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Z Á K O N

z 25. júna 2004

o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

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

Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

(1) Ten to zá kon upra vu je vý kon me diá cie, zá klad né
prin cí py, or ga ni zá ciu a účin ky me diá cie. 

(2) Ten to zá kon sa vz�a hu je na spo ry, kto ré vzni ka jú
z ob čian sko práv nych vz�a hov,1) ro din nop ráv nych vz�a -
hov,2) ob chod ných zá väz ko vých vz�ahov3) a  pra cov no -
právnych vz�a hov.4)

§ 2

Základné pojmy

(1) Me diá cia je mi mo súd na čin nos�, pri kto rej oso by
zú čast ne né na me diá cii po mo cou me diá to ra rie šia
spor, kto rý vzni kol z ich zmluv né ho vz�a hu ale bo iné ho
práv ne ho vz�a hu.

(2) Na úče ly toh to zá ko na je 
a) oso ba zú čast ne ná na me diá cii, fy zic ká oso ba ale bo

práv nic ká oso ba, kto rá je v spo re tý ka jú com sa
zmluv né ho vz�a hu ale bo iné ho práv ne ho vz�a hu
s inou fy zic kou oso bou ale bo práv nic kou oso bou, 

b) bez ú hon ný ten, kto ne bol prá vo plat ne od sú de ný za
úmy sel ný trest ný čin; bez ú hon nos� sa pre u ka zu je
vý pi som z re gis tra tres tov, kto rý ne smie by� star ší
ako tri me sia ce.

§ 3

Mediátor

Me diá to rom pod ¾a toh to zá ko na môže by� kaž dá fy -
zic ká oso ba za pí sa ná v re gis tri me diá to rov, na kto rej sa 
oso by zú čast ne né na me diá cii do hod nú a kto rá funk ciu 
me diá to ra pri jme. 

§ 4

Výkon činnosti mediátora

(1) Vý kon čin nos ti me diá to ra je pod ni ka ním.

(2) Me diá tor je po vin ný vy ko ná va� svo ju čin nos� ne -
zá vis le, ne stran ne, dô sled ne, s ná le ži tou od bor nou sta -
rost li vos �ou, po u či� oso by zú čast ne né na me diá cii,
o ich prá vach, kto ré môžu by� me diá ciou dotk nu té
a bez zby toč né ho od kla du in for mo va� oso by zú čast ne -
né na me diá cii o všet kých sku toč nos tiach, pre kto ré by
mo hol by� z vý ko nu me diá cie vy lú če ný, ak so zre te ¾om
na jeho po mer k veci ale bo k oso bám zú čast ne ným na
me diá cii mož no ma� po chyb nos ti o jeho ne za u ja tos ti.

(3) Me diá tor zod po ve dá za ško du, kto rú spô so bil
účast ní kom me diá cie pri vý ko ne svo jej čin nos ti,  po -
d¾a vše obec ných usta no ve ní a zod po ved nos ti za ško -
du.5)

Mlčanl ivos�

§ 5

Me diá tor, oso by zú čast ne né na me diá cii a iné fy zic ké
oso by pri zva né me diá to rom ale bo oso bou zú čast ne nou
na me diá cii k me diá cii sú po vin né za cho vá va� ml čan li -
vos� o všet kých sku toč nos tiach, kto ré sa doz ve de li
v sú vis los ti s me diá ciou; usta no ve nia oso bit ných
predpisov6) tým to nie sú dotk nu té.

§ 6

Ak sa ve die súd ne ko na nie, roz hod cov ské ko na nie
ale bo ob dob né ko na nie o ná hra du ško dy pod ¾a § 4
ods. 3, nie je me diá tor via za ný po vin nos �ou ml čan li vos -
ti v roz sa hu, kto rý je pot reb ný na po sú de nie po ru še nia
po vin nos ti me diá to ra.
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1) § 1 Ob čianskeho zá kon níka.
2) Zá kon o ro di ne.
3) § 261 Ob chod né ho zá kon ní ka.
4) § 1 Zá kon ní ka prá ce.
5) § 415 až 450 Ob čian ske ho zá kon ní ka.
6) Na prí klad § 167 a 168 Trest né ho zá ko na, § 17 Ob chod né ho zá kon ní ka, zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, § 23 zá ko na č. 586/2003 Z. z. o ad vo ká cii a o zme ne a do pl ne ní
zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skorších pred pi sov.



§ 7

Dohoda o riešení sporu mediáciou

(1) Do ho da o rie še ní spo ru me diá ciou je pí som ná do -
ho da me dzi oso ba mi zú čast ne ný mi na me diá cii o tom,
že všet ky ale bo nie ktoré spo ry, kto ré me dzi nimi vznik li
ale bo vznik nú v ur če nom zmluv nom vz�a hu ale bo inom 
práv nom vz�a hu, sa po kú sia vy rie ši� me diá ciou.

(2) Pí som nú for mu do ho dy o rie še ní spo ru me diá ciou 
mož no na hra di� vy hlá se ním osôb zú čast ne ných na me -
diá cii do zá pis ni ce spí sa nej me diá to rom. Vy hlá se nie
osôb zú čast ne ných na me diá cii je pot reb né usku toč ni�
naj ne skôr do za ča tia me diá cie; zá pis ni ca musí by� pod -
pí sa ná oso ba mi zú čast ne ný mi na me diá cii.

