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420
ZÁKON
z 25. júna 2004
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje výkon mediácie, základné
princípy, organizáciu a úèinky mediácie.
(2) Tento zákon sa vz•ahuje na spory, ktoré vznikajú
z obèianskoprávnych vz•ahov,1) rodinnoprávnych vz•ahov,2) obchodných záväzkových vz•ahov3) a pracovnoprávnych vz•ahov. 4)
§2
Základné pojmy

§4
Výkon èinnosti mediátora
(1) Výkon èinnosti mediátora je podnikaním.
(2) Mediátor je povinný vykonáva• svoju èinnos• nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivos•ou, pouèi• osoby zúèastnené na mediácii,
o ich právach, ktoré môžu by• mediáciou dotknuté
a bez zbytoèného odkladu informova• osoby zúèastnené na mediácii o všetkých skutoènostiach, pre ktoré by
mohol by• z výkonu mediácie vylúèený, ak so zrete¾om
na jeho pomer k veci alebo k osobám zúèastneným na
mediácii možno ma• pochybnosti o jeho nezaujatosti.
(3) Mediátor zod po vedá za ško du, kto rú spôso bil
úèastníkom me diá cie pri vý kone svojej èin nos ti, pod¾a vše obec ných usta no vení a zodpovednosti za škodu.5)

(1) Mediácia je mimosúdna èinnos•, pri ktorej osoby
zúèastnené na mediácii pomocou mediátora riešia
spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vz•ahu alebo iného
právneho vz•ahu.

Mlèanlivos•

(2) Na úèely tohto zákona je
a) osoba zúèastnená na mediácii, fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa
zmluvného vz•ahu alebo iného právneho vz•ahu
s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou,
b) bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný èin; bezúhonnos• sa preukazuje
výpisom z registra trestov, ktorý nesmie by• starší
ako tri mesiace.

Mediátor, osoby zúèastnené na mediácii a iné fyzické
osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúèastnenou
na mediácii k mediácii sú povinné zachováva• mlèanlivos• o všetkých skutoènostiach, ktoré sa dozvedeli
v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných
predpisov 6) týmto nie sú dotknuté.

§3
Mediátor
Mediátorom pod¾a tohto zákona môže by• každá fy zická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa
osoby zúèastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu
mediátora prijme.
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§5

§6
Ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie
alebo obdobné konanie o náhradu škody pod¾a § 4
ods. 3, nie je mediátor viazaný povinnos•ou mlèanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia
povinnosti mediátora.

