prá vo na pred lo že nie úda jov o tom,
od kia¾ po chá dza vý ro bok, na kto rom je za pí sa né ozna -
če nie pô vo du po u ži té, a o okol nos tiach jeho uve de nia
na trh (§ 9 ods. 2), ak by zá važ nos� ohroz e nia ale bo po -
ru še nia prá va bola ne pri me ra ná zá važ nos ti ná sled kov
vy plý va jú cich zo spl ne nia tak to ulo že nej po vin nos ti.

§ 11

(1) Dr ži te¾ osved če nia o zá pi se môže na vrh nú�, aby
súd pri ochra ne práv pod ¾a toh to zá ko na ulo žil pred -
bež ným opatrením2) ob sa ho vo rov na ké po vin nos ti ako
v roz hod nu tí vo veci sa mej v prí pa de, ak mu aké ko¾ vek
one skore nie môže spô so bi� �až ko na pra vi te¾ nú ma jet -
ko vú či ne ma jet ko vú ujmu.

(2) Roz hod nu tím o pred bež nom opat re ní môže by�
na vr ho va te ¾o vi ulo že ná po vin nos� zlo ži� pe ňaž nú zá ru -
ku v pri me ra nej výš ke do úscho vy na súde ale bo pod -
mie ni� na do bud nu tie účin nos ti roz hod nu tia spl ne ním
ulo že nej po vin nos ti. Pri roz ho do va ní o výš ke pe ňaž nej
zá ru ky súd pri hliad ne na roz sah ma jet ko vej ale bo ne -
ma jet ko vej ujmy, kto rá môže vznik nú� od por co vi, ako
aj na ma jet ko vé mož nos ti na vr ho va te ¾a s tým, že ulo že -
nie po vin nos ti zlo ži� pe ňaž nú zá ru ku ne smie by� pod -
stat nou pre káž kou uplat ne nia prá va.

(3) Od por ca môže na vrh nú�, aby súd roz ho dol o vy da -
ní pe ňaž nej zá ru ky ako ná hra dy ma jet ko vej ale bo ne -
ma jet ko vej ujmy v pe nia zoch spô so be nej pria mo vy ko -
na ním pred bež né ho opat re nia na ria de né ho bez
pri me ra né ho dô vo du.

(4) Súd pe ňaž nú zá ru ku vydá, ak v le ho te šies tich me -
sia cov od zis te nia vzni ku ujmy pod ¾a od se ku  3   nedôj de
k up lat ne niu ná hra dy, za dos� u či ne nia na súde ale bo
k do ho de účast ní kov o po u ži tí pe ňaž nej zá ru ky.

TRE  T IA  ČASŤ

ZE ME PIS NÉ OZNA ČE NIA

§ 12

Ze me pis né ozna če nie

Pre prá va a po vin nos ti vy plý va jú ce zo zá pi su, pre jed -
ná va nie spo rov a ko na nie pred úra dom sa ob dob ne po -
u ži jú usta no ve nia tý ka jú ce sa ozna če nia pô vo du.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

KO NA NIE PRED ÚRA DOM

§ 13

(1) Ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak, na ko na nie
pred úra dom pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše obec -
né pred pi sy o správ nom ko na ní.3) 

(2) Na ko na nie pred úra dom pod ¾a toh to zá ko na sa
ne vz�a hu jú usta no ve nia o pre ru še ní ko na nia, o čest nom
vy hlá se ní, o le ho tách na roz hod nu tie a o opat re niach
pro ti ne čin nos ti pod ¾a vše obec ných pred pi sov o správ -
nom ko na ní.3) 

Pr i  h láš ka ozna če nia pô vo du 

 § 14

(1) Pri hláš ku ozna če nia pô vo du (ïa lej len „pri hláš -
ka“) môže poda� zdru že nie ale bo zväz vý rob cov ale bo
spra co va te ¾ov s práv nou sub jek ti vi tou bez oh¾a du na
práv nu for mu ale bo zlo že nie (ïa lej len „zdru že nie“)4)
pre vý ro bok vy ro be ný, spra co va ný a pri pra ve ný na vy -
me dze nom úze mí. Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso -
ba môže samo stat ne poda� pri hláš ku, iba ak v čase po -
da nia pri hláš ky ako je di ná vý ro bok vy rá ba, spra co vá va 
a pri pra vu je na vy me dze nom úze mí (ïa lej len „pri hla -
so va te¾“). 

(2) Ďal ší sub jekt má prá vo by� pri ja tý za čle na zdru -
že nia, za kto ré sa pod ¾a toh to zá ko na po va žu je aj fy zic -
ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rá po da la pri hláš -
ku pod ¾a od se ku 1 samo stat ne, ak vy rá ba, spra co vá va
a pri pra vu je na vy me dze nom úze mí vý ro bok s kva li tou
ale bo vlast nos �a mi zod po ve da jú ci mi pod mien kam
usta no ve ným pre už za pí sa né ozna če nie pô vo du a spĺ -
ňa pod mien ky člen stva v zdru že ní, kto ré ne smú by�
dis kri mi nač né, ani v roz po re s pra vid la mi hos po dár -
skej sú �a že. Zdru že nie je po vin né vy da� čle nom na zá -
kla de žia dos ti osved če nie o člen stve.

(3) Pri hláš ka musí ob sa ho va� 
a) žia dos� o zá pis ozna če nia pô vo du do re gis tra s vý -

slov ným pre ja vom vôle pri hla so va te ¾a, že žia da o zá -
pis ozna če nia pô vo du,

b) priez vis ko, meno, ad re su tr va lé ho po by tu a štát nu
prí sluš nos� pri hla so va te ¾a; ak je pri hla so va te ¾om
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práv nic ká oso ba, jej ob chod né meno ale bo ná zov
a síd lo,

c) vy me dze nie vý rob ku ale bo, ak ide o po ¾no hos po dár -
sky vý ro bok ale bo po tra vi nu, ich špe ci fi ká ciu od sú -
hla se nú Mi nis ter stvom pô do hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),

d) ná zov a síd lo pre vádz ky ale bo pre vá dzok, v kto rých
sa vý ro bok na vy me dze nom úze mí vy rá ba, spra co vá -
va a pri pra vu je,

e) priez vis ko, meno a ad re su mies ta pod ni ka nia opráv -
ne né ho zá stup cu pri hla so va te ¾a, ak nie je to tož ná
s ad re sou tr va lé ho po by tu, ale bo ad re su tr va lé ho
po by tu, ale bo ob chod né meno ale bo ná zov a síd lo
opráv ne né ho zá stup cu pri hla so va te ¾a, ako aj pl no -
mo cen stvo, ak je pri hla so va te¾ za stú pe ný ale bo
musí by� zastúpený5) (§ 37 ods. 2),

f) pod pis pri hla so va te ¾a ale bo oso by opráv ne nej ko na�
v jeho mene.

(4) Pri hláš ke sa pri de lí spi so vá znač ka, vy zna čí sa dá -
tum do ru če nia pri hláš ky a pri hla so va te ¾o vi sa vydá po -
tvr de nie o po da ní pri hláš ky.

§ 15

(1) Vy me dze nie vý rob ku musí ob sa ho va�
a) ná zov vý rob ku vrá ta ne zne nia ozna če nia pô vo du,
b) ze me pis né vy me dze nie úze mia, na kto rom sa usku -

toč ňu je vý ro ba, spra co va nie a prí pra va vý rob ku,
c) do klad po tvr dzu jú ci, že vý ro bok po chá dza z vy me -

dze né ho úze mia,
d) opis vlast nos tí ale bo kva li ta tív nych zna kov vý rob ku, 

kto ré sú dané prí sluš ným ze me pis ným pros tre dím.