(3) Oso by zú čast ne né na me diá cii si v do ho de o rie še -
ní spo ru me diá ciou môžu usta no vi�, že do ho da o rie še -
ní spo ru me diá ciou za vä zu je aj ich práv nych ná stup -
cov. 

(4) Ak je zmlu va, kto rá je pred me tom spo ru v me diá -
cii, ne plat ná, do ho da o rie še ní spo ru me diá ciou, kto rá
je jej sú čas �ou, je ne plat ná len, ak sa dô vod ne plat nos ti
vz�a hu je aj na túto do ho du.

(5) Ak oso ba zú čast ne ná na me diá cii od stú pi od
zmlu vy, kto rá je pred me tom spo ru v me diá cii, od stú pe -
nie sa ne tý ka do ho dy o rie še ní spo ru me diá ciou, kto rá
je jej sú čas �ou, ak sa oso by zú čast ne né na me diá cii ne -
do hod nú inak.

§ 8

Registračné konanie

(1) Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky
(ïa lej len „mi nis ter stvo“) ve die re gis ter me diá to rov, re -
gis ter me diač ných cen tier a re gis ter vzde lá va cích in šti -
tú cií.

(2) Mi nis ter stvo za pí še do re gis tra me diá to rov toho,
kto
a) je spô so bi lý na práv ne úko ny v pl nom roz sa hu, 
b) zís kal vy so ko škol ské vzde la nie dru hé ho stup ňa na

vy so kej ško le v Slo ven skej re pub li ke,7) ale bo má
uzna ný do klad o vy so ko škol skom vzde la ní dru hé ho
stup ňa vy da ný za hra nič nou vy so kou ško lou, 

c) je bez ú hon ný, 
d) má osved če nie o úspeš nom ab sol vo va ní od bor nej

prí pra vy me diá to ra (ïa lej len „osved če nie“).

(3) Mi nis ter stvo vy čiark ne z re gis tra me diá to rov
toho, kto
a) o to pí som ne po žia dal,
b) zo mrel ale bo bol vy hlá se ný za mŕt ve ho,
c) bol po zba ve ný spô so bi los ti na práv ne úko ny ale bo

jeho spô so bi los� na práv ne úko ny bola ob me dze ná,
d) bol prá vo plat ne od sú de ný pre úmy sel ný trest ný čin, 
e) ne spĺ ňa pred po kla dy na zá pis do re gis tra me diá to -

rov. 

(4) Mi nis ter stvo vydá me diá to ro vi pí som né osved če -

nie o zá pi se fy zic kej oso by do re gis tra me diá to rov ale bo
o vy čiar knu tí z re gis tra me diá to rov.

(5) Mi nis ter stvo za pí še do re gis tra me diač ných cen -
tier me diač né cen trum, kto ré bolo zve rej ne né v Ob -
chod nom ves tní ku pod ¾a § 11.

(6) Mi nis ter stvo za pí še do re gis tra vzde lá va cích in šti -
tú cií vzde lá va ciu in šti tú ciu, kto rá 
a) spĺ ňa pod mien ky pod ¾a § 11 ods. 1 ale bo
b) zís ka la akre di tá ciu na vzde lá va nie v ob las ti me diá -

cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

§ 9

Odborná príprava mediátora
a odborná skúška mediátora

(1) Cie ¾om od bor nej prí pra vy me diá to ra je zís ka nie
oso bit ných kva li fi kač ných pred po kla dov pot reb ných
na vý kon čin nos ti pod ¾a toh to zá ko na. 

(2) Od bor ná prí pra va me diá to ra trvá sto ho dín. Je
za me ra ná na vý uč bu o zá kla doch práv ne ho po riad ku.
Od bor ná prí pra va je za me ra ná aj na ob las� in ter per so -
nál nej ko mu ni ká cie, te ó rie kon flik tov a psy cho lo gic ké
as pek ty rie še nia kon flik tov, ako aj na ob las� pra vi diel
sprá va nia me diá to ra. 

(3) Od bor ná prí pra va me diá to ra sa kon čí od bor nou
skúš kou, kto rou sa po su dzu jú od bor né ve do mos ti
a zruč nos ti me diá to ra. Ak me diá tor na od bor nej skúš -
ke ne us pe je, má prá vo vy ko na� opa ko va nú skúš ku bez
opa ko va nia od bor nej prí pra vy me diá to ra. Ak me diá tor
ani v opa ko va nej skúš ke ne us pe je, má prá vo na pre -
skú ša nie mi nis ter stvom. Me diá tor, kto rý ne us pe je ani
pri pre skú ša ní mi nis ter stvom, sa môže uchá dza� o vy -
ko na nie ïal šej od bor nej skúš ky až po no vom vy ko na ní
od bor nej prí pra vy. 

