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Z Á  K O N
z 3. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach,
o zme ne 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 skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto rým sa mení zá kon

č. 216/2002 Z. z. o po vo la ní le kár ni ka, o Slo ven skej le kár nic kej ko mo re a o do pl ne ní
zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne 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 skor ších
pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po -
môc kach, o zme ne 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 skor ších 
pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní
zá ko na č. 104/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 122/1999 Z. z., zá ko na č. 264/1999 
Z. z., zá ko na č. 370/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., 
zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá -
ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 216/2002 Z. z., zá ko -
na č. 457/2002 Z. z. a zá ko na č. 256/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. Do te raj ší text § 1 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa
sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Tým to zá ko nom sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp -
skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 4.“.

2. V § 2 od sek 7 znie:
„(7) Ve te ri nár ny liek je liek ur če ný pre zvie ra vrá ta ne

imu no lo gic kých ve te ri nár nych lie kov, pre mi xov pre me -
di ko va né kr mi vá a z nich pri pra ve ných me di ko va ných
kr mív.“.

3. V § 2 ods. 13 sa za slo vá „Ak zdra vot níc ka po môc ka“
vkla da jú slo vá „spĺ ňa tech nic ké po žia dav ky na bez peč -
nos� a vý kon nos� uve de né v oso bit nom predpise1a) a“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) § 4 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na

vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov.
Prí lo ha č. 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 572/2001 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti
o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy
zdra vot níc kych po mô cok.“.

4. V § 7 ods. 3 pís me no i) znie:
„i) do klad o za lo že ní práv nic kej oso by ale bo vý pis z ob -

chod né ho re gis tra nie star ší ako tri me sia ce u práv -
nic kých osôb už za pí sa ných do ob chod né ho re gis -
tra,“.

5. V § 7 sa od sek 4 vy púš �a.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 4.

6. V § 11 ods. 6 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak or -
gán, kto rý po vo le nie vy dal, ne vy ho vie ná vr hu or gá nu
štát nej sprá vy, zod po ve dá za spô so be nú ško du.“.

7. § 13 sa do pĺ ňa od se kom 4, kto rý znie:
„(4) Ak sú pred me tom far ma ce u tic ké ho skú ša nia pro -

duk ty, lie či vá, po moc né lát ky a lie ky, kto ré sú ge ne tic ky
mo di fi ko va né or ga niz my ale bo také or ga niz my ob sa hu -
jú, na far ma ce u tic ké skú ša nie sa vy ža du je sú hlas Mi nis -
ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky (ïa lej
len „mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia“) pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.6aa)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6aa znie:
„6aa) § 13 zá ko na č. 151/2002 Z. z. o po u ží va ní ge ne tic kých tech no -

ló gií a ge ne tic ky mo di fi ko va ných or ga niz mov.“.

8. V § 14 ods. 2 na kon ci dru hej vety sa nad slo vo
„prax“ umiestňuje od kaz 6c.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6c znie:
„6c) Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

č. 65/2002 Z. z. o po dro bnos tiach po stu pu pri ove ro va ní zá sad 
správ nej la bo ra tór nej pra xe a ich do dr žia va ní,
o po dro bnos tiach o vy da ní a zru še ní osved če nia správ nej
la bo ra tór nej pra xe a po stu pe kon tro ly do dr žia va nia zá sad
správ nej la bo ra tór nej pra xe (zá sa dy správ nej la bo ra tór nej
pra xe).“.

9. § 14 sa do pĺ ňa od se kom 6, kto rý znie:
„(6) Ak sú pred me tom toxikologicko-farmakologického 

skú ša nia pro duk ty, lie či vá, po moc né lát ky a lie ky, kto ré
sú ge ne tic ky mo di fi ko va né or ga niz my ale bo také or ga -
niz my ob sa hu jú, vy ža du je sa na to xi ko lo gic ké skú ša nie
sú hlas mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.7a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie:
„7a) § 17 zá ko na č. 151/2002 Z. z.“.

10. Nad pis pod § 15 znie: „Vše obec né usta no ve nia o kli -
nic kom skú ša ní“.

11. V § 15 od sek 1 znie:
„(1) Kli nic ké skú ša nie je kaž dý vý skum na člo ve ku ale -

bo na zvie ra ti, kto rým sa ur ču jú ale bo po tvr dzu jú kli nic -
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ké účin ky, far ma ko lo gic ké účin ky ale bo iné far ma ko dy -
na mic ké účin ky, kto rým sa pre u ka zu je aký ko¾ vek
ne žia duci úči nok a kto rým sa zis �u je ab sor pcia, dis tri -
bú cia, me ta bo liz mus a vy lu čo va nie jed né ho skú šaného
pro duktu  ale bo via ce rých skú ša ných pro duk tov (§ 16d
ods. 1) ale bo skú ša ných lie kov (§ 16d ods. 2) ur če ných na 
hu mán ne po u ži tie ale bo na ve te ri nár ne po u ži tie s cie ¾om
zis ti� ich ne škod nos� a účin nos�; kli nic kým skú ša ním sa
hod no tí bio lo gic ká do stup nos� a bio lo gic ká rov no cen -
nos� skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku.“.

12. V § 15 od se ky 3 až 5 zne jú:
„(3) Správ na kli nic ká prax je sú bor me dzi ná rod ne

uzná va ných kva li ta tív nych po žia da viek z etic kej ob las ti
a ve dec kej ob las ti, kto ré sa mu sia do dr ža� pri na vr ho va -
ní a vy ko ná va ní kli nic ké ho skú ša nia, pri ve de ní do ku -
men tá cie o kli nic kom skú ša ní a pri spra cú va ní správ
a hlá se ní o kli nic kom skú ša ní, kto ré sa vy ko ná va na člo -
ve ku. Do dr žia va ním správ nej kli nic kej pra xe sa za bez pe -
ču je a za ru ču je ochra na práv, bez peč nos� a zdra vie oso -
by zú čas tňu jú cej sa na kli nic kom skú ša ní, kto rej sa
po dá va skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek ale bo kto rá
je za ra de ná do kon trol nej sku pi ny (ïa lej len „účast ník“),
a za ru ču je sa dô ve ry hod nos� vý sled kov kli nic ké ho skú -
ša nia. Po dro bnos ti o po žia dav kách na kli nic ké skú ša nie
a správ nu kli nic kú prax usta no ví vše obec ne zá väz ný
práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva.