(2) Pri hla so va te¾, kto rý nemá na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky byd li sko ale bo síd lo a má ozna če nie pô vo du
chrá ne né pod ¾a prá va plat né ho v kra ji ne pô vo du vý rob -
ku, môže na hra di� úda je pod ¾a od se ku 1 písm. c)
osved če ním o ochra ne ozna če nia pô vo du pod ¾a prá va
plat né ho v tej to kra ji ne.

§ 16

Špe ci fi ká cia po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po -
tra vi ny musí ob sa ho va�
a) ná zov po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny 

vrá ta ne zne nia ozna če nia pô vo du,
b) opis po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny

vrá ta ne prí pad nej su ro vi ny a opis ich zá klad ných fy -
zi kál nych, che mic kých, mik ro bio lo gic kých ale bo
zmys la mi vní ma te¾ ných vlast nos tí,

c) ze me pis né vy me dze nie úze mia, na kto rom sa usku -
toč ňu je vý ro ba, spra co va nie a prí pra va po ¾no hos -
po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny; pri po tra vi -
nách ale bo po ¾no hos po dár skych vý rob koch pod ¾a
§ 2 ods. 2 úda je osved ču jú ce, že ide o ta ké to vý rob -
ky ale bo po tra vi ny,

d) do klad po tvr dzu jú ci, že po ¾no hos po dár sky vý ro bok
ale bo po tra vi na po chá dza z vy me dze né ho úze mia,

e) opis spô so bu zís ka nia po ¾no hos po dár ske ho vý rob -

ku ale bo po tra vi ny, prí pad ne opis ori gi nál nych a ne -
men ných miest nych spô so bov jeho zís ka nia,

f) úda je po tvr dzu jú ce sú vis los� me dzi kva li tou ale bo
vlast nos �a mi po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo
po tra vi ny a ze me pis ným pros tre dím pod ¾a § 2
ods. 1 písm. a).

§ 17

Ko na nie o pri hláš ke

(1) Úrad pre skú ma, či 

a) ozna če nie pô vo du uve de né v pri hláš ke spĺ ňa pod -
mien ky zá pi su do re gis tra, 

b) pri hláš ka ob sa hu je ná le ži tos ti pod ¾a § 14 až 16, 

c) je pri hla so va te¾ za stú pe ný opráv ne ným zá stup com5)
(§ 37 ods. 2).

(2) Úrad vy zve pri hla so va te ¾a, aby ne dos tat ky zis te né 
pod ¾a od se ku 1 písm. b) a c) od strá nil v ur če nej le ho te,
kto rá ne smie by� krat šia ako dva me sia ce. Ak pri hla so -
va te¾ ne dos tat ky ne od strá ni, úrad ko na nie za sta ví. Na
ten to ná sle dok musí by� pri hla so va te¾ vo vý zve upo zor -
ne ný.

(3) Úrad pri hláš ku za miet ne, ak je ozna če nie pô vo du
vy lú če né zo zá pi su pod ¾a  § 4 ale bo ne spĺ ňa pod mien ky
zá pi su do re gis tra. Pred za miet nu tím pri hláš ky úrad
umož ní pri hla so va te ¾o vi vy jad ri� sa o zis te ných dô vo -
doch, na kto rých zá kla de sa má pri hláš ka za miet nu�. 

§ 18

 Zá pis ozna če nia pô vo du

(1) Úrad za pí še ozna če nie pô vo du do re gis tra, ak spĺ -
ňa pod mien ky zá pi su do re gis tra a pri hláš ka ob sa hu je
ná le ži tos ti pod ¾a toh to zá ko na. Úrad vydá pri hla so va -
te ¾o vi osved če nie o zá pi se ozna če nia pô vo du do re gis -
tra a zá pis ozná mi vo Ves tní ku Úra du prie my sel né ho
vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „ves tník“).

(2) Kó piu osved če nia o zá pi se ozna če nia pô vo du do
re gis tra pre po ¾no hos po dár sky vý ro bok ale bo po tra vi -
nu za šle úrad mi nis ter stvu.

§ 19

Zá pis zmien vy me dze nia vý rob ku a špe ci fi ká cie
po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny

Pri hla so va te¾ ale bo dr ži te¾ osved če nia o zá pi se môže
poda� žia dos� o zme nu vy me dze nia vý rob ku ale bo špe -
ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi -
ny, naj mä pri zoh ¾ad ne ní vý vo ja v ob las ti
vedecko-technických po znat kov ale bo z dô vo du no vé ho 
ze me pis né ho vy me dze nia úze mia.
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§ 20

Kon tro la

(1) Or gán mi, kto ré vy ko ná va jú kon tro lu špe ci fi ká cie
po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny (§ 16),
sú v roz sa hu svo jej pô sob nos ti or gá ny ale bo or ga ni zá -
cie akre di to va né na cer ti fi ká ciu vý rob kov a po ve re né
mi nis ter stvom na za bez pe čo va nie kon tro ly po ¾no hos -
po dár skych vý rob kov ale bo potravín1) (ïa lej len „kon -
trol ný or gán“).

(2) K žia dos ti o zme nu špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár -
ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny ale bo k ná vr hu na zru -
še nie zá pi su ozna če nia pô vo du pre po ¾no hos po dár sky
vý ro bok ale bo po tra vi nu je pri hla so va te¾ ale bo dr ži te¾
osved če nia o zá pi se, ale bo na vr ho va te¾ zru še nia zá pi su 
ozna če nia pô vo du (ïa lej len „na vr ho va te¾“) po vin ný
pred lo ži� sú hlas mi nis ter stva.

(3) Kaž dý môže žia da� kon trol né or gá ny o vy da nie do -
kla du ale bo iné ho do ku men tu dô le žitého na uplat ne nie 
alebo ob ra nu jeho prá va.

(4) Vý sled ky kon tro ly ale bo po sú de nia, kto rú vy ko -
nal za hra nič ný or gán, úrad v ko na ní zoh ¾ad ní na zá kla -
de me dzi ná rod nej zmlu vy ale bo na zá kla de vzá jom nos -
ti. 

Zru še  nie  zá pi  su ozna če  nia  pô vo du

§ 21

(1) Úrad zru ší zá pis ozna če nia pô vo du, ak na zá kla de 
ná vr hu dotk nu tej oso by, kon trol né ho or gá nu ale bo
z vlast né ho pod netu zis tí, že
a) ozna če nie pô vo du bolo za pí sa né do re gis tra v roz po -

re s pod mien ka mi na jeho zá pis,
b) pod mien ky ur če né na zá pis ozna če nia pô vo du do re -

gis tra od pad li,
c) vý ro bok, pre kto rý je ozna če nie pô vo du za pí sa né,

nemá vlast nos ti ale bo kva li ta tív ne zna ky dané prí -
sluš ným ze me pis ným pros tre dím [§ 15 ods. 1
písm. d)] ale bo ne spĺ ňa pod ¾a kon trol né ho or gá nu
po žia dav ky ur če né špe ci fi ká ciou po ¾no hos po dár -
ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny a tie ne bo li spl ne né
ani do da toč ne v le ho te ur če nej úra dom. 

(2) Zá pis ozna če nia pô vo du pod ¾a od se ku 1 písm. c)
sa ne zru ší, ak sa na trhu na chá dza vý ro bok, kto rý má
vlast nos ti ale bo kva li ta tív ne zna ky dané prí sluš ným
ze me pis ným pros tre dím [§ 15 ods. 1 písm. d)] ale bo spĺ -
ňa po žia dav ky ur če né špe ci fi ká ciou po ¾no hos po dár -
ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny.