(4) Fy zic ké oso by, kto ré majú práv nic ké vy so ko škol -
ské vzde la nie naj me nej pr vé ho stup ňa, ne ma jú po vin -
nos� ab sol vo va� od bor nú prí pra vu o zá kla doch práv ne -
ho po riad ku, ani ne vy ko ná va jú od bor nú skúš ku zo
zna los tí práv ne ho po riad ku. Od bor ná prí pra va fy zic -
kých osôb, kto ré majú práv nic ké vy so ko škol ské vzde la -
nie naj me nej pr vé ho stup ňa, ne smie tr va� dlh šie než tri
po sebe na sle du jú ce dni. Plat ba za od bor nú prí pra vu
tých to fy zic kých osôb ne smie by� vyš šia, než je po mer -
ná čas� plat by iných me diá to rov za tú čas� ich prí pra vy, 
kto rej pred me tom je in ter per so nál na ko mu ni ká cia
a psy cho lo gic ké as pek ty rie še nia kon flik tov.

§ 10

Vzdelávacia inštitúcia

(1) Od bor nú prí pra vu a skúš ku me diá to ra môže vy -
ko ná va� len vzde lá va cia in šti tú cia akre di to va ná pod ¾a
oso bit né ho zá ko na,8) ok rem ak me diá tor uplat ní prá vo
na pre skú ša nie mi nis ter stvom pod ¾a § 9 ods. 3.

(2) Vzde lá va ciu in šti tú ciu, kto rej bolo odob ra té po -
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7) § 2 ods. 5 zá ko na č. 131/2002 Z. z. o vy so kých ško lách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
8) Zá kon č. 386/1997 Z. z. o ïal šom vzde lá va ní a o zme ne zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 387/1996 Z. z. o za mest na nos ti

v zne ní zá ko na č. 70/1997 Z. z.



tvr de nie o akre di tá cii, mi nis ter stvo vy čiark ne z re gis tra 
vzde lá va cích in šti tú cií.

(3) Vzde lá va cia in šti tú cia vy dá va ab sol ven to vi od -
bor nej prí pra vy me diá to ra po úspeš nom vy ko na ní od -
bor nej skúš ky osved če nie. Ak ab sol vent od bor nej prí -
pra vy me diá to ra úspeš ne vy ko ná od bor nú skúš ku po
pre skú ša ní mi nis ter stvom, osved če nie mu vydá mi nis -
ter stvo.

§ 11

Mediačné centrum

(1) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba (ïa lej len
„zria ïo va te¾“) môže zria di� a vies� me diač né cen trum.

(2) Zria ïo va te¾ me diač né ho cen tra je po vin ný v Ob -
chod nom vestníku9) zve rej ni� 
a) zria de nie me diač né ho cen tra, 
b) zria de nie po bo čiek me diač né ho cen tra, ak ich zria -

dil, 
c) pri ja tý šta tút zria de né ho me diač né ho cen tra,
d) zoz nam me diá to rov, kto rí pô so bia v zria de nom me -

diač nom cen tre, a jeho zme ny.

§ 12

Štatút mediačného centra

Šta tút me diač né ho cen tra usta no ví 
a) or ga ni zač nú štruk tú ru me diač né ho cen tra,
b)  za me ra nie me diač né ho cen tra, 
c) oso bit né pred po kla dy, kto ré musí spĺ ňa� uchá dzač

o zá pis do zo zna mu me diá to rov, kto rý ve die me diač -
né cen trum,

d) pra vid lá o od me ne me diá to ra.

§ 13

Zoznam mediátorov mediačného centra

(1) Me diač né cen trum ve die zoz nam me diá to rov pô -
so bia cich v tom to me diač nom cen tre; ten to zoz nam
me diá to rov je ve rej ne prí stup ný. 

(2) Me diač né cen trum za pí še do zo zna mu me diá to rov 
me diá to ra, kto rý spĺ ňa oso bit né pred po kla dy pod ¾a
jeho šta tú tu, ak sú v šta tú te ur če né.

(3) V zo zna me me diá to rov prí sluš né ho me diač né ho
cen tra sa uve die meno a priez vis ko me diá to ra, ad re sa
jeho tr va lé ho po by tu a oso bit né pred po kla dy po ža do va -
né na zá pis.

(4) Oso by zú čast ne né na me diá cii sa môžu do hod -
nú�, že svoj spor budú rie ši� v ur či tom me diač nom cen -
tre. 

§ 14

Začiatok mediácie a koniec mediácie

(1) Ak sa oso by zú čast ne né na me diá cii ne do hod nú
inak, me diá cia sa za čí na dňom, keï sa oso by zú čast ne -

né na me diá cii pí som ne do hod li na účas ti na me diá cii
kon krét ne ho spo ru a oso be me diá to ra.

(2) Ak oso be zú čast ne nej na me diá cii, kto rá dala ná -
vrh na účas� na me diá ciu kon krét ne ho spo ru, ne dô jde
pri ja tie ná vr hu v le ho te ur če nej v ná vr hu, inak do
14 dní odo dňa, keï ná vrh do šiel dru hej oso be zú čast -
ne nej na me diá cii, pred po kla dá sa, že ná vrh bol od -
miet nu tý.