(4) Kli nic ké skú ša nie skú ša ných pro duk tov ale bo skú -
ša ných lie kov ur če ných na hu mán ne po u ži tie sa vy ko ná -
va na zdra vom člo ve ku ale bo na cho rom člo ve ku. Kli nic -
ké skú ša nie skú ša ných pro duk tov ale bo skú ša ných
lie kov ur če ných na ve te ri nár ne po u ži tie sa vy ko ná va na
zdra vom zvie ra ti ale bo na cho rom zvie ra ti. Pri vy ko ná va -
ní kli nic ké ho skú ša nia na člo ve ku sa ok rem do dr ža nia
pod mie nok usta no ve ných v tom to zá ko ne do dr žu jú aj
pod mien ky ove ro va nia no vých me di cín skych po znat kov
na člo ve ku usta no ve né oso bit ným pred pi som;8) pri vy ko -
ná va ní kli nic ké ho skú ša nia na zvie ra ti sa do dr žu jú aj
pod mien ky na za ob chá dza nie so zvie rat mi usta no ve né
oso bit ným pred pi som.9)

(5) Kli nic ké skú ša nie sa vy ko ná va v šty roch eta pách.
Prvá eta pa kli nic ké ho skú ša nia je kli nic ké skú ša nie bez
zdra vot nej in di ká cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9a) Zdra -
vot ne in di ko va né kli nic ké skú ša nie pod ¾a oso bit né ho
predpisu9b) je dru há eta pa až štvr tá eta pa kli nic ké ho
skú ša nia.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 8, 9, 9a a 9b zne jú:
„8) § 40 až 43 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. o zdra vot nej sta rost li vos ti v zne ní ne skor ších 
pred pi sov.

 9) 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.

9a) § 42 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

9b) § 41 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994
Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

13. V § 15 od sek 10 znie:
„(10) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba zod po ved ná 

za za ča tie, ve de nie a fi nan co va nie kli nic ké ho skú ša nia
(ïa lej len „za dá va te¾“) ale bo jeho spl no moc ne ný zá stup -
ca musí ma� síd lo na úze mí Slo ven skej re pub li ky.“.

14. § 15 sa do pĺ ňa od sek mi 11 až 14, kto ré zne jú:
„(11) Za vy ko ná va nie kli nic ké ho skú ša nia na pra co vi -

sku zod po ve dá oso ba uve de ná v pro to ko le (od sek 12),
kto rou je le kár ale bo zdra vot níc ky pra cov ník s od bor nou
spô so bi los �ou na pos ky to va nie zdra vot nej sta rost li vos ti
pod ¾a oso bit né ho predpisu3) (ïa lej len „skú ša jú ci“).

(12) Kli nic ké skú ša nie sa vy ko ná va pod ¾a pro to ko lu,
kto rý ob sa hu je cie¾, ná vrh, me tó dy a ve de nie kli nic ké ho
skú ša nia, me tó dy šta tis tic ké ho hod no te nia zís ka ných
vý sled kov, schvá le né zme ny ob sa hu pro to ko lu a oso bu
zod po ved nú za vy ko ná va nie kli nic ké ho skú ša nia. Kli nic -
ké skú ša nie mož no sú čas ne vy ko ná va� pod ¾a jed not né -
ho pro to ko lu na via ce rých pra co vis kách s via ce rý mi skú -
ša jú ci mi; pra co vi ská sa môžu na chá dza� v Slo ven skej
re pub li ke ale bo aj na úze mí iných štá tov (ïa lej len „mul -
ti cen tric ké kli nic ké skú ša nie“).

(13) Účast ník sa za ra ïu je do kli nic ké ho skú ša nia na
zá kla de jeho sú hla su s účas �ou na kli nic kom skú ša ní
pri ja tou dob ro vo¾ ne po dô klad nom po u če ní o cie li,  vý -
zname, ná sled koch a ri zi kách kli nic ké ho skú ša nia, na
kto rom sa má zú čast ni�, a po pod pí sa ní toh to po u če nia
(ïa lej len „in for mo va ný sú hlas“). In for mo va ný sú hlas
musí ma� pí som nú for mu s uve de ním dá tu mu pod pí sa -
nia a musí by� pod pí sa ný účast ní kom spô so bi lým da�
svoj sú hlas; ak ide o účast ní ka, kto rý nie je spô so bi lý da�
svoj sú hlas, in for mo va ný sú hlas mu sí by� pod pí sa ný
jeho zá kon ným zá stup com;9ba) ak ide o účast ní ka, kto rý
je spô so bi lý da� svoj sú hlas, ale nie je schop ný pí sa�,
môže da� svoj sú hlas úst ne v prí tom nos ti naj me nej jed -
né ho sved ka do zá pis ni ce, kto rú pod pí še prí tom ný sve -
dok.

(14) Za ka zu je sa vy ko ná va� gé no vé te ra pe u tic ké skúš -
ky sme ru jú ce k zme nám ge ne tic kej iden ti ty účast ní ka.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9ba znie:
„9ba)§ 78 zá ko na č. 94/1963 Zb. o ro di ne v zne ní ne skor ších pred pi -

sov.“.

15. Za § 15 sa vkla da jú § 15a až 15c, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 15a

Ochra na účast ní kov

(1) Kli nic ké skú ša nie mož no vy ko na� len vte dy, ak
a) oča ká va né te ra pe u tic ké prí no sy pre účast ní ka a pre

zdra vie ¾udí pre va žu jú nad ri zi ka mi a ne vý ho da mi
a po čas vy ko ná va nia kli nic ké ho skú ša nia je za bez pe -
če ný ne ustá ly do h¾ad nad do dr žia va ním tej to po žia -
dav ky,

b) účast ník ale bo jeho zá kon ný zá stup ca v prí pa de ne -
spô so bi los ti účast ní ka da� in for mo va ný sú hlas  poro -
zumel po po ho vo re so skú ša jú cim cie ¾u kli nic ké ho
skú ša nia, jeho ri zi kám, ne vý ho dám a pod mien kam,
za kto rých sa bude kli nic ké skú ša nie vy ko ná va�,
a o svo jom prá ve ke dy ko¾ vek od kli nic ké ho skú ša nia
od stú pi�,

c) sú za ru če né prá va účast ní kov z h¾a di ska ich fy zic kej
in teg ri ty a du šev nej in teg ri ty, prá va na súk ro mie a na
ochra nu osob ných úda jov pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,9bb)