§ 22

(1) Pri zru še ní zá pi su ozna če nia pô vo du pod ¾a § 21
ods. 1 písm. a) pla tí, že k zá pi su ozna če nia pô vo du do
re gis tra ne do šlo.

(2) Pri zru še ní zá pi su ozna če nia pô vo du pod ¾a § 21
ods. 1 písm. b) a c) sa zá pis ozna če nia pô vo du zru šu je
ku dňu po da nia ná vr hu na zru še nie zá pi su ozna če nia
pô vo du. 

(3) Roz hod nu tie o zru še ní zá pi su ozna če nia pô vo du
úrad za pí še do re gis tra a ozná mi vo ves tní ku. Kó piu
roz hod nu tia o zru še ní zá pi su ozna če nia pô vo du pre
 po¾ nohospodársky vý ro bok ale bo po tra vi nu za šle úrad
mi nis ter stvu.

§ 23

(1) Ak ná vrh na zru še nie zá pi su ozna če nia pô vo du
(ïa lej len „ná vrh na zru še nie“) dos ta toč ne ne pre u ka zu -
je dô vo dy na zru še nie zá pi su ozna če nia pô vo du pod ¾a
§ 21 ods. 1, úrad vy zve na vr ho va te ¾a, aby ná vrh do pl -
nil, prí pad ne zis te né chy by v ur če nej le ho te od strá -
nil. Ak na vr ho va te¾ v ur če nej le ho te ná vrh ne do pl ní
ale bo zis te né chy by ne od strá ni, úrad ko na nie o ná vr hu
na zru še nie za sta ví.

(2) Úrad do ru čí ná vrh na zru še nie dr ži te ¾o vi osved če -
nia o zá pi se a zá ro veň ho vy zve, aby sa o ná vr hu v ur če -
nej le ho te vy jad ril.

(3) Úrad roz hod ne na zá kla de ob sa hu spi su, ak sa dr -
ži te¾ osved če nia o zá pi se ne vy jad rí v le ho te ur če nej vo
vý zve. 

(4) Ak dr ži te¾ osved če nia o zá pi se nie je za stú pe ný
opráv ne ným zá stup com a ne vy ho vie vý zve na pred lo že -
nie pl no mo cen stva v ur če nej le ho te, pla tí, že sa o ná vr -
hu na zru še nie ne vy jad ril.

(5) Úrad môže na ria di� úst ne po jed ná va nie, ak to vy -
ža du je po va ha veci. Úrad určí dá tum úst ne ho po jed ná -
va nia a zá ro veň do ru čí na vr ho va te ¾o vi vy jad re nie dr ži -
te ¾a osved če nia o zá pi se o ná vr hu na zru še nie.

(6) Úrad môže po kra čo va� v ko na ní a roz hod nú� vo
veci aj v prí pa de, ak sa riad ne pred vo la ný účast ník na
úst nom po jed ná va ní ne zú čast ní.

(7) Roz ší re nie alebo do pl ne nie ná vr hu na zru še nie
nie je prí pust né a úrad naň v rám ci ko na nia a roz ho do -
va nia vo veci ne pri hlia da.

§ 24

Po kra čo va nie v ko na ní

(1) Na zá kla de žia dos ti účast ní ka ko na nia o pre dĺ že -
nie úra dom ur če nej le ho ty na vy ko na nie úko nu, po da -
nej pred uply nu tím tej to le ho ty, úrad môže le ho tu pre -
dĺ ži�.

(2) Účast ník ko na nia, kto rý zmeš kal úra dom ur če nú
le ho tu na vy ko na nie úko nu, môže po žia da� úrad o po -
kra čo va nie v ko na ní a zá ro veň uro bi� zmeš ka ný úkon
naj ne skôr do dvoch me sia cov od do ru če nia roz hod nu -
tia úra du vy da né ho v dô sled ku zmeš ka nia le ho ty.

(3) Úrad ne vy ho vie žia dos ti pod ¾a od se ku 2 v prí pa -
de zmeš ka nia le ho ty na po da nie tej to žia dos ti a žia -
dos ti o uve de nie do pre do šlé ho sta vu (§ 25 ods. 1).

(4) Úrad ne vy ho vie žia dos ti pod ¾a od se ku 2 v prí pa de
zmeš ka nia le ho ty na vy jad re nie sa dr ži te ¾a osved če nia
o zá pi se o ná vr hu na zru še nie (§ 23 ods. 1).
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(5) Úrad za miet ne žia dos� o pre dĺ že nie le ho ty ale bo
žia dos� o po kra čo va nie v ko na ní, kto rá ne zod po ve dá
pod mien kam pod ¾a od se ku 1 ale bo od se ku 2 ale bo jej
ne mož no vy ho vie� pod ¾a od se ku 3 ale bo od se ku 4;
pred roz hod nu tím o za miet nu tí žia dos ti úrad umož ní
žia da te ¾o vi vy jad ri� sa o zis te ných sku toč nos tiach, na
kto rých zá kla de sa má žia dos� za miet nu�.

(6) Ak úrad vy ho vie žia dos ti o po kra čo va nie v ko na ní,
práv ne účin ky roz hod nu tia vy da né ho v dô sled ku zmeš -
ka nia le ho ty za nik nú ale bo ne na sta nú. 

(7) Ak úrad ne roz hod ne o za miet nu tí žia dos ti pod ¾a
od seku 1 ale bo od se ku 2 do dvoch me sia cov od jej do ru -
če nia, pla tí, že žia dos ti vy ho vel.

§ 25

Uve de nie do pre do šlé ho sta vu

(1) Účast ník ko na nia, kto rý bez vlast né ho za vi ne nia
zmeš kal zá kon nú ale bo úra dom ur če nú le ho tu na vy -
ko na nie úko nu, pri čom ná sled kom ne vy ko na nia toh to
úko nu je za sta ve nie ko na nia ale bo stra ta iné ho prá va,
môže po žia da� úrad o uve de nie do pre do šlé ho sta vu
a zá ro veň uro bi� zmeš ka ný úkon do dvoch me sia cov od
zá ni ku pre káž ky, pre kto rú úkon ne mo hol vy ko na�,
naj ne skôr však do 12 me sia cov od uply nu tia zmeš ka -
nej le ho ty.

(2) Účast ník ko na nia je po vin ný odô vod ni� žia dos�
pod ¾a od se ku 1 a uvies� sku toč nos ti, kto ré brá ni li vy -
ko na niu úko nu. Na tvr de nia pred lo že né po uply nu tí
kto rej ko¾ vek z le hôt pod ¾a od se ku 1 úrad pri roz ho do -
va ní o žia dos ti ne pri hlia da.

(3) Úrad môže žia da te ¾a pri dô vod ných po chyb nos -
tiach o prav di vos ti odô vod ne nia pod ¾a od se ku 2 vy zva�, 
aby svo je tvr de nia pre u ká zal iným spô so bom.

(4) Úrad ne vy ho vie žia dos ti o uve de nie do pre do šlé ho 
sta vu v prí pa de zmeš ka nia le hôt na 

a) vy ko na nie úko nov pod ¾a od se ku 1,

b) vy ko na nie úko nov pod ¾a § 24 ods. 2 ale bo ods. 4,

c) po da nie roz kla du pod ¾a § 27 ods. 1,

d) po da nie ná mie tok pod ¾a § 34 ods. 2. 

(5) Úrad za miet ne žia dos� o uve de nie do pre do šlé ho
sta vu, kto rá ne zod po ve dá pod mien kam pod ¾a od se kov
1 a 2 ale bo jej ne mož no vy ho vie� pod ¾a od se ku 4, ale bo
ak žia da te¾ ne pre u ká že svo je tvr de nia pod ¾a od se ku 3;
pred roz hod nu tím o za miet nu tí žia dos ti úrad umož ní
žia da te ¾o vi vy jad ri� sa o zis te ných sku toč nos tiach, na
kto rých zá kla de sa má žia dos� za miet nu�.