§ 1 Obèianskeho zá konníka.
Zákon o rodine.
§ 261 Obchodného zá konníka.
§ 1 Zákonníka práce.
§ 415 až 450 Obèianskeho zákonníka.
Napríklad § 167 a 168 Trestného zákona, § 17 Obchodného zá konníka, zá kon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne skorších predpisov, § 23 zákona è. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá kon) v znení neskorších predpisov.
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§7
Dohoda o riešení sporu mediáciou
(1) Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúèastnenými na mediácii o tom,
že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli
alebo vzniknú v urèenom zmluvnom vz•ahu alebo inom
právnom vz•ahu, sa pokúsia vyrieši• mediáciou.
(2) Písomnú formu dohody o riešení sporu mediáciou
možno nahradi• vyhlásením osôb zúèastnených na mediácii do zápisnice spísanej mediátorom. Vyhlásenie
osôb zúèastnených na mediácii je potrebné uskutoèni•
najneskôr do zaèatia mediácie; zápisnica musí by• podpísaná osobami zúèastnenými na mediácii.
(3) Osoby zúèastnené na mediácii si v dohode o riešení sporu mediáciou môžu ustanovi•, že dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje aj ich právnych nástupcov.
(4) Ak je zmluva, ktorá je predmetom sporu v mediácii, neplatná, dohoda o riešení sporu mediáciou, ktorá
je jej súèas•ou, je neplatná len, ak sa dôvod neplatnosti
vz•ahuje aj na túto dohodu.
(5) Ak osoba zúèastnená na mediácii odstúpi od
zmluvy, ktorá je predmetom sporu v mediácii, odstúpenie sa netýka dohody o riešení sporu mediáciou, ktorá
je jej súèas•ou, ak sa osoby zúèastnené na mediácii nedohodnú inak.
§8
Registraèné konanie
(1) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(ïalej len „ministerstvo“) vedie register mediátorov, register mediaèných centier a register vzdelávacích inštitúcií.
(2) Ministerstvo zapíše do registra mediátorov toho,
kto
a) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupòa na
vysokej škole v Slovenskej republike, 7) alebo má
uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého
stupòa vydaný zahraniènou vysokou školou,
c) je bezúhonný,
d) má osvedèenie o úspešnom absolvovaní odbornej
prípravy mediátora (ïalej len „osvedèenie“).
(3) Ministerstvo vyèiarkne z registra mediátorov
toho, kto
a) o to písomne požiadal,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za màtveho,
c) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos• na právne úkony bola obmedzená,
d) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný èin,
e) nespåòa predpoklady na zápis do registra mediátorov.
(4) Ministerstvo vydá mediátorovi písomné osvedèe7
8
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nie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo
o vyèiarknutí z registra mediátorov.
(5) Ministerstvo zapíše do registra mediaèných cen tier mediaèné centrum, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod¾a § 11.
(6) Ministerstvo zapíše do registra vzdelávacích inštitúcií vzdelávaciu inštitúciu, ktorá
a) spåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 1 alebo
b) získala akreditáciu na vzdelávanie v oblasti mediácie pod¾a osobitného predpisu.
§9
Odborná príprava mediátora
a odborná skúška mediátora
(1) Cie¾om odbornej prípravy mediátora je získanie
osobitných kvalifikaèných predpokladov potrebných
na výkon èinnosti pod¾a tohto zákona.
(2) Odborná príprava mediátora trvá sto hodín. Je
zameraná na výuèbu o základoch právneho poriadku.
Odborná príprava je zameraná aj na oblas• interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické
aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblas• pravidiel
správania mediátora.
(3) Odborná príprava mediátora sa konèí odbornou
skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti
a zruènosti mediátora. Ak mediátor na odbornej skúške neuspeje, má právo vykona• opakovanú skúšku bez
opakovania odbornej prípravy mediátora. Ak mediátor
ani v opakovanej skúške neuspeje, má právo na pre skúšanie ministerstvom. Mediátor, ktorý neuspeje ani
pri preskúšaní ministerstvom, sa môže uchádza• o vykonanie ïalšej odbornej skúšky až po novom vykonaní
odbornej prípravy.
(4) Fyzické osoby, ktoré majú právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupòa, nemajú povinnos• absolvova• odbornú prípravu o základoch právneho poriadku, ani nevykonávajú odbornú skúšku zo
znalostí právneho poriadku. Odborná príprava fyzických osôb, ktoré majú právnické vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupòa, nesmie trva• dlhšie než tri
po sebe nasledujúce dni. Platba za odbornú prípravu
týchto fyzických osôb nesmie by• vyššia, než je pomerná èas• platby iných mediátorov za tú èas• ich prípravy,
ktorej predmetom je interpersonálna komunikácia
a psychologické aspekty riešenia konfliktov.
§ 10
Vzdelávacia inštitúcia
(1) Odbornú prípravu a skúšku mediátora môže vykonáva• len vzdelávacia inštitúcia akreditovaná pod¾a
osobitného zákona,8) okrem ak mediátor uplatní právo
na preskúšanie ministerstvom pod¾a § 9 ods. 3.
(2) Vzdelávaciu inštitúciu, ktorej bolo odobraté po -

) § 2 ods. 5 zá kona è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zá konov.
) Zákon è. 386/1997 Z. z. o ïalšom vzdelávaní a o zmene zá kona Národnej rady Slovenskej republiky è. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti
v znení zákona è. 70/1997 Z. z.
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tvrdenie o akreditácii, ministerstvo vyèiarkne z registra
vzdelávacích inštitúcií.

né na mediácii písomne dohodli na úèasti na mediácii
konkrétneho sporu a osobe mediátora.