d)  účast ník ale bo jeho zá kon ný zá stup ca v prí pa de ne -
spô so bi los ti účast ní ka da� in for mo va ný sú hlas dal in -
for mo va ný sú hlas po po u če ní o po va he, výz name, ná -
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sled koch a ri zi kách kli nic ké ho skú ša nia; ak účast ník
nie je schop ný pí sa�, mô že da� svoj úst ny sú hlas v prí -
tom nos ti naj me nej jed né ho sved ka do zá pis ni ce,9bc)
kto rú prí tom ný sve dok pod pí še,

e) účast ník ale bo jeho zá kon ný zá stup ca v prí pa de ne -
spô so bi los ti účast ní ka da� svoj in for mo va ný sú hlas
môže ke dy ko¾ vek a bez akých ko¾ vek ná sled kov od stú -
pi� od účas ti na kli nic kom skú ša ní,

f) zdra vot níc ke za ria de nie uzav re lo oso bit nú zmlu vu
o po is te ní zod po ved nos ti zdra vot níc ke ho za ria de nia
za ško du, kto rú môže spô so bi� účast ní ko vi, usta no ve -
nú oso bit ným pred pi som.9bd)

(2) Zdra vot nú sta rost li vos� pos ky tu je účast ní ko vi skú -
ša jú ci (§ 15 ods. 11).

(3) Účast ník musí ma� k dis po zí cii kon zul tač né mies to
zria de né zdra vot níc kym za ria de ním, v kto rom sa na chá -
dza pra co vi sko, kde do sta ne od skú ša jú ce ho ale bo za dá -
va te ¾a po dro bné in for má cie o kli nic kom skú ša ní.

§15b

Ochra na ne pl no le tých účast ní kov

(1) Kli nic ké skú ša nie na ne pl no le tých účast ní koch
pod ¾a § 15a a oso bit né ho predpisu8) mož no vy ko na�, ak
a)  sa zís kal in for mo va ný sú hlas ro di čov ale bo zá kon né -

ho zá stup cu;9ba) ten to sú hlas musí vy jad ro va� pred po -
kla da nú vô¾u ne pl no le tej oso by a môže by� ke dy ko¾ -
vek od vo la ný bez akých ko¾ vek ná sled kov pre
ne pl no le té ho účast ní ka,

b) ne pl no le tý účast ník do stal od skú ša jú ce ho, kto rý má
skú se nos ti s účas �ou ne pl no le tých osôb na kli nic kom
skú ša ní, in for má cie o pred me te kli nic ké ho skú ša nia,
o jeho ri zi kách a prí no soch v roz sa hu svo jich schop -
nos tí im po roz u mie�,

c) skú ša jú ci si ove ril, či ne pl no le tý účast ník
1. vy slo vil že la nie zú čast ni� sa na kli nic kom skú ša ní,
2. je schop ný utvo ri� si vlast ný ná zor na pred met kli -

nic ké ho skú ša nia a vy hod no ti� pos kyt nu té in for -
má cie o kli nic kom skú ša ní,

3. vie o svo jom prá ve od miet nu� účas� na kli nic kom
skú ša ní ale bo ke dy ko¾ vek od účas ti na kli nic kom
skú ša ní od stú pi� bez akých ko¾ vek po stih ov a ná -
sled kov,

d) ne bo li ok rem od škod ne nia pri s¾ú be né ro di čom ale bo
zá kon né mu zá stup co vi žiad ne fi nanč né vý ho dy ani
iné ma te riál ne vý ho dy,

e) sa zís ka jú pre sku pi nu cho rých ¾udí ur či té pria me vý -
ho dy vy plý va jú ce z kli nic ké ho skú ša nia, ak ide o kli -
nic ké skú ša nie, kto ré je ne vy hnut né na ove re nie úda -
jov zís ka ných pri kli nic kom skú ša ní na ¾u ïoch, kto rí
sú schop ní pos kyt nú� in for mo va ný sú hlas; na toto
kli nic ké skú ša nie sa musí pria mo vz�a ho va� kli nic ký
stav, kto rým trpí ne pl no le tý účast ník, ale bo kli nic ké
skú ša nie mož no vzh¾a dom na jeho cha rak ter vy ko na�
len na ne pl no le tých účast ní koch,

f) sa kli nic ké skú ša nie na vrh lo so zá me rom mi ni ma li zo -
va� bo les�, ne po hod lie, strach a ostat né pred ví da te¾ né
ri zi ká via za né na cho ro bu a zoh ¾ad ni la sa sú čas ná
úro veň roz vo ja me di cí ny; musí sa de fi no va� a sús tav -
ne sle do va� ri zi ko vý prah a stu peň po ško de nia zdra -
via,

g) klad né sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia vy da la

etic ká ko mi sia (§ 16) so skú se nos �a mi v ob las ti pe -
diat rie ale bo po kon zul tá ciách s prí sluš ný mi
od bor ník mi o kli nic kých prob lé moch, etic kých prob -
lé moch, psy cho lo gic kých prob lé moch a so ciál nych
prob lé moch via za ných na pe diat riu.

 (2) Zá uj my ne pl no le té ho účast ní ka majú vždy pred -
nos� pred zá uj ma mi vedy a spo loč nos ti.

§ 15c

Ochra na pl no le tých účast ní kov
ne spô so bi lých na práv ne úko ny

Kli nic ké skú ša nie na pl no le tých účast ní koch ne spô so -
bi lých na práv ne úko ny, kto rí ne da li ale bo ne od miet li da� 
svoj in for mo va ný sú hlas pred po zba ve ním spô so bi los ti
na práv ne úko ny pod ¾a § 15a a pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,8) mož no vy ko na�, ak
a) sa zís kal in for mo va ný sú hlas zá kon né ho zá stup cu;9ba) 

ten to sú hlas musí vy jad ro va� pred po kla da nú vô¾u pl -
no le té ho účast ní ka ne spô so bi lé ho na práv ne úko ny
a môže by� ke dy ko¾ vek zru še ný bez akých ko¾ vek ná -
sled kov pre pl no le té ho účast ní ka ne spô so bi lé ho na
práv ne úko ny,

b) pl no le tý účast ník ne spô so bi lý na práv ne úko ny do stal 
pri me ra ným spô so bom od skú ša jú ce ho in for má cie
o pred me te kli nic ké ho skú ša nia, o jeho ri zi kách a prí -
no soch v roz sa hu jeho schop nos tí po roz u mie� im,

c) skú ša jú ci si ove ril, či pl no le tý účast ník ne spô so bi lý
na práv ne úko ny
1. vy slo vil že la nie zú čast ni� sa na kli nic kom skú ša ní,
2. je schop ný utvo ri� si vlast ný ná zor na pred met kli -

nic ké ho skú ša nia a vy hod no ti� pos kyt nu té in for -
má cie o kli nic kom skú ša ní,