(6) Ak úrad vy ho vie žia dos ti o uve de nie do pre do šlé -
ho sta vu, práv ne účin ky roz hod nu tia vy da né ho v dô -
sled ku zmeš ka nia le ho ty za nik nú ale bo ne na sta nú.

(7) Prá va tre tích osôb na do bud nu té na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky v dob rej vie re od prá vo plat nos ti roz hod -
nu tia vy da né ho v dô sled ku zmeš ka nia le ho ty do zá ni ku 
práv nych účin kov toh to roz hod nu tia pod ¾a od se ku 6
zos tá va jú za cho va né.

§ 26

Pod kla dy na roz hod nu tie

(1) Účast ník ko na nia je po vin ný pred lo ži� ale bo na -
vrh nú� dô ka zy na pre u ká za nie svo jich tvr de ní.

(2) Úrad roz ho du je na zá kla de skut ko vé ho sta vu zis -
te né ho z vy ko na ných dô ka zov, kto ré boli účast ník mi
ko na nia pred lo že né ale bo na vrh nu té.

§ 27

Op rav né pros tried ky

(1) Pro ti roz hod nu tiu úra du mož no poda� roz klad
v le ho te jed né ho me sia ca od do ru če nia roz hod nu tia;
včas po da ný roz klad má od klad ný úči nok.

(2) Pod a nie roz kla du nie je prí pust né pro ti roz hod nu -
tiu, kto rým bolo vy ho ve né žia dos ti o po kra čo va nie v ko -
na ní ale bo žia dos ti o uve de nie do pre do šlé ho sta vu. 

§ 28

Sprí stup ne nie úda jov

(1) Pred zá pi som ozna če nia pô vo du do re gis tra je
úrad opráv ne ný bez sú hla su pri hla so va te ¾a ozná mi�
tre tím oso bám iba meno a priez vis ko pri hla so va te ¾a,
zne nie ozna če nia pô vo du, čís lo pri hláš ky a dá tum jej
po da nia.

(2) Po zá pi se ozna če nia pô vo du do re gis tra úrad
umož ní na zá kla de žia dos ti kaž dé mu na hliad nu� do
spi su tý ka jú ce ho sa pri hláš ky a za pí sa né ho ozna če nia
pô vo du.

(3) Prá vo na na hliad nu tie do spi su za hŕ ňa aj prá vo na 
vy ho to ve nie kó pií na ná kla dy žia da te ¾a.

(4) Z prá va na na hliad nu tie do spi su sú vy lú če né čas -
ti, kto ré sú ozna če né ako ob chod né ta jom stvo ale bo iné
in for má cie dô ver né ho cha rak te ru, kto rých sprí stup ne -
nie nie je ne vy hnut né na za bez pe če nie prá va na in for -
má cie tre tích osôb vrá ta ne účast ní kov ko na nia.

§ 29

Re gis ter a ves tník

(1) Do re gis tra sa za pi su je 
a) čís lo pri hláš ky, 
b) dá tum po da nia pri hláš ky,
c) čís lo zá pi su ozna če nia pô vo du,
d) dá tum zá pi su ozna če nia pô vo du,
e) zne nie ozna če nia pô vo du,
f) ná zov vý rob ku, na kto rý sa ozna če nie pô vo du vz�a -

hu je,
g) ze me pis né vy me dze nie úze mia, na kto rom sa usku -

toč ňu je vý ro ba, spra co va nie a prí pra va vý rob ku,
h) priez vis ko, meno, ad re sa tr va lé ho po by tu a štát na

prí sluš nos� pri hla so va te ¾a; ak je pri hla so va te ¾om
práv nic ká oso ba, jej ob chod né meno ale bo ná zov
a síd lo,

i) priez vis ko, meno a ad re sa mies ta pod ni ka nia opráv -
ne né ho zá stup cu pri hla so va te ¾a, ak nie je to tož ná
s ad re sou tr va lé ho po by tu, ale bo ad re sa tr va lé ho po -
by tu, ale bo ob chod né meno ale bo ná zov a síd lo
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opráv ne né ho zá stup cu pri hla so va te ¾a ale bo opráv -
ne nej oso by, 

j) ná zov a síd lo pre vádz ky ale bo pre vá dzok, v kto rých
sa na vy me dze nom úze mí vy rá ba, spra co vá va a pri -
pra vu je vý ro bok, na kto rý sa ozna če nie pô vo du vz�a -
hu je, 

k) opis vlast nos tí ale bo kva li ta tív nych zna kov vý rob ku, 
kto ré sú dané prí sluš ným ze me pis ným pros tre dím,
ale bo opis po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po -
tra vi ny vrá ta ne prí pad nej su ro vi ny a opis jeho zá -
klad ných fy zi kál nych, che mic kých, mik ro bio lo gic -
kých ale bo zmys la mi vní ma te¾ ných vlast nos tí,

l) zru še nie zá pi su ozna če nia pô vo du a
m)ïal šie roz ho du jú ce úda je.

(2) Na zá kla de žia dos ti po ove re ní pred lo že ných úda -
jov úrad za pí še do re gis tra zme ny, ku kto rým do šlo po
zá pi se ozna če nia pô vo du do re gis tra.

(3) Úda je za pí sa né v re gis tri sa po kla da jú za plat né,
kým nie je roz hod nu tím  prí sluš né ho or gá nu ur če né
inak.

(4) Zme nu úda jov za pí sa ných v re gis tri vy plý va jú cu
z prá vo plat né ho a vy ko na te¾ né ho roz hod nu tia prí -
sluš né ho or gá nu úrad po do ru če ní roz hod nu tia opat -
re né ho do lož kou prá vo plat nos ti bez zby toč né ho od -
kla du vy zna čí v re gis tri. 

 (5) Zá pis úda jov a sku toč nos tí vy plý va jú cich zo zá -
ko na ale bo z roz hod nu tia prí sluš né ho or gá nu pod ¾a od -
se ku 4 sa ne po va žu je za roz hod nu tie vy da né v ko na ní
pod ¾a vše obec ných pred pi sov o správ nom ko na ní.3)

(6) Kaž dý má prá vo na na hliad nu tie do re gis tra.

(7) Na zá kla de žia dos ti vydá úrad vý pis z re gis tra. Vý -
pis z re gis tra ob sa hu je úda je plat né ku dňu jeho vy ho -
to ve nia.

(8) Úrad vy dá va ves tník, v kto rom ozna mu je zá pis
ozna če nia pô vo du do re gis tra, jeho zru še nie a ïal šie
roz ho du jú ce úda je tý ka jú ce sa ozna če nia pô vo du.

P IA  TA  ČASŤ

ME DZI NÁ ROD NÁ OCHRA NA

Me dzi  ná rod ný zá  p is  ozna če nia pô vo  du

§ 30

(1) Oso by, kto ré majú na úze mí Slo ven skej re pub li ky
tr va lý po byt ale bo síd lo, môžu po žia da� pros tred níc -
tvom úra du o me dzi ná rod ný zá pis ozna če nia pô vo du
pod ¾a me dzi ná rod né ho do ho vo ru.6) 

(2) Žia da te¾ o me dzi ná rod ný zá pis ozna če nia pô vo du
je po vin ný za úko ny pod ¾a od se ku 1 za pla ti� po plat ky
usta no ve né pod ¾a me dzi ná rod né ho do ho vo ru.6) Výš ku
po plat kov usta no ve ných tým to do ho vo rom ozná mi
úrad vo ves tní ku.