(3) Me diá cia sa kon čí 
a) dňom uza tvo re nia do ho dy, kto rá je vý sled kom me -

diá cie, 
b) dňom pí som né ho vy hlá se nia me diá to ra po kon zul -

tá cii s oso ba mi zú čast ne ný mi na me diá cii, že me diá -
cia ne bu de po kra čo va�, 

c) dňom do ru če nia pí som né ho vy hlá se nia oso by zú -
čast ne nej na me diá cii ad re so va né ho me diá to ro vi, že
me diá cia je skon če ná, ale bo

d) dňom do ru če nia pí som né ho vy hlá se nia jed nej
z osôb zú čast ne ných na me diá cii ad re so va né ho dru -
hej oso be zú čast ne nej na me diá cii a me diá to ro vi, ak
si ho oso by zú čast ne né na me diá cii už zvo li li, že me -
diá cia je skon če ná.

§ 15

Účinky dohody o mediácii

(1) Do ho da, kto rá vznik la ako vý sle dok me diá cie, má
pí som nú for mu a je pre oso by zú čast ne né na me diá cii
zá väz ná.

(2) Na zá kla de do ho dy, kto rá vznik la ako vý sle dok
me diá cie, môže opráv ne ný poda� ná vrh na súd ny vý -
kon roz hod nu tia ale bo ná vrh na vy ko na nie exe kú cie,
ak je táto do ho da pod ¾a pod mie nok usta no ve ných
v oso bit ných pred pi soch 
a) spí sa ná vo for me no tár skej zá pis ni ce, 
b) schvá le ná ako zmier pred sú dom, roz hod cov ským

or gá nom. 

§ 16

Prechodné ustanovenie

(1) Práv nic ké oso by, kto ré pred účin nos �ou toh to zá -
ko na zís ka li akre di tá ciu na vzde lá va nie v ob las ti me -
diá cie, sa po va žu jú za vzde lá va cie in šti tú cie opráv ne né
vy ko ná va� od bor nú prí pra vu me diá to ra.

(2) Fy zic ké oso by, kto ré spĺ ňa jú pred po kla dy usta -
no ve né v § 8 ods. 2 písm. a) až c), ab sol vo va li akre di to -
va nú od bor nú prí pra vu v ob las ti me diá cie a na jej zá -
kla de pos ky to va li na úze mí Slo ven skej re pub li ky
me diá ciu pred účin nos �ou toh to zá ko na, sa po va žu jú
za me diá to rov pod ¾a toh to zá ko na a mi nis ter stvo ich
za pí še do re gis tra me diá to rov.

Čl. II

Zá kon č. 99/1963 Zb. Ob čian sky súd ny po ria dok
v zne ní zá ko na č. 36/1967 Zb., zá ko na č. 158/1969 Zb., 
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9) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 42/2004 Z. z. o Ob chod nom ves tní ku.



zá ko na č. 49/1973 Zb., zá ko na č. 20/1975 Zb., zá ko na
č. 133/1982 Zb., zá ko na č. 180/1990 Zb., zá ko na
č. 328/1991 Zb., zá ko na č. 519/1991 Zb., zá ko na
č. 263/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 5/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 46/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 190/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 22/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 58/1996 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 281/1996 Z. z., zá ko na
č. 211/1997 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 359/1997 Z. z., zá ko na č. 124/1998 Z. z.,
zá ko na č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 169/1998 Z. z., zá -
ko na č. 187/1998 Z. z., zá ko na č. 225/1998 Z. z., zá ko -
na č. 233/1998 Z. z., zá ko na č. 235/1998 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 318/1998
Z. z., zá ko na č. 331/1998 Z. z., zá ko na č. 46/1999 Z. z., 
ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 66/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re -
pub li ky č. 166/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 185/1999 Z. z., zá ko na
č. 223/1999 Z. z., zá ko na č. 303/2001 Z. z., zá ko na
č. 501/2001 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 232/2002 Z. z., zá ko na č. 424/2002 Z. z., zá ko na
č. 451/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., ná le zu
Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky č. 620/2002
Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej re pub li ky
č. 75/2003 Z. z., zá ko na č. 353/2003 Z. z., zá ko na
č. 530/2003 Z. z., zá ko na č. 589/2003 Z. z., zá ko na
č. 204/2004 Z. z., zá ko na č. 371/2004 Z. z. a zá ko na
č. 382/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V § 99 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Súd môže od po ru či� účast ní kom, aby sa po kú si li
o zmier me diá ciou.“.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 71/1992 Zb.
o súd nych po plat koch a po plat ku za vý pis z re gis tra
tres tov v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 89/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 150/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 85/1994 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 232/1995 Z. z., zá ko -
na č. 12/1998 Z. z., zá ko na č. 457/2000 Z. z., zá ko na
č. 162/2001 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 531/2003 Z. z., zá ko na č. 215/2004 Z. z. a zá ko na
č. 382/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

§ 11 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Ak ko na nie skon čia účast ní ci schvá le ním súd ne -

ho zmie ru do za čiat ku po jed ná va nia, vrá ti sa im 90 %
zo za pla te né ho po plat ku. Ak ko na nie skon čia účast ní ci 
schvá le ním súd ne ho zmie ru po za ča tí po jed ná va nia,
vrá ti sa im 50 % zo za pla te né ho po plat ku. Ak účast ní ci
vy rie ši li čas� spo ru súd nym zmie rom v zmie ro va com

ko na ní, vrá ti sa im 30 % zo za pla te né ho po plat ku za
ïal šie ko na nie súdu v pred met nej veci.“. 