(3) Vzdelávacia inštitúcia vydáva absolventovi odbornej prípravy mediátora po úspešnom vykonaní odbornej skúšky osvedèenie. Ak absolvent odbornej prípravy mediátora úspešne vykoná odbornú skúšku po
preskúšaní ministerstvom, osvedèenie mu vydá ministerstvo.

(2) Ak osobe zúèastnenej na mediácii, ktorá dala návrh na úèas• na mediáciu konkrétneho sporu, nedôjde
prijatie návrhu v lehote urèenej v návrhu, inak do
14 dní odo dòa, keï návrh došiel druhej osobe zúèastnenej na mediácii, predpokladá sa, že návrh bol odmietnutý.

(2) Zriaïovate¾ mediaèného centra je povinný v Ob chodnom vestníku 9) zverejni•
a) zriadenie mediaèného centra,
b) zriadenie poboèiek mediaèného centra, ak ich zriadil,
c) prijatý štatút zriadeného mediaèného centra,
d) zoznam mediátorov, ktorí pôsobia v zriadenom mediaènom centre, a jeho zmeny.

(3) Mediácia sa konèí
a) dòom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom me diácie,
b) dòom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúèastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokraèova•,
c) dòom doruèenia písomného vyhlásenia osoby zúèastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že
mediácia je skonèená, alebo
d) dòom doruèenia písomného vyhlásenia jednej
z osôb zúèastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúèastnenej na mediácii a mediátorovi, ak
si ho osoby zúèastnené na mediácii už zvolili, že mediácia je skonèená.

§ 12

§ 15

Štatút mediaèného centra

Úèinky dohody o mediácii

Štatút mediaèného centra ustanoví
a) organizaènú štruktúru mediaèného centra,
b) zameranie mediaèného centra,
c) osobitné predpoklady, ktoré musí spåòa• uchádzaè
o zápis do zoznamu mediátorov, ktorý vedie mediaèné centrum,
d) pravidlá o odmene mediátora.

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má
písomnú formu a je pre osoby zúèastnené na mediácii
záväzná.

§ 11
Mediaèné centrum
(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba (ïalej len
„zriaïovate¾“) môže zriadi• a vies• mediaèné centrum.

§ 13
Zoznam mediátorov mediaèného centra

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok
mediácie, môže oprávnený poda• návrh na súdny vý kon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie,
ak je táto dohoda pod¾a podmienok ustanovených
v osobitných predpisoch
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice,
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským
orgánom.

(1) Mediaèné centrum vedie zoznam mediátorov pôsobiacich v tomto mediaènom centre; tento zoznam
mediátorov je verejne prístupný.
(2) Mediaèné centrum zapíše do zoznamu mediátorov
mediátora, ktorý spåòa osobitné predpoklady pod¾a
jeho štatútu, ak sú v štatúte urèené.
(3) V zozname mediátorov príslušného mediaèného
centra sa uvedie meno a priezvisko mediátora, adresa
jeho trvalého pobytu a osobitné predpoklady požadované na zápis.
(4) Osoby zúèastnené na mediácii sa môžu dohodnú•, že svoj spor budú rieši• v urèitom mediaènom centre.
§ 14

§ 16
Prechodné ustanovenie
(1) Právnické osoby, ktoré pred úèinnos•ou tohto zákona získali akreditáciu na vzdelávanie v oblasti me diácie, sa považujú za vzdelávacie inštitúcie oprávnené
vykonáva• odbornú prípravu mediátora.
(2) Fyzické osoby, ktoré spåòajú predpoklady usta novené v § 8 ods. 2 písm. a) až c), absolvovali akreditovanú odbornú prípravu v oblasti mediácie a na jej základe poskytovali na území Slovenskej republiky
mediáciu pred úèinnos•ou tohto zákona, sa považujú
za mediátorov pod¾a tohto zákona a ministerstvo ich
zapíše do registra mediátorov.