§ 31

(1) Me dzi ná rod ný zá pis ozna če nia pô vo du má tie isté
účin ky ako zá pis ozna če nia pô vo du do re gis tra úra -
dom.

(2) Me dzi ná rod ne za pí sa né ozna če nie pô vo du, kto ré -
mu je od miet nu tá ochra na v Slo ven skej re pub li ke, sa
po su dzu je tak, ako by v Slo ven skej re pub li ke ne bo lo za -
pí sa né.

Ochra na ozna če  ní  pô vo du a ze  me pis  ných
ozna če ní  pod ¾a  prá va Eu róp skej  únie

§ 32

(1) Oso by pod ¾a § 14, kto ré majú na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky tr va lý po byt ale bo síd lo, môžu po od sú -
hla se ní špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale -
bo po tra vi ny mi nis ter stvom pros tred níc tvom úra du
po žia da� o ochra nu ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis -
né ho ozna če nia pre po ¾no hos po dár ske vý rob ky ale bo
po tra vi ny pod ¾a na ria de nia Rady (EHS),7) kto ré sú vy -
ro be né, spra co va né ale bo pri pra ve né v Slo ven skej re -
pub li ke. 

(2) Ak pri hláš ka ne ob sa hu je usta no ve né ná le ži tos ti7)
ale bo špe ci fi ká ciu po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo
po tra vi ny od sú hla se nú mi nis ter stvom, úrad vy zve pri -
hla so va te ¾a, aby v le ho te dvoch me sia cov ne dos tat ky od -
strá nil.

(3) Úrad pri hláš ku po stú pi Komisii8) v le ho te dvoch
me sia cov odo dňa, keï bola riad na pri hláš ka do ru če ná
úra du vrá ta ne všet kých do pl ňu jú cich do kla dov vy žia -
da ných úra dom. O tej to sku toč nos ti bude úrad in for -
mo va� pri hla so va te ¾a.

(4) O vý sled ku for mál ne ho pre skú ma nia pri hláš ky
Ko mi siou úrad in for mu je pri hla so va te ¾a bez zby toč né -
ho od kla du.

§ 33

Zme na špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku
 ale bo po tra vi ny

Na po da nie, ove re nie a po stú pe nie žia dos ti o zme nu
špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra -
vi ny pod ¾a na ria de nia Rady (EHS)7) sa rov na ko po u ži je 
§ 32.
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6) Li sa bon ská do ho da o ochra ne ozna če ní pô vo du a ich me dzi ná rod né ho zá pi su z 31. ok tób ra 1958  re vi do va ná v Štok hol me 14. júla 1967 uve -
rej ne ná vo vy hláške mi nis tra za hra nič ných ve cí č. 67/1975 Zb. v zne ní vy hláš ky č. 79/1985 Zb. 

7)  Na ria de nie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochra ne ze me pis ných ozna če ní a ozna če ní pô vo du po ¾no hos po dár skych vý rob kov
a po tra vín.  

8) Čl. 211 až 219 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva.



Ná miet  ky

§ 34

(1) Oso by, kto ré majú na úze mí Slo ven skej re pub li ky
tr va lý po byt ale bo síd lo, môžu na úra de poda� riad ne
odô vod ne né ná miet ky pro ti zá pi su ozna če nia pô vo du
ale bo ze me pis né ho ozna če nia do re gis tra chrá ne ných
ozna če ní pô vo du a chrá ne ných ze me pis ných ozna če ní
ve de né ho Ko mi siou ale bo ná miet ky pro ti zme ne špe ci -
fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny
k ozna če niu pô vo du ale bo k ze me pis né mu ozna če niu
(ïa lej len „ná miet ky“).

(2) Ná miet ky sa po dá va jú naj ne skôr v le ho te pia tich
me sia cov odo dňa, keï Ko mi sia v Úrad nom ves tní ku
Eu róp skej únie zve rej ni la iden ti fi kač né úda je pri hla so -
va te ¾a, ná zov po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po -
tra vi ny, hlav né body pri hláš ky a od ka zy na vnút ro štát -
ne práv ne pred pi sy tý ka jú ce sa vý ro by, spra co va nia
ale bo prí pra vy po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po -
tra vi ny vrá ta ne dô vo dov od ô vod ňu jú cich zá ver, že
ozna če nie pô vo du ale bo ze me pis né ozna če nie spĺ ňa
pod mien ky ochra ny.

(3) Riad ne odô vod ne né ná miet ky po stú pi úrad Ko mi -
sii na ïal šie ko na nie.

(4) Úrad od miet ne po stú pi� ná miet ky Ko mi sii, ak nie
sú riad ne odô vod ne né a ak sú po da né po le ho te usta no -
ve nej v od se ku 2; o tej to sku toč nos ti musí by� oso ba,
kto rá ná miet ky po da la, in for mo va ná.

§ 35

(1) Ak Ko mi sia vy zve dotk nu té stra ny na uza tvo re nie
do ho dy o ná miet kach, je za Slo ven skú re pub li ku prí -
sluš ným na toto pre ro ko va nie vý bor zria de ný mi nis -
ter stvom. Pred uza tvo re ním do ho dy je vý bor po vin ný
vy žia da� si sta no vi sko toho, kto po dal pri hláš ku pod ¾a
§ 32, ale bo toho, kto po dal ná miet ky pro ti zá pi su ta ké -
ho to ozna če nia pod ¾a § 34.

(2) Úrad je opráv ne ný žia da�, aby ten, kto po dal pri -
hláš ku pod ¾a § 32, ale bo ten, kto po dal ná miet ky pod ¾a 
§ 34, ob sta ral na svo je ná kla dy do klad ale bo iný do ku -
ment kon trol né ho or gá nu, kto rý je dô le ži tý na po pre -
tie ale bo na uplat ne nie ná mie tok pro ti zá pi su ozna če -
nia pô vo du ale bo ze me pis né ho ozna če nia do re gis tra
chrá ne ných ozna če ní pô vo du a chrá ne ných ze me pis -
ných ozna če ní ve de né ho Ko mi siou.

(3) Sta no vi sko Slo ven skej re pub li ky k vý sled ku ro ko -
va nia o ná miet kach spo lu so sta no vi skom toho, kto po -
dal pri hláš ku pod ¾a § 32, a toho, kto po dal ná miet ky
pro ti zá pi su ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis né ho
ozna če nia pod ¾a § 34, ozná mi Ko mi sii vý bor pros tred -
níc tvom úra du.

(4) Roz hod nu tie Ko mi sie o ná miet kach úrad ozná mi
pri hla so va te ¾o vi pod ¾a § 32 a tomu, kto po dal ná miet ky
pod ¾a § 34.

§ 36

(1) Zá pis ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis né ho ozna -
če nia do re gis tra chrá ne ných ozna če ní pô vo du a chrá -
ne ných ze me pis ných ozna če ní ve de né ho Ko mi siou má
v Slo ven skej re pub li ke tie isté účin ky ako zá pis ozna če -
nia pô vo du ale bo ze me pis né ho ozna če nia do re gis tra
úra dom.

(2) Ak Ko mi sia za pí še ale bo od miet ne za pí sa� ozna če -
nie pô vo du ale bo ze me pis né ozna če nie do re gis tra
chrá ne ných ozna če ní pô vo du a chrá ne ných ze me pis -
ných ozna če ní, zá pis do re gis tra ve de né ho úra dom
strá ca účin nos�.