3. vie o svo jom prá ve od miet nu� účas� na kli nic kom
skú ša ní ale bo ke dy ko¾ vek od účas ti na kli nic kom
skú ša ní od stú pi� bez akých ko¾ vek po stih ov a ná -
sled kov,

d) ne bo li ok rem od škod ne nia pri s¾ú be né zá kon né mu zá -
stup co vi žiad ne fi nanč né vý ho dy ani iné ma te riál ne
vý ho dy,

e) cie ¾om kli nic ké ho skú ša nia je ove re nie úda jov zís ka -
ných pri kli nic kom skú ša ní na účast ní koch schop -
ných da� in for mo va ný sú hlas ale bo ove re nie úda jov
zís ka ných iný mi vý skumný mi me tó da mi a je spl ne ná
pod mien ka, že ži vot pl no le té ho účast ní ka ne spô so bi -
lé ho na práv ne úko ny je v ne bez pe čen stve, v ohroz e ní
ale bo účast ník trpí v dô sled ku cho ro by,

f) sa kli nic ké skú ša nie na vrh lo so zá me rom mi ni ma li zo -
va� bo les�, ne po hod lie, strach a ostat né pred ví da te¾ né
ri zi ká via za né na cho ro bu a zoh ¾ad ni la sa sú čas ná
úro veň roz vo ja me di cí ny; musí sa de fi no va� a sús tav -
ne sle do va� ri zi ko vý prah a stu peň po ško de nia zdra -
via,

g) klad né sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia vy da la
etic ká ko mi sia (§ 16) so skú se nos �a mi v ob las ti da né -
ho ocho re nia a prí sluš nej sku pi ny po pu lá cie ale bo po
kon zul tá ciách s prí sluš ný mi od bor ník mi o kli nic kých
prob lé moch, etic kých prob lé moch, psy cho lo gic kých
prob lé moch a so ciál nych prob lé moch via za ných na
dané ocho re nie a prí sluš nú sku pi nu po pu lá cie,

h) zá uj my účast ní ka majú pred nos� pred zá uj ma mi vedy 
a spo loč nos ti,
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i) je odô vod ne ný pred po klad, že po da nie skú ša né ho
pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku (§ 16d) bude ma�
taký prí nos pre pl no le té ho účast ní ka ne spô so bi lé ho
na práv ne úko ny, kto rý vy vá ži ri zi ko ale bo ne bu de
pred sta vo va� žiad ne ri zi ko.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9bb, 9bc a 9bd zne jú:
„9bb)Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov.
 9bc) § 22 zá ko na č. 71/1967 Zb. o správ nom ko naní (správ ny po ria -

dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.
 9bd) § 44 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994

Z. z.“.

 16. § 16 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 16

Sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia

 (1) Žia dos� o sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia
ale bo žia dos� o sta no vi sko k zme ne úda jov v pro to ko le
s odô vod ne ním na vr ho va ných zmien pred kla dá za dá va -
te¾ etic kej ko mi sii.9be)

 (2) Etic ká ko mi sia pri po su dzo va ní žia dos ti o sta no vi -
sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia ale bo k žia dos ti o sta no -
vi sko k zme ne úda jov v pro to ko le pri hlia da naj mä na
a) opod stat ne nos� kli nic ké ho skú ša nia a jeho or ga ni -

zač né za bez pe če nie,
b) spô sob vy hod no te nia oča ká va ných prí no sov a ri zík

uve de ných v § 15a ods. 1 písm. a) a odô vod ne nie zá ve -
rov,

c) pro to kol ale bo na vr ho va nú zme nu úda jov v pro to ko le,
d) od bor nú spô so bi los� skú ša jú ce ho a jeho spo lu pra -

cov ní kov,
e) sú bor vý sled kov a zá ve rov far ma ce u tic ké ho skú ša nia

a toxikologicko-farmakologického skú ša nia a do te raz
vy ko na né ho kli nic ké ho skú ša nia skú ša né ho pro duk -
tu ale bo skú ša né ho lie ku, kto ré sú dô le ži té pre kli nic -
ké skú ša nie toh to pro duk tu ale bo lie ku na člo ve ku
(ïa lej len „prí ruč ka pre skú ša jú ce ho“),

f) ma te riál ne vy ba ve nie a per so nál ne za bez pe če nie
zdra vot níc ke ho za ria de nia,

g) pri me ra nos� a úpl nos� pos kyt nu tých pí som ných in -
for má cií účast ní ko vi a po stu pov na zís ka nie in for mo -
va né ho sú hla su a na odô vod ne nie vý skumu na účast -
ní koch ne spô so bi lých da� svoj in for mo va ný sú hlas
pod ¾a špe ci fic kých ob me dze ní uve de ných v § 15b
a 15c,

h) usta no ve nia oso bit né ho predpisu8) o od škod ne ní ale -
bo ná hra de pri od škod ne ní v prí pa de po ško de nia
zdra via ale bo úmr tia za prí či ne né ho kli nic kým skú ša -
ním,

i) zmlu vu o po is te ní zod po ved nos ti zdra vot níc ke ho za -
ria de nia za ško du, kto rá môže by� spô so be ná účast ní -
ko vi,

j)  úhrnnú sumu, spô sob prí pad nej do ho dy o od me ňo -
va ní ale bo o ná hra dách pre skú ša jú cich a účast ní kov
a ná le ži tos tí kaž dej pred po kla da nej zmlu vy me dzi za -
dá va te ¾om a zdra vot níc kym za ria de ním, v kto rom sa
na chá dza pra co vi sko,

k)  spô sob ná bo ru účast ní kov,
l)  mul ti cen tric ké kli nic ké skú ša nie.

(3) Etic ká ko mi sia môže vy zva� žia da te ¾a o do pl ňu jú ce
in for má cie len raz; v ta kom prí pa de sa le ho ta uve de ná

v od se ku 4 ale bo v od se ku 5 pre ru šu je až do pri ja tia do pl -
ňu jú cich in for má cií.