Zaèiatok mediácie a koniec mediácie

Èl. II

(1) Ak sa osoby zúèastnené na mediácii nedohodnú
inak, mediácia sa zaèína dòom, keï sa osoby zúèastne-

Zákon è. 99/1963 Zb. Obèiansky súdny poriadok
v znení zákona è. 36/1967 Zb., zákona è. 158/1969 Zb.,

9

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku.
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zákona è. 49/1973 Zb., zákona è. 20/1975 Zb., zákona
è. 133/1982 Zb., zákona è. 180/1990 Zb., zákona
è. 328/1991 Zb., zákona è. 519/1991 Zb., zákona
è. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 281/1996 Z. z., zákona
è. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 359/1997 Z. z., zákona è. 124/1998 Z. z.,
zákona è. 144/1998 Z. z., zákona è. 169/1998 Z. z., zákona è. 187/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona è. 233/1998 Z. z., zákona è. 235/1998 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 318/1998
Z. z., zákona è. 331/1998 Z. z., zákona è. 46/1999 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 185/1999 Z. z., zákona
è. 223/1999 Z. z., zákona è. 303/2001 Z. z., zákona
è. 501/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 232/2002 Z. z., zákona è. 424/2002 Z. z., zákona
è. 451/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 620/2002
Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 75/2003 Z. z., zákona è. 353/2003 Z. z., zákona
è. 530/2003 Z. z., zákona è. 589/2003 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 371/2004 Z. z. a zákona
è. 382/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
V § 99 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Súd môže odporuèi• úèastníkom, aby sa pokúsili
o zmier mediáciou.“.
Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra
trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 232/1995 Z. z., zákona è. 12/1998 Z. z., zákona è. 457/2000 Z. z., zákona
è. 162/2001 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 531/2003 Z. z., zákona è. 215/2004 Z. z. a zákona
è. 382/2004 Z. z. sa dopåòa takto:
§ 11 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ak konanie skonèia úèastníci schválením súdneho zmieru do zaèiatku pojednávania, vráti sa im 90 %
zo zaplateného poplatku. Ak konanie skonèia úèastníci
schválením súdneho zmieru po zaèatí pojednávania,
vráti sa im 50 % zo zaplateného poplatku. Ak úèastníci
vyriešili èas• sporu súdnym zmierom v zmierovacom
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konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za
ïalšie konanie súdu v predmetnej veci.“.
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 323/1992 Zb.
o notároch a notárskej èinnosti (Notársky poriadok)
v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 232/1995 Z. z., zákona è. 397/2000 Z. z., zákona
è. 561/2001 Z. z., zákona è. 526/2002 Z. z., zákona
è. 527/2002 Z. z. a zákona è. 357/2003 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju ïalšiu èinnos• vykonáva• funkciu mediátora pod¾a podmienok ustanovených
osobitným zákonom1a).“.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
„1a) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajší odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 4.
Èl. V
Zákon è. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona è. 231/1992 Zb.,
zákona è. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slo venskej republiky è. 222/1996 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 289/1996 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 290/1996 Z. z.,
zákona è. 288/1997 Z. z., zákona è. 379/1997 Z. z., zákona è. 70/1998 Z. z., zákona è. 76/1998 Z. z., zákona
è. 126/1998 Z. z., zákona è. 129/1998 Z. z., zákona
è. 140/1998 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z., zákona
è. 144/1998 Z. z., zákona è. 161/1998 Z. z., zákona
è. 178/1998 Z. z., zákona è.179/1998 Z. z., zákona
è. 194/1998 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 264/1999 Z. z., zákona è. 119/2000 Z. z., zákona
è. 142/2000 Z. z., zákona è. 236/2000 Z. z., zákona
è. 238/2000 Z. z., zákona è. 268/2000 Z. z., zákona
è. 338/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 279/2001 Z. z., zákona è. 488/2001 Z. z., zákona
è. 554/2001 Z. z., zákona è. 261/2002 Z. z., zákona
è. 284/2002 Z. z., zákona è. 506/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 219/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 423/2003 Z. z., zákona
è. 515/2003 Z. z., zákona è. 586/2003 Z. z., zákona
è. 602/2003 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 350/2004 Z. z. a zákona è. 365/2004 Z. z. sa dopåòa
takto:
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Èl. VI
Úèinnos•