(3) Kon trol né or gá ny, kto ré kon tro lu jú do dr žia va nie
špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra -
vi ny, kto rých ozna če nie pô vo du ale bo ze me pis né ozna -
če nie je za pí sa né do re gis tra, vy ko ná va jú čin nos� pod ¾a 
§ 20 aj vo vz�a hu k po ¾no hos po dár skym vý rob kom ale -
bo po tra vi nám po chá dza jú cim z úze mia Slo ven skej re -
pub li ky, kto ré sú ako ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis -
né ozna če nia za pí sa né do re gis tra chrá ne ných
ozna če ní pô vo du a chrá ne ných ze me pis ných ozna če ní
ve de né ho Ko mi siou.

Š IES  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZRU ŠO VA CIE
USTA NO VE NIA

§ 37

Spo loč né usta no ve nia

(1) Oso by, kto ré majú byd li sko ale bo síd lo na úze mí
člen ské ho štá tu me dzi ná rod né ho dohovoru9) ale bo na
úze mí štá tu, kto rý je čle nom Sve to vej ob chod nej or ga -
ni zá cie,10) majú rov na ké prá va a po vin nos ti ako tu -
zem skí  pri hla so va te lia ale bo opráv ne né oso by; ak
štát, v kto rom majú oso by byd li sko ale bo síd lo, nie je
člen ským štá tom me dzi ná rod né ho do ho vo ru ale bo
čle nom Sve to vej ob chod nej or ga ni zá cie, prá va a po -
vin nos ti pod ¾a toh to zá ko na im mož no pri zna� len za
pod mien ky vzá jom nos ti.

(2) Oso by, kto ré ne ma jú na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky byd li sko ale bo síd lo,  mu sia by� v ko na ní o ozna če -
niach pô vo du ale bo ze me pis ných ozna če niach za stú -
pe né opráv ne ným zá stup com.5)

(3) Po da nie na úrad mož no uro bi� iba v štát nom ja zy -
ku Slo ven skej re pub li ky.11) 
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 9) Pa ríž sky do ho vor na ochra nu prie mys lo vé ho vlast níc tva z 20. mar ca 188 re vi do va ný v Bru se li 14. de cem bra 1900, vo Wash ing to ne 2. júna
1911, v Ha a gu 6. no vem bra 1925, v Lon dý ne 2. júna 1934, v Li sa bo ne 31. ok tób ra 1958 a v Štok hol me 14. júla 1967 uve rej ne ný vo vy hláš ke 
mi nis tra za hra nič ných ve cí č. 64/1975 Zb. v zne ní vy hláš ky č. 81/1985 Zb. 

10) Do ho da o za lo že ní Sve to vej ob chod nej or ga ni zá cie uve rej ne ná ozná me ním Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li -
ky č. 152/2000 Z. z.

11) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 270/1995 Z. z. o štát nom ja zy ku Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.



§ 38

Pre chod né usta no ve nia

(1) Kona nia o pri hláš kach ozna če ní pô vo du vý rob -
kov, kto ré ne bo li prá vo plat ne skon če né pred dňom na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na, sa skon čia pod ¾a
toh to zá ko na s tým, že pri hla so va te¾ je po vin ný na vý z -
vu úra du v ním ur če nej le ho te uvies� svo ju pri hláš ku
do sú la du s po žia dav ka mi, kto ré kla die ten to zá kon na
pri hláš ku ozna če nia pô vo du.

(2) Vz�a hy z ozna če ní pô vo du vý rob kov za pí sa ných
do re gis tra pred dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to
zá ko na sa ria dia usta no ve nia mi toh to zá ko na. Vznik
tých to vz�a hov, ako aj ná ro ky z nich vznik nu té pred na -
do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa po su dzu jú  po -
d¾a pred pi sov plat ných v čase ich vzni ku.

(3) Na ozna če nie pô vo du, kto rým bola pred dňom na -
do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na pri zna ná ochra na
ozna če ní pô vo du pod ¾a do te raj ších pred pi sov, sa vz�a -
hu je ochra na ozna če ní pô vo du pod ¾a toh to zá ko na, ak
jeho za pí sa ný uží va te¾ ale bo za pí sa ní uží va te lia spl nia
pod mien ky zá pi su pod ¾a toh to zá ko na do dvoch ro kov
odo dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na. Po
már nom uply nu tí tej to le ho ty úrad ta ké to ozna če nie
pô vo du vy ma že z re gis tra.

§ 39

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu jú sa:
1. Zá kon č. 159/1973 Zb. o ochra ne ozna če ní pô vo du

vý rob kov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 90/1993 Z. z.

2. Vy hláš ka Úra du pre vy ná le zy a ob ja vy
č. 160/1973 Zb. o ko na ní vo ve ciach ozna če ní pô -
vo du vý rob kov.

Čl. II

Zá kon č. 634/1992 Z. z. o ochra ne spot re bi te ¾a v zne -
ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 220/1996 Z. z., zá ko na č. 137/1998 Z. z., zá ko na
č. 310/1999 Z. z., zá ko na č. 128/2002 Z. z., zá ko na
č. 414/2002 Z. z. a zá ko na č. 529/2002 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

§ 8 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Za kla ma nie spot re bi te ¾a sa po va žu je tiež po nu ka 

ale bo pre daj vý rob kov po ru šu jú cich prá va z ozna če ní
pô vo du vý rob kov a ze me pis ných ozna če ní vý rob kov
s vý nim kou vý rob kov pod ¾a oso bit né ho pred pi su,9e) ako 

aj skla do va nie ta kýchto vý rob kov na úče ly po nu ky ale -
bo pre daja.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9e znie: 
„9e) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z.

o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z.,  zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 224/1996  Z. z., zá ko na č. 70/1997  Z. z.,
zá ko na č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko -
na č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000  Z. z.,  zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z. a zá ko na
č. 245/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žky 233 až
235 zne jú:
„Po lo žka 233
a) Po da nie pri hláš ky ozna če nia pô vo du vý rob ku ale bo

ze me pis né ho ozna če nia vý rob ku . . . . . . . . 2 000 Sk
b) Po da nie žia dos ti o

1. zá pis zme ny špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý -
rob ku ale bo po tra vi ny, ale bo vy me dze nia
vý rob ku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Sk
2. zá pis kaž dé ho ïal šie ho roz ho du jú ce ho úda ja do
re gis tra ozna če ní pô vo du ale bo ze me pis ných ozna -
če ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Sk

Po lo žka 234
Ná vrh na zru še nie ozna če nia pô vo du vý rob ku ale bo

ze me pis né ho ozna če nia vý rob ku . . . . . . . . . . 2 000 Sk

Po lo žka 235
Po da nie žia dos ti o me dzi ná rod ný zá pis ozna če nia

 pôvodu vý rob ku ale bo ze me pis né ho ozna če nia vý rob -
ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Sk.“.

Čl. IV

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003
okrem § 32 až 36, kto ré na do bud nú účin nos� dňom na -
do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k Eu róp skej únii.

Ru dolf Schus ter v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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470

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

z 5. no vem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 159/2001 Z. z.
o mi ni mál nych bez peč nost ných a zdra vot ných po žia dav kách

pri po u ží va ní pra cov ných pros tried kov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 16 ods. 1 písm. b)
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 330/1996 Z. z. o bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri
prá ci v zne ní zá ko na č. 158/2001 Z. z. a pod ¾a § 2 ods. 1 
písm. e) 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. 159/2001
Z. z. o mi ni mál nych bez peč nost ných a zdra vot ných po -
žia dav kách pri po u ží va ní pra cov ných pros tried kov sa
mení a do pĺ ňa tak to:

1. Za § 8 sa vkla dá § 8a, kto rý znie:

„§ 8a

Tým to na ria de ním sa trans po nu jú práv ne akty Eu -
róp skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 3.“.