(4) Etic ká ko mi sia pí som ne ozná mi žia da te ¾o vi svo je
sta no vi sko a uve die jeho odô vod ne nie do 60 dní od pri ja -
tia žia dos ti o sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia ale -
bo do 35 dní od pri ja tia žia dos ti o sta no vi sko k zme ne
úda jov v pro to ko le,

(5) Ak sú pred me tom kli nic ké ho skú ša nia skú ša né pro -
duk ty ale bo skú ša né lie ky ur če né na gé no vú lieč bu ale bo
na so ma tic kú bun ko vú lieč bu ale bo ak ob sa hu jú ge ne tic -
ky mo di fi ko va né or ga niz my, etic ká ko mi sia pí som ne
ozná mi svo je sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia žia -
da te ¾o vi do 90 dní od pri ja tia žia dos ti; pri tých to pro duk -
toch ale bo lie koch sa môže pre dĺ ži� ča so vá le ho ta na vy -
jad re nie o ïal ších 90 dní, ak to etic ká ko mi sia odô vod ní.

(6) Ak sú pred me tom kli nic ké ho skú ša nia pro duk ty
ale bo lie ky ur če né na xe no gén nu bun ko vú lieč bu, ne ur -
ču je sa ča so vá le ho ta na vy ba ve nie žia dos ti.

(7) Na mul ti cen tric ké kli nic ké skú ša nie sa vy ža du je
sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia a sta no vi sko
k zme ne úda jov v pro to ko le len jed nej etic kej ko mi sie pre
všet ky pra co vi ská v Slo ven skej re pub li ke, kto ré sa zú -
čas tňu jú na mul ti cen tric kom kli nic kom skú ša ní. Sta no -
vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia a sta no vi sko k zme ne
úda jov v pro to ko le vydá etic ká ko mi sia, ak ju o sta no vi -
ská po žia da za dá va te¾, kto rý vo svo jej žia dos ti vý slov ne
uve die, že ide o mul ti cen tric ké kli nic ké skú ša nie. Etic ká
ko mi sia musí pred vy da ním svoj ho sta no vi ska k eti ke
kli nic ké ho skú ša nia a sta no vi ska k zme ne úda jov v pro -
to ko le kon zul to va� o ob sa hu uve de ných sta no vísk s etic -
ký mi ko mi sia mi všet kých pra co vísk v Slo ven skej re pub -
li ke, kto ré sa zú čas tňu jú na mul ti cen tric kom kli nic kom
skú ša ní.

(8) Ná le ži tos ti žia dos ti o sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho
skú ša nia a ná le ži tos ti žia dos ti o sta no vi sko k zme ne
úda jov v pro to ko le usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny
pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva (§ 15
ods. 3).“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9be znie:
„9be) § 40 ods. 4 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 277/1994 Z. z. v zne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 118/2002 Z. z.“.

17. Za § 16 sa vkla da jú § 16a až 16h, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 16a

Po vo ¾o va nie kli nic ké ho skú ša nia

(1) Žia dos� o po vo le nie kli nic ké ho skú ša nia a žia dos�
o zme nu úda jov v pro to ko le pred kla dá za dá va te¾ štát ne -
mu ús ta vu. Žia dos� sa môže poda� sú čas ne so žia dos �ou
o sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia (§ 16 ods. 1).

(2) Žia dos� o po vo le nie kli nic ké ho skú ša nia musí ob sa -
ho va�
a) meno a priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu, dá tum na -

ro de nia a ob chod né meno, ak je za dá va te ¾om fy zic ká
oso ba, ob chod né meno, síd lo, práv nu for mu, iden ti fi -
kač né čís lo, meno a priez vis ko, mies to tr va lé ho po by -
tu a dá tum na ro de nia oso by ale bo osôb, kto ré sú šta -
tu tár nym or gá nom, ak je za dá va te ¾om práv nic ká
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oso ba, a meno, priez vis ko a dá tum na ro de nia oso by
zod po ved nej za vý ro bu ale bo do voz skú ša né ho pro -
duk tu ale bo skú ša né ho lie ku,

b) ná zov skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku,
lie ko vú for mu, kvan ti ta tív ne zlo že nie a kva li ta tív ne
zlo že nie jed not li vých zlo žiek skú ša né ho pro duk tu ale -
bo skú ša né ho lie ku, cie¾ a fázu kli nic ké ho skú ša nia,

c) meno, priez vis ko a síd lo, ak je vý rob com skú ša né ho
pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku fy zic ká oso ba; ob -
chod né meno, síd lo a práv nu for mu, ak je vý rob com
skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku práv nic -
ká oso ba,

d) meno a priez vis ko vý rob cu skú ša né ho pro duk tu ale -
bo skú ša né ho lie ku, mies to tr va lé ho po by tu, dá tum
na ro de nia oso by zod po ved nej za za bez pe čo va nie kva -
li ty skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku,

e) do klad o po vo le ní na vý ro bu lie kov v štá te, v kto rom sa 
skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek vy rá ba,

f) sprá vu o vý sled koch far ma ce u tic ké ho skú ša nia
a toxikologicko-farmakologického skú ša nia,

g) sprá vu o vý sled koch kli nic ké ho skú ša nia, ak sa za ča -
lo ale bo vy ko na lo na zá kla de iné ho po vo le nia ale bo
v inom štá te,

h) do klad o re gis trá cii v da nom štá te, ak bol skú ša ný
pro dukt v za hra ni čí už re gis tro va ný ako liek,

i) pro to kol,
j) do klad o schvá le ní pra co vi ska,

k)  meno a priez vis ko skú ša jú ce ho,
l) text in for mo va né ho sú hla su, kto rý musí ob sa ho va�

1. in for má cie o kli nic kom skú ša ní a jeho cie ¾och,
2. mož ný prí nos kli nic ké ho skú ša nia pre účast ní ka,
3. mož né ri zi ká a ne vý ho dy vy plý va jú ce pre účast ní -

ka,
4. po u če nie o iných mož nos tiach lieč by,
5. za bez pe če nie dô ver nos ti osob ných úda jov,
6. in for má ciu o prá vach účast ní ka,
7. in for má ciu o mož nos ti ke dy ko¾ vek od stú pi� od kli -

nic ké ho skú ša nia a o spô so be a ná sled koch jeho
prí pad né ho pre ru še nia,

m) vy hlá se nie za dá va te ¾a, že skú ša ný pro dukt ale bo skú -
ša ný liek sa vy ro bil v sú la de s po žia dav ka mi správ nej
vý rob nej praxe9bee) a pred lo že ná do ku men tá cia sa vy -
pra co va la v sú la de s po žia dav ka mi správ nej la bo ra -
tór nej praxe6c) a správ nej kli nic kej pra xe,

n) kó piu pí som né ho sú hla su mi nis ter stva ži vot né ho
pros tre dia na za vá dza nie ge ne tic ky mo di fi ko va ných
or ga niz mov do ži vot né ho pros tre dia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,7a) ak skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek
ob sa hu je ge ne tic ky mo di fi ko va né or ga niz my,

o) sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia, kto ré pred lo ží
za dá va te¾ až po vy da ní etic kou ko mi siou.