Poznámka pod èiarou k odkazu 9a znie:

„9a) Zákon è. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zá konov.“.

Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. septembra 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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421
ZÁKON
z 30. júna 2004
o ekologickom po¾nohospodárstve

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
§1
Predmet úpravy
Týmto zákonom sa ustanovujú niektoré pravidlá
ekologického po¾nohospodárstva pod¾a právnych aktov
Európskych spoloèenstiev.1)
§2
Orgány štátnej správy v oblasti
ekologického po¾nohospodárstva
Orgány štátnej správy v oblasti ekologického po¾nohospodárstva sú
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“),
b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po¾nohospodársky (ïalej len „kontrolný ústav“).
§3
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej správy v oblasti starostlivosti
o rozvoj ekologického po¾nohospodárstva,
b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu na úseku starostlivosti o ekologické po¾nohospodárstvo,
c) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu kontrolného
ústavu,
d) zverejòuje na návrh kontrolného ústavu vo Vestníku
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len „vestník“) zoznam hnojív a zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom po¾nohospodárstve.
§4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a) vykonáva a zabezpeèuje povinnosti príslušného or1

gánu štátnej správy pod¾a tohto zákona a pod¾a
právnych aktov Európskych spoloèenstiev 1) pre ekologické po¾nohospodárstvo,
b) vedie register
1. žiadate¾ov o zaradenie do systému ekologického
po¾nohospodárstva,
2. fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich èinnos• pod¾a § 5 ods. 1 (ïalej len „držite¾ registrácie“),
3. inšpekèných organizácií pod¾a § 6 ods. 1,
c) vydáva oprávnenie inšpekènej organizácii na výkon
inšpekcie ekologického po¾nohospodárstva (ïalej
len „inšpekcia“) pod¾a rozsahu ekologického po¾nohospodárstva, ktorú držite¾ registrácie pod¾a
písmena b) druhého bodu vykonáva,
d) vykonáva dozor nad výkonom inšpekcie ekologického po¾nohospodárstva inšpekènými organizáciami,
e) rozhoduje o registrácii a vydáva držite¾ovi registrácie
osvedèenie o spôsobilosti na vykonávanie registrovanej èinnosti,
f) vydáva súhlas na dovoz produktov ekologického
po¾nohospodárstva 1) dovozcovi z tretích krajín,
g) informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi èlenských štátov Európskej únie a s inšpekènými organizáciami
v zahranièí v súlade s povinnos•ami vyplývajúcimi
pre èlenský štát z právnych aktov Európskych spoloèenstiev,1)
h) na návrh oprávnenej inšpekènej organizácie ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených
týmto zákonom a právnymi aktmi Európskych
spoloèenstiev 1) pre ekologické po¾nohospodárstvo,
i) zostavuje zoznam hnojív a zoznam prípravkov na
ochranu rastlín povolených v ekologickom po¾nohospodárstve.
§5
Registrácia
(1) Žiados• o registráciu predkladá žiadate¾ pod¾a § 4
písm. b) prvého bodu na tlaèive vydanom kontrolným
ústavom.
Súèas•ou
žiadosti
je
dokumentácia
o materiálno-technickom a priestorovom zabezpeèení