2. Za § 9 sa vkla da jú § 9a a 9b, kto ré vrá ta ne nad pi su
zne jú:

„§ 9a

Za mest ná va te¾ za bez pe čí po u ží va nie pra cov ných
pros tried kov pri do čas ných prá cach vo výš ke pod ¾a prí -
lo hy č. 1 bodu 5 naj ne skôr do 19. júla 2006.

§ 9b

Zru šo va cie usta no ve nie

Zru šu je sa vy hláš ka Fe de rál ne ho mi nis ter stva prá ce
a so ciál nych vecí č. 19/1991 Zb. o pra cov nom uplat ne -
ní a hmot nom za bez pe če ní pra cov ní kov v ba níc tve
dlho do bo ne spô so bi lých na do te raj šiu prá cu v zne ní
zá ko na č. 235/1992 Zb.“.

3. Prí lo ha č. 1 sa do pĺ ňa bo dom 5, kto rý vrá ta ne nad -
pi su znie:

„5. Po dro bnos ti o po žia dav kách na po u ží va nie pra cov né ho pros tried ku pri do čas nej prá ci vo výš ke
5.1. Vše obec né zá sa dy

5.1.1. Ak sa pod ¾a oso bit né ho predpisu3) a § 3 ods. 1 a 2 toh to na ria de nia do čas ná prá ca vo výš ke ne mô že
vy ko ná va� bez peč ne a vo vhod ných er go no mic kých pod mien kach z vhod nej plo chy, mu sia sa vy bra�
naj vhod nej šie pra cov né pros tried ky na za is te nie a za cho va nie bez peč ných pra cov ných pod mie nok.
Ko lek tív ne ochran né opat re nia mu sia ma� pred nos� pred in di vi du ál ny mi ochran ný mi opat re nia mi.
Roz me ry pra cov ných pros tried kov mu sia by� pri me ra né cha rak te ru prá ce, kto rá sa má vy ko na�,
pred po kla da né mu za �a že niu a mu sia umož ňo va� bez peč ný po hyb.
Naj vhod nej ší pros trie dok na prí stup na do čas né pra co vi ská vo výš ke sa musí vy bra� pod ¾a frek ven cie 
jeho po u ží va nia, pod ¾a výš ky, kto rá sa má do siah nu�, a pod ¾a dĺž ky po u ží va nia. Vy bra ný pros trie dok
musí umož ňo va� eva ku á ciu v prí pa de bez pros tred né ho ne bez pe čen stva. Po hyb prí stu po vý mi  pro -
striedkami kto rým ko¾ vek sme rom z pod láh, plo šín ale bo lá vok ne smie vies� k vzni ku ni ja ké ho ïal šie -
ho ri zi ka pádu.

5.1.2. Reb rí ky sa môžu po u ží va� ako pra cov né sta no viš tia na prá cu vo výš ke len za okol nos tí, za kto rých
vzh¾a dom na bod 5.1.1. nie je odô vod ne né po u ží va nie iných, bez peč nej ších pra cov ných pros tried kov
z dô vo du níz kej mie ry ri zi ka a krát ke ho času po u ží va nia, ale bo ta kých cha rak te ris tík mies ta, kto ré
za mest ná va te¾ ne mô že zme ni�. 

5.1.3. Prí stup na lane a po lo ho va cia tech ni ka sa môžu po u ží va� len za okol nos tí, keï z po sú de nia ri zi ka vy -
plý va, že daná prá ca sa môže vy ko na�, a keï nie je odô vod ne né po u ží va nie iné ho, bez peč nej šie ho pra -
cov né ho pros tried ku.
Na zá kla de po sú de nia ri zi ka a v zá vis los ti naj mä od dĺž ky tr va nia prá ce a er go no mic kých ob me dze ní
musí sa za bez pe či� se dač ka s pri me ra ným prí slu šen stvom.

5.1.4. V zá vis los ti od typu pra cov né ho pros tried ku vy bra né ho pod ¾a bo dov 5.1.2. a 5.1.3. sa mu sia ur či�
pri me ra né opat re nia na mi ni ma li zo va nie ri zík pre za mest nan cov po u ží va jú cich tie to pros tried ky. Ak
je to pot reb né, musí sa za bez pe či� na mon to va nie ochran ných za ria de ní, aby sa pred iš lo pádu z výš -
ky. Ochran né za ria de nia mu sia by� pri me ra ne uspo ria da né a dos ta toč ne pev né, aby za brá ni li ale bo
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za sta vi li pád z výš ky, a ak je to mož né, aby vy lú či li zra ne nie za mest nan cov. Ko lek tív ne ochran né za -
ria de nie na pred chá dza nie pá dom sa môže pre ru ši� len v mies tach prí stu pu k reb rí kom ale bo ku
scho diš tiam.

5.1.5. Ak si vy ko na nie špe ci fic kej čin nos ti vy ža du je, aby sa do čas ne od strá ni lo ko lek tív ne ochran né za ria -
de nie na pred chá dza nie pá dom, mu sia sa pri ja� účin né ná hrad né bez peč nost né opat re nia. Čin nos�
sa ne mô že vy ko na�, kým sa ta ké to opat re nia ne pri jmú. Ak sa daná čin nos� úpl ne ale bo do čas ne do -
kon čí, ko lek tív ne ochran né za ria de nie na pred chá dza nie pá dom sa musí zno va na mon to va�. 

5.1.6. Do čas ná prá ca vo výš ke sa môže vy ko ná va� len vte dy, keï po ve ter nost né pod mien ky ne ohro zu jú bez -
peč nos� a zdra vie za mest nan cov.

5.2. Oso bit né po žia dav ky na po u ží va nie reb rí kov
5.2.1. Reb rí ky mu sia by� umies tne né tak, aby sa za bez pe či la ich sta bi li ta po čas po u ží va nia. Pre nos né reb rí -

ky mu sia by� pos ta ve né na sta bil nom, pev nom, ne po hyb li vom pod kla de pri me ra nej ve¾ ko sti tak, aby
prieč ky reb rí ka boli vo do rov né.
Zá ves né reb rí ky mu sia by� pri pev ne né bez peč ným spô so bom a s vý nim kou la no vých reb rí kov tak,
aby sa za me dzi lo ich po su nu tiu a roz ko lí sa niu. 

5.2.2. Po čas po u ží va nia pre nos ných reb rí kov sa musí za me dzi� po šmyk nu tiu pä tiek tým, že sa po stran ni ce
za is tia na ich dol ných ale bo hor ných kon coch, ale bo v ich blíz kos ti akým ko¾ vek pro ti šmy ko vým  pro -
striedkom ale bo akým ko¾ vek iným za bez pe če ním s rov na kým účin kom. Reb rí ky po u ží va né na prí -
stup mu sia by� také dlhé, aby dos ta toč ne pre sa ho va li prí stu po vú plo ši nu, ak sa ne pri ja li iné opat re -
nia na za bez pe če nie ich pev né ho za chy te nia. Skla da cie reb rí ky a vý suv né reb rí ky sa mu sia po u ží va�
tak, aby sa za brá ni lo po hy bu jed not li vých čas tí. Mo bil né reb rí ky sa mu sia za bez pe či� pro ti po hy bu
skôr, ako na ne za mest na nec vy stú pi.

5.2.3. Reb rí ky sa mu sia po u ží va� tak, aby za mest nan ci moh li ke dy ko¾ vek bez peč ne stá� a bez peč ne sa dr -
ža�. Ak sa má po reb rí ku no si� ná klad, ne smie to brá ni� bez peč né mu pri dr žia va niu sa ru ka mi.