 (3) Štát ny ús tav roz hod ne o žia dos ti o po vo le nie kli nic -
ké ho skú ša nia
a) do 60 dní odo dňa pri ja tia žia dos ti ok rem prí pa dov

uve de ných v pís me nách b) a c); žia dos� o po vo le nie
zme ny úda jov v pro to ko le po sú di do 35 dní odo dňa
pri ja tia žia dos ti,

b) do 90 dní odo dňa pri ja tia žia dos ti ok rem prí pa dov
uve de ných v pís me ne c); v prí pa de odô vod ne nej pot re -
by sa môže táto ča so vá le ho ta pre dĺ ži� o ïal ších 90
dní, ak ide o skú ša né pro duk ty ale bo skú ša né lie ky
1. ur če né na gé no vú lieč bu,

2. ur če né na so ma tic kú bun ko vú lieč bu,
3. ob sa hu jú ce ge ne tic ky po zme ne né or ga niz my,
4. uve de né v prí lo he č. 1 čas� A ale bo
5. ob sa hu jú ce účin né lát ky ¾ud ské ho pô vo du ale bo

ži vo číš ne ho pô vo du, ale bo ob sa hu jú ce bio lo gic ké
zlož ky ¾ud ské ho pô vo du ale bo ži vo číš ne ho pô vo -
du, ale bo ich vý ro ba si vy ža du je tie to zlož ky,

c) bez ur če nia ča so vej le ho ty na vy ba ve nie žia dos ti, ak
sú pred me tom žia dos ti skú ša né pro duk ty a skú ša né
lie ky ur če né na xe no gén nu bun ko vú lieč bu.

(4) Ak štát ny ús tav ozná mi za dá va te ¾o vi, že má odô vod -
ne né ná miet ky, za dá va te¾ môže iba raz zme ni� ob sah žia -
dos ti o po vo le nie kli nic ké ho skú ša nia tak, aby zoh ¾ad nil
ná miet ky, kto ré mu boli ozná me né. Ak za dá va te¾ v le ho te 
ur če nej štát nym ús ta vom ne zme ní ale bo ne do pl ní svo ju
žia dos�, tá sa po va žu je za za miet nu tú a kli nic ké skú ša -
nie sa ne smie za ča�.

(5) Kli nic ké skú ša nie mož no po vo li� len vte dy, ak sú
po sud ky štát ne ho ús ta vu na vý sled ky far ma ce u tic ké ho
skú ša nia a toxikologicko-farmakologického skú ša nia
klad né a zoh ¾ad ňu jú sú čas ný ve dec ký pok rok a tech nic -
ký pok rok.

(6) Roz hod nu tie o po vo le ní kli nic ké ho skú ša nia ok rem
úda jov uve de ných v od se ku 2 písm. a) ob sa hu je ná zov
skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku, cie¾ kli nic -
ké ho skú ša nia, eta pu kli nic ké ho skú ša nia, ozna če nie
vý rob cu skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku
a za dá va te ¾a, ak ním nie je vý rob ca, ozna če nie pra co vi s -
ka, meno a priez vis ko skú ša jú ce ho.

(7) Za dá va te¾ môže za ča� kli nic ké skú ša nie len vte dy,
keï etic ká ko mi sia vy da la klad né sta no vi sko ku kli nic -
ké mu skú ša niu a keï štát ny ús tav ne oz ná mil za dá va te -
¾o vi v le ho te uve de nej v od se ku 3 písm. a) odô vod ne né
ná miet ky ale bo v tej to le ho te ne vy dal zá por né roz hod nu -
tie o po vo le ní kli nic ké ho skú ša nia. Ak ide o lie ky uve de né 
v od se ku 3 písm. b) a c), za dá va te¾ môže za ča� kli nic ké
skú ša nie len vte dy, keï etic ká ko mi sia vy da la klad né
sta no vi sko ku kli nic ké mu skú ša niu a keï štát ny ús tav
vy dal roz hod nu tie o po vo le ní kli nic ké ho skú ša nia.

(8) Za dá va te¾ môže vy ko ná va� kli nic ké skú ša nie pod ¾a
zme ne né ho pro to ko lu len vte dy, keï etic ká ko mi sia vy -
da la klad né sta no vi sko k zme ne úda jov v pro to ko le a keï
štát ny ús tav ne oz ná mil za dá va te ¾o vi v le ho te uve de nej
v od se ku 3 odô vod ne né ná miet ky ale bo v tej to le ho te ne -
vy dal roz hod nu tie o po vo le ní zme ny úda jov v pro to ko le.

(9) Štát ny ús tav po vo le nie na kli nic ké skú ša nie zru ší,
ak
a) sa v prie be hu kli nic ké ho skú ša nia pre u ká že, že môže

prís� ale bo pri šlo k ohroz e niu zdra via ale bo ži vo ta
účast ní kov,

b) sa po ru ši li po vin nos ti usta no ve né v § 17 a 18 ale bo ur -
če né v po vo le ní na kli nic ké skú ša nie ale bo

c) sa pre u ká že, že úda je v do ku men tá cii pri po je nej k žia -
dos ti o po vo le nie na kli nic ké skú ša nie boli ne pre sné,
ne ú pl né ale bo ne prav di vé.

(10) Ná le ži tos ti žia dos ti o po vo le nie zme ny úda jov v pro -
to ko le usta no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý 
vydá mi nis ter stvo zdra vot níc tva (§ 15 ods. 3).
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  §16b

Po za sta ve nie kli nic ké ho skú ša nia
a za ká za nie kli nic ké ho skú ša nia

(1) Ak štát ny ús tav zis tí, že za dá va te¾ ale bo skú ša jú ci
si ne pl ní po vin nos ti, ulo ží za dá va te ¾o vi ale bo skú ša jú ce -
mu ná prav né opat re nia v pí som nej for me. Štát ny ús tav
ne od klad ne in for mu je etic kú ko mi siu o ulo že ných ná -
prav ných opat re niach.