Čl. IV

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 323/1992 Zb.
o no tá roch a no tár skej čin nos ti (No tár sky po ria dok)
v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 232/1995 Z. z., zá ko na č. 397/2000 Z. z., zá ko na
č. 561/2001 Z. z., zá ko na č. 526/2002 Z. z., zá ko na
č. 527/2002 Z. z. a zá ko na č. 357/2003 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:

V § 3 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý znie:
„(3) Ak ten to zá kon ale bo oso bit ný zá kon ne us ta no -

vu je inak, no tár môže ako svo ju ïal šiu čin nos� vy ko ná -
va� funk ciu me diá to ra pod ¾a pod mie nok usta no ve ných
oso bit ným zákonom1a).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie: 
„1a) Zá kon č. 420/2004 Z. z. o me diá cii a o do pl ne ní nie ktorých zá -

ko nov.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

Čl. V

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., 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. 164/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 289/1996 Z. z., zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z.,
zá ko na č. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č.179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z., zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 423/2003 Z. z., zá ko na
č. 515/2003 Z. z., zá ko na č. 586/2003 Z. z., zá ko na
č. 602/2003 Z. z., zá ko na č. 347/2004 Z. z., zá ko na
č. 350/2004 Z. z. a zá ko na č. 365/2004 Z. z. sa do pĺ ňa
tak to:
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V § 3 ods. 1 písm. c) sied mom bode sa na kon ci pri pá -
ja jú tie to slo vá: „mediátorov9a),“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9a znie: 
„9a) Zá kon č. 420/2004 Z. z. o me diá cii a o do pl ne ní nie ktorých zá -

ko nov.“.

Čl. VI

Účinnos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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421

Z Á  K O N

z 30. júna 2004

o eko lo gic kom po ¾no hos po dár stve 

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

§ 1

Pred met úpra vy

Tým to zá ko nom sa usta no vu jú nie ktoré pra vid lá
eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva pod ¾a práv nych ak tov 
Eu róp skych spo lo čen stiev.1)

§ 2

Or gá ny štát nej sprá vy v ob las ti
eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva

Or gány štát nej sprá vy v ob las ti eko lo gic ké ho po ¾no -
hos po dár stva sú
a) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -

ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) Ústred ný kon trol ný a skú šob ný ús tav po ¾no hos po -

dár sky (ïa lej len „kon trol ný ús tav“).

§ 3

Mi nis ter stvo

Mi nis ter stvo
a) ria di vý kon štát nej sprá vy v ob las ti sta rost li vos ti

o roz voj eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva, 
b) ko or di nu je me dzi ná rod nú spo lu prá cu na úse ku sta -

rost li vos ti o eko lo gic ké po ¾no hos po dár stvo,
c) roz ho du je o od vo la ní pro ti roz hod nu tiu kon trol né ho

ús ta vu,
d) zve rej ňu je na ná vrh kon trol né ho ús ta vu vo Ves tní ku 

Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „ves tník“) zoz nam hno jív a zoz nam prí -
prav kov na ochra nu rast lín po vo le ných v eko lo gic -
kom po ¾no hos po dár stve.

§ 4

Kon trol ný ús tav 

Kon trol ný ús tav 
a) vy ko ná va a za bez pe ču je po vin nos ti prí sluš né ho or -

gá nu štát nej sprá vy pod ¾a toh to zá ko na a pod ¾a
práv nych ak tov Eu róp skych spoločenstiev1) pre eko -
lo gic ké po ¾no hos po dár stvo,

b) ve die re gis ter 
1. žia da te ¾ov o za ra de nie do sys té mu eko lo gic ké ho

po ¾no hos po dár stva,
2. fy zic kých osôb a práv nic kých osôb vy ko ná va jú -

cich čin nos� pod ¾a § 5 ods. 1 (ïa lej len „dr ži te¾ re -
gis trá cie“),

3. in špekč ných or ga ni zá cií pod ¾a § 6 ods. 1,
c) vy dá va opráv ne nie in špekč nej or ga ni zá cii na vý kon

in špek cie eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva (ïa lej
len „in špek cia“) pod ¾a roz sa hu eko lo gic ké ho po ¾no -
hos po dár stva, kto rú dr ži te¾ re gis trá cie pod ¾a
písmena b) dru hé ho bodu vy ko ná va,

d) vy ko ná va do zor nad vý ko nom in špek cie eko lo gic ké -
ho po ¾no hos po dár stva in špekč ný mi or ga ni zá cia mi,

e) roz ho du je o re gis trá cii a vy dá va dr ži te ¾o vi re gis trá cie 
osved če nie o spô so bi los ti na vy ko ná va nie re gis tro -
va nej čin nos ti,

f) vy dá va sú hlas na do voz pro duk tov eko lo gic ké ho
po¾nohospodárstva1) do voz co vi z tre tích kra jín,

g) in for mu je a spo lu pra cu je s prí sluš ný mi or gán mi Eu -
róp skej únie a prí sluš ný mi or gán mi člen ských štá -
tov Eu róp skej únie a s in špekč ný mi or ga ni zá cia mi
v za hra ni čí v sú la de s po vin nos �a mi vy plý va jú ci mi
pre člen ský štát z práv nych ak tov Eu róp skych spo -
lo čen stiev,1)

h) na ná vrh opráv ne nej in špekč nej or ga ni zá cie ukla -
dá sank cie za po ru še nie po vin nos tí usta no ve ných
tým to zá ko nom a práv ny mi akt mi Eu róp skych
spoločenstiev1) pre eko lo gic ké po ¾no hos po dár stvo, 

i) zos ta vu je zoz nam hno jív a zoz nam prí prav kov na
ochra nu rast lín po vo le ných v eko lo gic kom po ¾no -
hos po dár stve.