) Nariadenie Rady (EHS) è. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe po ¾nohospodárskych výrobkov a príslušných oznaèeniach po¾ nohospodárskych výrobkov a potravín (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 198, 22/07/1991).
Nariadenie Komisie (EHS) è. 94/92 zo 14. januára 1992 o podrobných pravidlách na vykonávanie opatrení pre dovoz z tretích krajín
ustanovených v nariadení (EHS) è. 2092/91 o ekologickej výrobe po¾nohospodárskych výrobkov a príslušných oznaèeniach po¾nohospodárskych vý robkov a potravín (Úradný vestník Európskych spoloèenstiev L 011, 17/01/1992).
Nariadenie Komisie (ES) è.1788/2001 zo 7. septembra 2001, ktoré ustanovuje po drobné pravidlá pre vykonávanie ustanovení týkajúcich sa osvedèenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín pod¾a èlánku 11 na riadenia Rady (EHS) è. 2092/91 o ekologickej výrobe po ¾nohospodárskych výrobkov a príslušných oznaèeniach po¾nohospodárskych vý robkov a potravín (Úradný vestník Európskych
spoloèenstiev L 243, 13/09/2001).
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na výkon požadovanej èinnosti, výpis z listu
vlastníctva 2) alebo doklad o nájme,3) grafická príloha so
situaèným vyznaèením pozemkov,4) na ktorých mieni
žiadate¾ vyrába• produkty ekologického po¾nohospodárstva pod¾a rozsahu bežného po¾nohospodárstva.
(2) Rozhodnutie o registrácii obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo držite¾a registrácie, ak bolo pridelené,5)
b) druh a miesto výkonu èinnosti,
c) registraèné èíslo pridelené kontrolným ústavom,
d) odôvodnenie.
(3) Držite¾ registrácie je povinný do 30 dní oznámi•
kontrolnému ústavu každú zmenu súvisiacu s údajmi
uvedenými v žiadosti o registráciu a v rozhodnutí o registrácii. Kontrolný ústav vykoná túto zmenu v registri
a vydá nové rozhodnutie.
(4) Držite¾ registrácie je povinný na úèely overovania
výkonu svojej èinnosti pod¾a podmienok ustanovených
týmto zákonom a právnymi aktmi Európskych
spoloèenstiev1) bezodkladne uzavrie• zmluvu len s jednou inšpekènou organizáciou pod¾a § 6 okrem prípadov precertifikácie a umožni• výkon dozoru kontrolným ústavom [§ 4 písm. d)]. Držite¾ registrácie
o uzatvorení zmluvy informuje písomne kontrolný ústav do 15 dní odo dòa jej uzatvorenia.
(5) Kontrolný ústav registráciu rozhodnutím zruší,
ak držite¾ registrácie
a) prestal spåòa• podmienky ustanovené v odsekoch 3
a 4,
b) prestal vykonáva• èinnos•, ktorá bola predmetom
registrácie,
c) porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom
alebo právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev, 1)
d) požiada o zrušenie registrácie,
e) odmietol v príslušnom kalendárnom roku vykonanie
inšpekcie oprávnenou inšpekènou organizáciou.
§6
Inšpekcia ekologického po¾nohospodárstva
(1) Inšpekènou organizáciou na úèely tohto zákona je
podnikate¾, ktorý
a) je spôsobilý a oprávnený vykonáva• inšpekciu pod¾a
právnych aktov Európskych spoloèenstiev,1)
b) je akreditovaný pod¾a slovenskej technickej normy,6)
c) má oprávnenie na výkon inšpekcie udelené kontrolným ústavom,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo má
na území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu.
2
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(2) Inšpekèná organizácia vykonáva inšpekciu prostredníctvom inšpektorov ekologického po¾nohospodárstva.
(3) Inšpektor ekologického po¾nohospodárstva nesmie
a) by• držite¾om registrácie na spracovanie produktov
ekologického po¾nohospodárstva,
b) by• držite¾om registrácie na uvádzanie produktov
ekologického po¾nohospodárstva na trh,
c) vykonáva• inšpekciu u toho istého držite¾a registrácie viac než tri po sebe nasledujúce roky,
d) vykonáva• inšpekciu pre viac ako jednu inšpekènú
organizáciu,
e) vykonáva• inšpekciu za prítomnosti splnomocneného zástupcu, ak má sídlo mimo územia Slovenskej
republiky.
(4) Inšpekèná organizácia je povinná bezodkladne
oznámi• kontrolnému ústavu
a) odobratie oznaèenia a odobratie produktu ekologického po¾nohospodárstva na základe právnych aktov
Európskych spoloèenstiev, 1)
b) každú zmenu výmery a zmenu využívania po¾nohospodárskej pôdy držite¾om registrácie.
(5) Oprávnenie na výkon inšpekcie zaniká
a) zrušením inšpeènej organizácie,7) alebo
b) nepožiadaním inšpekènou organizáciou o predåženie doby platnosti poverenia, alebo
c) oznámením kontrolnému ústavu o skonèení èinnosti.
(6) Inšpekèná organizácia je povinná oznámi• kontrolnému ústavu skutoènos• pod¾a odseku 5, ktorá je
dôvodom zániku oprávnenia, najneskôr do desiatich
dní odo dòa, keï táto skutoènos• nastala.
(7) Kontrolný ústav inšpekènej organizácii oprávnenie odníme, ak
a) prestane spåòa• podmienky pod¾a tohto zákona,
b) porušila povinnosti ustanovené pod¾a právnych aktov Európskych spoloèenstiev.1)
(8) Inšpekèná organizácia, ktorej bolo oprávnenie odòaté pod¾a odseku 7, môže opätovne požiada• o vydanie
oprávnenia až po odstránení dôvodov, ktoré viedli
k jeho odòatiu.
(9) Zánik oprávnenia alebo odòatie oprávnenia na výkon inšpekcie kontrolný ústav vyznaèí v registri pod¾a
§ 4 písm. b) tretieho bodu.
§7
Oznaèovanie produktov
ekologického po¾nohospodárstva
(1) Oznaèovanie produktov ekologického po¾nohospodárstva sa vykonáva pod¾a právnych aktov Európ-

) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri ne hnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zá kon) v znení ne skorších predpisov.
3
) Napríklad § 663 až 670 Obèianskeho zá konníka v znení zá kona è. 509/1991 Zb.
4
) § 2 písm. f) a g) zákona è. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene
a doplnení niektorých zá konov.
5
) § 27 zákona è. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
6
) STN EN 45011 (01 5256) Všeobecné požiadavky na orgány prevádzkujúce certifikaèné sys témy vý robkov (ISO/IEC Guide 65:1996).
7
) § 68 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
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skych spoloèenstiev1) a grafickým znakom ekologického po¾nohospodárstva uvedeným v prílohe.

produkt alebo potravina z bežnej výroby pochádza
z ekologického po¾nohospodárstva.

(2) Oznaèovaním produktov ekologického po¾nohospodárstva nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
predpisov. 8)

(3) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada na závažnos•,
dobu trvania, spôsob a mieru zavinenia a následky protiprávneho konania.

§8
Náhrady nákladov
(1) Náklady na vykonanie rozboru vzorky odobratej
pri podozrení z porušenia ustanovení tohto zákona
u držite¾a registrácie uhrádza držite¾ registrácie, ak sa
na základe rozboru potvrdí, že produkt ekologického
po¾nohospodárstva nezodpovedá požiadavkám tohto
zákona a právnych aktov Európskych spoloèenstiev.1)
(2) Ak sa nepotvrdí podozrenie z porušenia tohto zákona u držite¾a registrácie pod¾a odseku 1, náklady na
vykonanie rozboru vzorky uhrádza kontrolný ústav.
§9
Poskytovanie informácií
Kontrolný ústav poskytuje a uverejòuje len také
údaje pod¾a § 4 písm. b), ktoré nie sú predmetom
ochrany pod¾a osobitných predpisov9) alebo nie sú
oznaèené držite¾om registrácie za predmet obchodného tajomstva.10)