(2) Ak štát ny ús tav zis tí, že pod mien ky žia dos ti o po vo -
le nie kli nic ké ho skú ša nia pod ¾a § 16 ods. 2 nie sú spl ne -
né, ale bo ak má in for má cie, kto ré vzbu dzu jú po chyb nos -
ti o bez peč nos ti ale bo ve dec kej odô vod ne nos ti kli nic ké ho 
skú ša nia, pí som ne po žia da, ok rem prí pa du hro zia ce ho
ri zi ka, za dá va te ¾a a skú ša jú ce ho o sta no vi sko k zis te -
ným ne dos tat kom v le ho te do sied mich dní od do ru če nia
pí som nej žia dos ti. Ak sa ne od strá nia ne dos tat ky, štát ny
ús tav mô že roz hod nú� o po za sta ve ní kli nic ké ho skú ša -
nia ale bo o za ká za ní kli nic ké ho skú ša nia; roz hod nu tie
ne od klad ne ozná mi za dá va te ¾o vi. Sú čas ne in for mu je
o vy da nom roz hod nu tí prí sluš nú etic kú ko mi siu a Eu -
róp sku agen tú ru na hod no te nie lie kov (ïa lej len „agen -
tú ra“).

 § 16c

Da ta bá za úda jov

(1) Štát ny ús tav ve die da ta bá zu úda jov, kto ré pred kla -
dá na po žia da nie eu róp skej ban ke úda jov zria de nej Eu -
róp skou ko mi siou (ïa lej len „ko mi sia“).

(2) Da ta bá za úda jov ob sa hu je
a) úda je uve de né v žia dos ti o po vo le nie kli nic ké ho skú -

ša nia pod ¾a § 16a ods. 2,
b) zme ny a do pl ne nia vy ko na né v žia dos ti pod ¾a § 16a

ods. 4,
c) zme ny úda jov v pro to ko le pod ¾a § 16a ods. 10,
d) sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia,
e) sta no vi sko k zme ne úda jov v pro to ko le,
f) úda je o vy ko na ných in špek ciách do dr žia va nia správ -

nej kli nic kej pra xe,
g) po do zre nia na ne o ča ká va né zá važ né ne žiadu ce účin -

ky skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku
(§ 16g),

h) ozná me nie o skon če ní kli nic ké ho skú ša nia.

(3) Štát ny ús tav pos kyt ne na žia dos� prí sluš né ho or gá -
nu člen ské ho štá tu Eu róp skej únie (ïa lej len „člen ský
štát“), agen tú ry ale bo ko mi sie všet ky do pl ňu jú ce in for -
má cie tý ka jú ce sa mul ti cen tric ké ho kli nic ké ho skú ša -
nia, kto ré sa vy ko ná va aj na úze mí člen ských štá tov, ok -
rem úda jov, kto ré už boli za ra de né do eu róp skej ban ky
úda jov.

§ 16d

Vý ro ba, do voz, ozna čo va nie a ucho vá va nie
skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku

(1) Skú ša ným pro duk tom je účin ná lát ka v lie ko vej
for me ale bo pla ce bo v lie ko vej for me skú ša né ale bo po u -
ži té ako re fe renč ná vzor ka pri kli nic kom skú ša ní.

(2) Skú ša ným lie kom je re gis tro va ný liek po u ži tý

v štvr tej fáze kli nic ké ho skú ša nia na zís ka nie roz siah lej -
ších in for má cií o re gis tro va nom lie ku.

(3) Na vý ro bu skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho
lie ku sa vz�a hu je usta no ve nie § 29; na do voz skú ša né ho
pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku sa vz�a hu je usta no ve -
nie § 32.

(4) Oso ba zod po ved ná za za bez pe čo va nie kva li ty pri
vý ro be skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku
usta no ve ná pod ¾a § 29 ods. 1 písm. c) a oso ba zod po ved -
ná za do voz skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku
usta no ve ná pod ¾a § 32 ods. 1 písm. b) za bez pe ču je, aby
a) kaž dá šar ža skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho

lie ku bola vy ro be ná a kon tro lo va ná v sú la de s po žia -
dav ka mi oso bit né ho pred pi su,9bee) s do ku men tá ciou
špe ci fi ku jú cou skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek
a s údaj mi uve de ný mi v žia dos ti o po vo le nie kli nic ké -
ho skú ša nia pod ¾a § 16a ods. 2, ak ide o skú ša ný pro -
dukt ale bo skú ša ný liek vy ro be ný v Slo ven skej re pub -
li ke,

b) kaž dá vý rob ná šar ža bola vy ro be ná a kon tro lo va ná
pod ¾a po žia da viek správ nej vý rob nej pra xe, kto ré sú
rov no cen né s po žia dav ka mi uve de ný mi v oso bit nom
pred pi se,9bee) v sú la de s do ku men tá ciou špe ci fi ku jú -
cou skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek, a aby kaž dá
vý rob ná šar ža bola kon tro lo va ná v sú la de s údaj mi
uve de ný mi v žia dos ti o po vo le nie kli nic ké ho skú ša nia
pod ¾a § 16a ods. 2, ak ide o skú ša ný pro dukt ale -
bo skú ša ný liek vy ro be ný mimo úze mia Slo ven skej re -
pub li ky,

c) kaž dá vý rob ná šar ža bola po dro be ná po ža do va ným
kon trol ným ana lý zam, skúš kam ale bo ove ro va niam
na po tvr de nie, či kva li ta skú ša né ho lie ku je v sú la de
s údaj mi uve de ný mi v žia dos ti o po vo le nie kli nic ké ho
skú ša nia pod ¾a § 16a ods. 2, ak ide o skú ša ný liek,
kto rý je po rov ná va cím lie kom po chá dza jú cim z cu dzi -
ny a kto rý je re gis tro va ný, ak sa nedá zís ka� do ku -
men tá cia po tvr dzu jú ca, že kaž dá vý rob ná šar ža bola
vy ro be ná pod ¾a po žia da viek správ nej vý rob nej pra xe,
kto ré sú rov no cen né s po žia dav ka mi oso bit né ho pred -
pi su.9bee)

(5) Skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek je pri do vo ze
oslo bo de ný od ïal ších kon trol, ak sa pre u ká že spl ne nie
po vin nos tí pod ¾a od se ku 4 a pri lo že ný do klad o pre pus -
te ní šarže9bef) (ïa lej len „cer ti fi kát o pre pus te ní šar že“)
pod pí sa la oso ba zod po ved ná za za bez pe čo va nie kva li ty.