5.3. Oso bit né po žia dav ky na po u ží va nie le še nia
5.3.1. Ak nie je k dis po zí cii sta tic ký vý po čet pre vy bra né le še nie ale bo ak ten to vý po čet ne ob sa hu je za mýš ¾a -

né kon štrukč né úpra vy, mu sia sa vy pra co va� vý po čty pev nos ti a sta bi li ty, ak nie je le še nie zmon to va -
né v sú la de so vše obec ne uzná va ným nor mo va ným uspo ria da ním.

5.3.2. V zá vis los ti od zlo ži tos ti zvo le né ho le še nia plán mon tá že, po u ží va nia a de mon tá že, kto rý môže by� vo
for me štan dard né ho plá nu do pl ne né ho o ná le ži tos ti sú vi sia ce s oso bit ný mi po dro bnos �a mi toh to le -
še nia, musí vy pra co va� zod po ved ná oso ba.

5.3.3. Po šmyk nu tiu opor ných čas tí le še nia sa musí pred chá dza� tým, že sa pri pev nia k nos nej plo che ale bo
sa za bez pe čia pro ti šmy ko vým pros tried kom ale bo akým ko¾ vek iným pros tried kom s rov na kým účin -
kom a za �a že ná plo cha musí ma� dos ta toč nú nos nos�. Musí by� za bez pe če ná sta bi li ta le še nia. Ná hod -
né mu po hy bu po jazd né ho le še nia po čas prá ce vo výš ke sa musí pred chá dza� vhod ným za bez pe če ním.

5.3.4. Roz me ry, tvar a uspo ria da nie po dlahy le še nia mu sia by� pri me ra né po va he prá ce, kto rá sa má vy ko -
na�, mu sia vy ho vo va� pred po kla da né mu za �a že niu a umož ňo va� bez peč nú prá cu a po hyb. Po dlahy
le še nia sa mu sia mon to va� tak, aby sa ich čas ti pri bež nom po u ží va ní ne po sú va li. Me dzi čas �a mi po -
dlahy a zvis lým ko lek tív nym ochran ným zariadením na za brá ne nie pádu ne smú by� ni ja ké ne bez peč -
né me dze ry.

5.3.5. Ak ur či té čas ti le še nia nie sú pri pra ve né na po u ží va nie, na prí klad po čas mon tá že, de mon tá že ale bo
úprav, mu sia sa za bez pe či� bez peč nost ným ozna če ním pod ¾a oso bit né ho predpisu4) a mu sia sa pri -
me ra ne fy zic ky ohra ni či�, aby sa za brá ni lo vstu pu do ne bez peč né ho prie sto ru.

5.3.6. Le še nie sa môže mon to va�, de mon to va� ale bo pod stat ne upra vo va� len pod do h¾a dom zod po ved nej
oso by a túto čin nos� môžu vy ko ná va� len od bor ne spô so bi lí za mest nan ci, kto rí ab sol vo va li pri me ra né 
a špe cia li zo va né ško le nie na pred po kla da né čin nos ti a so zre te ¾om na oso bit né ne bez pe čen stvá pod ¾a 
§ 7 toh to na ria de nia za me ra né naj mä na
a) po cho pe nie plá nu na mon táž, de mon táž ale bo úpra vu da né ho le še nia,
b) bez peč nos� po čas mon tá že, de mon tá že ale bo úpra vy da né ho le še nia,
c) opat re nia na pred chá dza nie ri zi ku pádu osôb ale bo pred me tov,
d) bez peč nost né opat re nia v prí pa de zme ny po ve ter nost ných pod mie nok, kto ré by moh li ne priaz ni vo 

ovplyv ni� bez peč nos� da né ho le še nia,
e) prí pust né za �a že nie,
f) aké ko¾ vek iné ri zi ká vy plý va jú ce z čin nos tí pri mon tá ži, de mon tá ži ale bo úpra ve le še nia.

Zod po ved ná oso ba a za mest nan ci, kto rých sa to týka, mu sia ma� k dis po zí cii plán mon tá že a de -
mon tá že pod ¾a bodu 5.3.2. vrá ta ne ïal ších po ky nov, kto ré môže plán ob sa ho va�.

Strana 3744 Zbierka zákonov č. 470/2003 Čiastka 202

4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 444/2001 Z. z. o po žia dav kách na po u ží va nie ozna če nia, sym bo lov a sig ná lov na za is te nie
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.



5.4. Oso bit né po žia dav ky na po u ží va nie prí stu pu po lane a po lo ho va cích tech ník
         Po u ží va nie prí stu pu po lane a po lo ho va cích tech ník musí by� v sú la de s týmito pod mien ka mi:

a) sys tém sa musí skla da� naj me nej z dvoch samo stat ne ukot ve ných lán, pri čom jed no slú ži na vý stup, zo -
stup a pod po ru (pra cov né lano) a dru hé ako za bez pe čo va cí pros trie dok (bez peč nost né lano),

b) za mest nan ci mu sia do sta� a po u ží va� vhod ný bez peč nost ný vý stroj, kto ré ho pros tred níc tvom mu sia by�
spo je ní s bez peč nost ným la nom,

c) pra cov né lano musí by� vy ba ve né bez peč nost ný mi pros tried ka mi na vý stup a zo stup a samo u za my ka cím 
sys té mom, aby sa pred iš lo pádu po u ží va te ¾a, ak by stra til kon tro lu nad svo jím po hy bom; bez peč nost né
lano musí by� vy ba ve né po hyb li vým za chy tá va cím sys té mom na pred chá dza nie pá dom, kto rý sa pri spô -
so bu je po hy bu po u ží va te ¾a,

d) ná stro je a ostat né prí slu šen stvo, kto ré má za mest na nec po u ží va�, mu sia by� pri pev ne né na bez peč nost -
ný vý stroj ale bo se dad lo, ale bo na iné vhod né pros tried ky,

e) prá ca musí by� vhod ne na plá no va ná a je pot reb né za bez pe či� do zor, aby sa za mest nan co vi moh la v prí -
pa de pot re by pos kyt nú� oka mžitá po moc,

f) za mest nan ci, kto rých sa to týka, mu sia by� pri me ra ne od bor ne a pre u ká za te¾ ne vy ško le ní na pred po kla -
da né čin nos ti pod ¾a § 7 toh to na ria de nia, naj mä na zá chran né po stu py.
Za vý ni moč ných okol nos tí, ak by so zre te ¾om na po sú de nie ri zík po u ží va nie dru hé ho lana malo za ná sle -
dok, že prá ca by bola ne bez peč nej šia, môže sa po vo li� po u ží va nie jed né ho lana za pred po kla du, že sa pri -
ja li vhod né opat re nia na za is te nie bez peč nos ti v sú la de s po žia dav ka mi oso bit ných pred pi sov.“.

4. Za prí lo hu č. 2 sa vkla dá prí lo ha č. 3, kto rá vrá ta -
ne nad pi su znie:

„Prí lo ha č. 3             
k na ria de niu vlá dy č. 159/2001 Z. z. 

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV

Tým to na ria de ním vlá dy sa trans po nu jú tie to práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev:
1. Smer ni ca Rady 89/655/EHS z 30. no vem bra 1989 o mi ni mál nych po žia dav kách na bez peč nos� a ochra nu zdra via 

pri po u ží va ní pra cov ných pros tried kov pra cov ník mi pri prá ci (dru há samo stat ná smer ni ca v zmys le člán ku 16 (1)
smer ni ce 89/391/EHS) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/45/ES z 27. júna 2001.

2. Pre kla dy tých to smer níc sa na chá dza jú v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá -
va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky.“.

Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. de cem bra
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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