(4) Pokutu možno uloži• do jedného roka odo dòa,
keï sa inšpekèná organizácia o porušení povinností
dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dòa, keï
k porušeniu povinností došlo.
(5) Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpoètu.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 11
(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz•ahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,11) ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Register vedený do 1. augusta 2004 pod¾a doterajších právnych predpisov sa považuje za register vedený pod¾a tohto zákona.
(3) Bioprodukty a biopotraviny oznaèované do 1. augusta 2004 pod¾a doterajších právnych predpisov možno uvádza• na trh do 31. decembra 2004.
§ 12
Zrušujúce ustanovenia

§ 10
Sankcie za porušenie zákona

Zrušujú sa:

(1) Kontrolný ústav uloží pokutu
a) od 40 000 do 50 000 Sk držite¾ovi registrácie, ak nesplní povinnos• pod¾a § 5 ods. 3,
b) od 50 000 do 60 000 Sk držite¾ovi registrácie, ak nesplní povinnos• pod¾a § 5 ods. 4,
c) od 80 000 do 100 000 Sk inšpekènej organizácii, ak
nesplní povinnos• pod¾a § 6 ods. 3, 4 a 6 a povinnosti
uvedené v právnych aktoch Európskych spoloèenstiev.1)

1. zákon è. 224/1998 Z. z. o ekologickom po¾nohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona
è. 415/2002 Z. z.,

(2) Kontrolný ústav uloží pokutu od 800 000 do
1 000 000 Sk tomu, kto v rozpore s týmto zákonom alebo s právnymi aktmi Európskych spoloèenstiev1) používa klamlivú informáciu o tom, že po¾nohospodársky

§ 13

2. výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 1. októbra 1999 è. 3259/1999-100, ktorým
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ekologickom po¾nohospodárstve a výrobe biopotravín (oznámenie è. 290/1999 Z. z.).

Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. augusta 2004.

Ivan Gašparoviè v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

8

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení ne skorších predpisov, zákon
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 184/1993 Z. z. o krmivách v znení zá kona è. 472/2003 Z. z.
9
) Napríklad zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zá konov v znení neskorších
predpisov, zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zá kona è. 602/2003 Z. z.
10
) § 17 Ob chodného zá konníka.
11
) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom ko naní (správny po riadok) v znení ne skorších predpisov.
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Príloha
k zákonu è. 421/2004 Z. z.

Grafický znak ekologického poľnohospodárstva

Značka – opis farieb a písma

Čierno-biela verzia

Farebná verzia

POUŽITÉ PÍSMO
President
ŠPECIFIKÁCIA POUŽITÝCH FARIEB
PRE OFSET:
zelená farba: PANTONE č. 375 CV (CMYK: C-30, M-0, Y-100, K-0)
NA APLIKÁCIU FÓLIÍ:
zelená farba
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422
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 7 ods. 1 zákona è. 2/1991 Zb.
o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 54/1996 Z. z.
výnos z 13. júla 2004 è. 3049/2004-II/1 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho
stupòa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok è. 2 z 15. marca 2004 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupòa na roky
2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a Združením podnikate¾ov cestných stavieb Slovenska je záväzný aj pre zamestnávate¾a uvedeného v prílohe
k tomuto výnosu.
Výnos nadobúda úèinnos• dòom vyhlásenia.
Do výnosu možno nazrie• na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze
dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva a v Združení podnikate¾ov cestných stavieb Slovenska.











      
   
  

    
   
  
 
      
  

   
     
   
  
   
       
   

  
    
     
    
    

 
     
   
 
   