§ 5

Re gis trá cia

(1) Žia dos� o re gis trá ciu pred kla dá žia da te¾ pod ¾a § 4
písm. b) pr vé ho bodu na tla či ve vy da nom kon trol ným
ús ta vom. Sú čas �ou žia dos ti je do ku men tá cia
o materiálno-technickom a prie sto ro vom za bez pe če ní
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1) Na ria de nie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o eko lo gic kej vý ro be po ¾no hos po dár skych vý rob kov a prí sluš ných ozna če niach po ¾ -
no hos po dár skych vý rob kov a po tra vín (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 198, 22/07/1991).
Na ria de nie Ko mi sie (EHS) č. 94/92 zo 14. ja nu ára 1992 o po dro bných pra vid lách na vy ko ná va nie opat re ní pre do voz z tre tích kra jín
usta no ve ných v na ria de ní (EHS) č. 2092/91 o eko lo gic kej vý ro be po ¾no hos po dár skych vý rob kov a prí sluš ných ozna če niach po ¾no hos -
po dár skych vý rob kov a po tra vín (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 011, 17/01/1992).
Na ria de nie Ko mi sie (ES) č.1788/2001 zo 7. sep tem bra 2001, kto ré usta no vu je po dro bné pra vid lá pre vy ko ná va nie usta no ve ní tý ka jú -
cich sa osved če nia o in špek cii pre do vo zy z tre tích kra jín pod ¾a člán ku 11 na ria de nia Rady (EHS) č. 2092/91 o eko lo gic kej vý ro be po ¾no -
hos po dár skych vý rob kov a prí sluš ných ozna če niach po ¾no hos po dár skych vý rob kov a po tra vín (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev L 243, 13/09/2001).



na vý kon po ža do va nej čin nos ti, vý pis z lis tu
vlastníctva2) ale bo do klad o ná jme,3) gra fic ká prí lo ha so
si tu ač ným vy zna če ním po zem kov,4) na kto rých mie ni
žia da te¾ vy rá ba� pro duk ty eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár -
stva pod ¾a roz sa hu bež né ho po ¾no hos po dár stva. 

(2) Roz hod nu tie o re gis trá cii ob sa hu je
a) meno, priez vis ko a mies to tr va lé ho po by tu ale bo ob -

chod né meno, síd lo a iden ti fi kač né čís lo dr ži te ¾a re -
gis trá cie, ak bolo pri de le né,5)

b) druh a mies to vý ko nu čin nos ti,
c) re gis trač né čís lo pri de le né kon trol ným ús ta vom,
d) odô vod ne nie. 

(3) Dr ži te¾ re gis trá cie je po vin ný do 30 dní ozná mi�
kon trol né mu ús ta vu kaž dú zme nu sú vi sia cu s údaj mi
uve de ný mi v žia dos ti o re gis trá ciu a v roz hod nu tí o re -
gis trá cii. Kon trol ný ús tav vy ko ná túto zme nu v re gis tri
a vydá nové roz hod nu tie.

(4) Dr ži te¾ re gis trá cie je po vin ný na úče ly ove ro va nia
vý ko nu svo jej čin nos ti pod ¾a pod mie nok usta no ve ných
tým to zá ko nom a práv ny mi akt mi Eu róp skych
spoločenstiev1) bez od klad ne uzav rie� zmlu vu len s jed -
nou in špekč nou or ga ni zá ciou pod ¾a § 6 ok rem prí pa -
dov pre cer ti fi ká cie a umož ni� vý kon do zo ru kon trol -
ným ús ta vom [§ 4 písm. d)]. Dr ži te¾ re gis trá cie
o uza tvo re ní zmlu vy in for mu je pí som ne kon trol ný ús -
tav do 15 dní odo dňa jej uza tvo re nia.

(5) Kon trol ný ús tav re gis trá ciu roz hod nu tím zru ší,
ak dr ži te¾ re gis trá cie
a) pre stal spĺ ňa� pod mien ky usta no ve né v od se koch 3

a 4,
b) pre stal vy ko ná va� čin nos�, kto rá bola pred me tom

re gis trá cie,
c) po ru šu je pod mien ky usta no ve né tým to zá ko nom

ale bo práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev,1) 
d) po žia da o zru še nie re gis trá cie,
e) od mie tol v prí sluš nom ka len dár nom roku vy ko na nie 

in špek cie opráv ne nou in špekč nou or ga ni zá ciou.

§ 6

In špek cia eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva

(1) In špekč nou or ga ni zá ciou na úče ly toh to zá ko na je 
pod ni ka te¾, kto rý 
a) je spô so bi lý a opráv ne ný vy ko ná va� in špek ciu pod ¾a

práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev,1)
b) je akre di to va ný pod ¾a slo ven skej tech nic kej nor -

my,6)
c) má opráv ne nie na vý kon in špek cie ude le né kon trol -

ným ús ta vom,
d) má síd lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ale bo má

na úze mí Slo ven skej re pub li ky spl no moc ne né ho zá -
stup cu.

(2) In špekč ná or ga ni zá cia vy ko ná va in špek ciu  pro -
stredníctvom in špek to rov eko lo gic ké ho po ¾no hos po -
dár stva.

(3) In špek tor eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva ne -
smie
a) by� dr ži te ¾om re gis trá cie na spra co va nie pro duk tov

eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva,
b) by� dr ži te ¾om re gis trá cie na uvá dza nie pro duk tov

eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva na trh, 
c) vy ko ná va� in špek ciu u toho is té ho dr ži te ¾a re gis trá -

cie viac než tri po sebe na sle du jú ce roky,
d) vy ko ná va� in špek ciu pre viac ako jed nu in špekč nú

or ga ni zá ciu,
e) vy ko ná va� in špek ciu za prí tom nos ti spl no moc ne né -

ho zá stup cu, ak má síd lo mimo úze mia Slo ven skej
re pub li ky. 

(4) In špekč ná or ga ni zá cia je po vin ná bez od klad ne
ozná mi� kon trol né mu ús ta vu 
a) odob ra tie ozna če nia a odob ra tie pro duk tu eko lo gic -

ké ho po ¾no hos po dár stva na zá kla de práv nych ak tov
Eu róp skych spo lo čen stiev,1)

b) kaž dú zme nu vý me ry a zme nu vy u ží va nia po ¾no hos -
po dár skej pôdy dr ži te ¾om re gis trá cie.

(5) Opráv ne nie na vý kon in špek cie za ni ká
a) zru še ním in špeč nej or ga ni zá cie,7) ale bo 
b) ne po žia da ním in špekč nou or ga ni zá ciou o pre dĺ že -

nie doby plat nos ti po ve re nia, ale bo 
c) ozná me ním kon trol né mu ús ta vu o skon če ní čin nos -

ti.

(6) In špekč ná or ga ni zá cia je po vin ná ozná mi� kon -
trol né mu ús ta vu sku toč nos� pod ¾a od se ku 5, kto rá je
dô vo dom zá ni ku opráv ne nia, naj ne skôr do de siatich
dní odo dňa, keï táto sku toč nos� na sta la.

(7) Kon trol ný ús tav in špekč nej or ga ni zá cii opráv ne -
nie od ní me, ak
a) pre sta ne spĺ ňa� pod mien ky pod ¾a toh to zá ko na, 
b) po ru ši la po vin nos ti usta no ve né pod ¾a práv nych ak -

tov Eu róp skych spo lo čen stiev.1)

(8) In špekč ná or ga ni zá cia, kto rej bolo opráv ne nie od -
ňa té pod ¾a od se ku 7, môže opä tov ne po žia da� o vy da nie 
opráv ne nia až po od strá ne ní dô vo dov, kto ré vied li
k jeho od ňa tiu.

(9) Zá nik opráv ne nia ale bo od ňa tie opráv ne nia na vý -
kon in špek cie kon trol ný ús tav vy zna čí v re gis tri pod ¾a
§ 4 písm. b) tre tie ho bodu.

§ 7

Ozna čo va nie pro duk tov
eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva

(1) Ozna čo va nie pro duk tov eko lo gic ké ho po ¾no hos -
po dár stva sa vy ko ná va pod ¾a práv nych ak tov Eu róp -
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2) § 69 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu -
te¾ nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

3) Na prí klad § 663 až 670 Ob čian ske ho zá kon ní ka v zne ní zá ko na č. 509/1991 Zb.
4) § 2 písm. f) a g) zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
5) § 27 zá ko na č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke.
6) STN EN 45011 (01 5256) Vše obec né po žia dav ky na or gá ny pre vádz ku jú ce cer ti fi kač né sys té my vý rob kov (ISO/IEC Gu i de 65:1996).
7) § 68 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.



skych spoločenstiev1) a gra fic kým zna kom eko lo gic ké -
ho po ¾no hos po dár stva uve de ným v prí lo he. 

(2) Ozna čo va ním pro duk tov eko lo gic ké ho po ¾no hos -
po dár stva nie sú dotk nu té usta no ve nia oso bi tných
pred pi sov.8)

§ 8

Ná hra dy ná kla dov

(1) Ná kla dy na vy ko na nie roz bo ru vzor ky odob ra tej
pri po do zre ní z po ru še nia usta no ve ní toh to zá ko na
u dr ži te ¾a re gis trá cie uhrá dza dr ži te¾ re gis trá cie, ak sa
na zá kla de roz bo ru po tvr dí, že pro dukt eko lo gic ké ho
po ¾ no hos po dár stva ne zod po ve dá po žia dav kám toh to
zá ko na a práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen stiev.1)

(2) Ak sa ne po tvr dí po do zre nie z po ru še nia toh to zá -
ko na u dr ži te ¾a re gis trá cie pod ¾a od se ku 1, ná kla dy na
vy ko na nie roz bo ru vzor ky uhrá dza kon trol ný ús tav. 

§ 9

Pos ky to va nie in for má cií

Kon trol ný ús tav pos ky tu je a uve rej ňu je len také
úda je pod ¾a § 4 písm. b), kto ré nie sú pred me tom
ochra ny pod ¾a oso bit ných predpisov9) ale bo nie sú
ozna če né dr ži te ¾om re gis trá cie za pred met ob chod né -
ho ta jom stva.10)

§ 10

Sank cie za po ru še nie zá ko na

(1) Kon trol ný ús tav ulo ží po ku tu 
a) od 40 000 do 50 000 Sk dr ži te ¾o vi re gis trá cie, ak ne -

spl ní po vin nos� pod ¾a § 5 ods. 3,
b) od 50 000 do 60 000 Sk dr ži te ¾o vi re gis trá cie, ak ne -

spl ní po vin nos� pod ¾a § 5 ods. 4, 
c) od 80 000 do 100 000 Sk in špekč nej or ga ni zá cii, ak

ne spl ní po vin nos� pod ¾a § 6 ods. 3, 4 a 6 a po vin nos ti 
uve de né v práv nych ak toch Eu róp skych spo lo čen -
stiev.1)

(2) Kon trol ný ús tav ulo ží po ku tu od 800 000 do
1 000 000 Sk tomu, kto v roz po re s tým to zá ko nom ale -
bo s práv ny mi akt mi Eu róp skych spoločenstiev1)  po -
užíva klam li vú in for má ciu o tom, že po ¾no hos po dár sky

pro dukt ale bo po tra vi na z bež nej vý ro by po chá dza
z eko lo gic ké ho po ¾no hos po dár stva. 

(3) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da na zá važ nos�, 
dobu tr va nia, spô sob a mie ru za vi ne nia a ná sled ky pro -
ti práv ne ho ko na nia. 

(4) Po ku tu mož no ulo ži� do jed né ho roka odo dňa,
keï sa in špekč ná or ga ni zá cia o po ru še ní po vin nos tí
doz ve de la, naj ne skôr však do troch ro kov odo dňa, keï
k po ru še niu po vin nos tí do šlo.

(5) Vý nos z po kút je príj mom štát ne ho roz po čtu.

Spo loč né,  pre chod né
a zá ve reč né usta no ve nia

§ 11

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,11) ak ten to zá kon
ne us ta no vu je inak. 

(2) Re gis ter ve de ný do 1. au gus ta 2004 pod ¾a do te -
raj ších práv nych pred pi sov sa po va žu je za re gis ter ve -
de ný pod ¾a toh to zá ko na.

(3) Bio pro duk ty a bio pot ra vi ny ozna čo va né do 1. au -
gus ta 2004 pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov mož -
no uvá dza� na trh do 31. de cem bra 2004. 

§ 12

Zru šu jú ce usta no ve nia 

Zru šu jú sa: 

1. zá kon č. 224/1998 Z. z. o eko lo gic kom po ¾no hos -
po dár stve a vý ro be bio pot ra vín v zne ní zá ko na
č. 415/2002 Z. z.,

2. vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky z 1. ok tób ra 1999 č. 3259/1999-100, kto rým 
sa vy ko ná va jú nie ktoré usta no ve nia zá ko na o eko lo gic -
kom po ¾no hos po dár stve a vý ro be bio pot ra vín (ozná me -
nie č. 290/1999 Z. z.).

§ 13

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2004.

Ivan Gašparovič v. r.

Pa vol Hru šov ský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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8) Na prí klad 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, zá kon
č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub -
li ky č. 184/1993 Z. z. o kr mi vách v zne ní zá ko na č. 472/2003 Z. z.

9) Na prí klad zá kon č. 241/2001 Z. z. o ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších
pred pi sov, zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní zá ko na č. 602/2003 Z. z.

10) § 17 Ob chod né ho zá kon ní ka.
11) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
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NA APLIKÁCIU FÓLIÍ: 

zelená farba 



422

O Z N Á M E N I E
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 7 ods. 1 zá ko na č. 2/1991 Zb.
o ko lek tív nom vy jed ná va ní v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 54/1996 Z. z.

 vý nos z 13. júla 2004 č. 3049/2004-II/1 o roz ší re ní zá väz nos ti do dat ku ku  ko lek tív nej zmlu ve vyš šie ho
stup ňa.

Vo vý no se sa usta no vu je, že Do da tok č. 2 z 15. mar ca 2004 ku Ko lek tív nej  zmlu ve vyš šie ho stup ňa na roky
2002 — 2006 z 30. ap rí la 2002 uzav re tej me dzi Od bo ro vým zvä zom do pra vy, cest né ho hos po dár stva a auto op ra vá ren -
stva a Zdru že ním pod ni ka te ¾ov cest ných sta vieb Slo ven ska  je zá väz ný aj  pre za mest ná va te ¾a  uve de né ho v prí lo he
k to mu to vý no su.

Vý nos na do bú da účin nos� dňom vy hlá se nia.

Do vý no su mož no na zrie� na Mi nis ter stve prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky, v Od bo ro vom zvä ze
do pra vy, cest né ho hos po dár stva a auto op ra vá ren stva a v Zdru že ní pod ni ka te ¾ov cest ných sta vieb Slo ven ska.  
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