(6) Oso ba zod po ved ná za za bez pe čo va nie kva li ty musí
po tvr di� v cer ti fi ká te o pre pus te ní šar že ale bo v rov no -
cen nom do ku men te, že kaž dá vý rob ná šar ža spĺ ňa usta -
no ve nia § 16a ods. 2 písm. m). Cer ti fi kát o pre pus te ní
šar že ale bo rov no cen ný do ku ment sa musí ak tu a li zo va�
sú bež ne s vy ko na ný mi úkon mi a musí by� k dis po zí cii
za mest nan com štát ne ho ús ta vu naj me nej pä� ro kov po
skon če ní kli nic ké ho skú ša nia.

(7) Úda je na von kaj šom oba le skú ša né ho pro duk tu
ale bo skú ša né ho lie ku a úda je na vnú tor nom oba le, ak
skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek nemá von kaj ší obal, 
mu sia by� v ko di fi ko va nej po do be štát ne ho ja zy ka a mu -
sia ob sa ho va� naj me nej
a) ná zov skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku

ale bo jeho kód,
b) spô sob po da nia a ces tu po da nia,
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c) ná zov ale bo ozna če nie kli nic ké ho skú ša nia, pri kto -
rom sa po u ží va,

d) čís lo vý rob nej šar že,
e) me no a priez vis ko ale bo ob chod né meno a síd lo za dá -

va te ¾a,
f) pod mien ky ucho vá va nia,
g) ne šif ro va ný čas po u ži te¾ nos ti,
h) ozna če nie „VZOR KA NA KLI NIC KÉ SKÚ ŠA NIE“.

(8) Úda je na vnú tor nom oba le skú ša né ho pro duk tu
ale bo skú ša né ho lie ku, kto rý má aj von kaj ší obal, mu sia
by� v ko di fi ko va nej po do be štát ne ho jazyka10) a mu sia
ob sa ho va� naj me nej
a) ná zov skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku

ale bo jeho kód,
b) spô sob po da nia a ces tu po da nia,
c) čís lo vý rob nej šar že,
d) ne šif ro va ný čas po u ži te¾ nos ti,
e) ozna če nie „VZOR KA NA KLI NIC KÉ SKÚ ŠA NIE“.

(9) Ak sa pri za šif ro va nom kli nic kom skú ša ní po u ží va
na po rov na nie aj dru hý skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný
liek, ale bo pla ce bo, musí by� von kaj ší obal a vnú tor ný
obal ozna če ný rov na ký mi údaj mi, aby ich ne bo lo možno
na vzá jom roz lí ši�.

(10) Skú ša ný pro dukt a skú ša ný liek sa ucho vá vajú
v ne moc nič nej le kár ni zdra vot níc ke ho za ria de nia, v kto -
rom sa na chá dza pra co vi sko; ak zdra vot níc ke za ria de -
nie, v kto rom sa na chá dza pra co vi sko, nemá zria de nú
ne moc nič nú le ká reň, musí sa v pro to ko le ur či� le ká reň,
v kto rej sa má skú ša ný pro dukt a skú ša ný liek ucho vá -
va�, a uvies� spô sob ma ni pu lá cie s nimi.

   § 16e

Ove ro va nie zho dy skú ša ných pro duk tov
a skú ša ných lie kov so správ nou kli nic kou
pra xou a so správ nou vý rob nou pra xou

(1) Štát ny ús tav pod ¾a § 64 ods. 2 písm. a) ove ru je do -
dr žia va nie usta no ve ní správ nej kli nic kej pra xe a správ -
nej vý rob nej pra xe skú ša ných pro duk tov a skú ša ných
lie kov in špek ciou pra co vísk, kto ré majú vz�ah ku kli nic -
ké mu skú ša niu.

(2) Pra co vi ská, kto ré majú vz�ah ku kli nic ké mu skú ša -
niu, sú
a) pra co vi ská, na kto rých sa kli nic ké skú ša nie vy ko ná -

va,
b) mies ta vý ro by skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho

lie ku,
c) všet ky la bo ra tó riá po u ži té pri kli nic kom skú ša ní,
d) prie sto ry za dá va te ¾a.

(3) Štát ny ús tav po skon če ní in špek cie vy pra cu je sprá -
vu o vý sled koch in špek cie, kto rú pred lo ží za dá va te ¾o vi
a na po žia da nie aj etic kej ko mi sii.

 § 16f

Ozna mo va nie zá važ ných ne žia ducich uda los tí

(1) Nežia duca uda los� na úče ly kli nic ké ho skú ša nia je
kaž dý škod li vý pre jav u účast ní ka, kto ré mu sa po dá va
skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek, a kto rý nie je  ne -

vyhnutne za prí či ne ný po dá va ním skú ša né ho pro duk tu
ale bo skú ša né ho lie ku.

(2) Zá važ ná ne žiadu ca uda los� na úče ly kli nic ké ho
skú ša nia je ne žiadu ca uda los�, kto rá bez oh¾a du na dáv -
ku skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku spô so -
bu je smr�, ohroz u je ži vot účast ní ka, vy ža du je ústav nú
zdra vot nú sta rost li vos� ale bo ju pre dl žu je, vy vo lá va
zdra vot né pos tih nu tie ale bo má za ná sle dok tr va lú ale bo
zá važ nú funk čnú ne schop nos�, ale bo sa pre ja vu je vro -
de nou úchyl kou (kon ge ni tál na ano má lia) ale bo zne tvo -
re ním (mal for má cia).

(3) Skú ša jú ci bez od klad ne ozná mi za dá va te ¾o vi všet ky
zá važ né ne žia du ce uda los ti ok rem tých, kto ré sú uve de -
né v pro to ko le ale bo v prí ruč ke pre skú ša jú ce ho ako ne -
vy ža du jú ce bez od klad né ozná me nie. Po ozná me ní po šle
skú ša jú ci za dá va te ¾o vi po dro bnú pí som nú sprá vu o zis -
te nej zá važ nej ne žia du cej uda los ti. V ozná me ní a v pí -
som nej sprá ve sa účast ní ci iden ti fi ku jú pod ¾a kó do vé ho
čís la.

(4) Ne žia duce uda los ti a vý sled ky ana lýz, kto ré ne spĺ -
ňa jú nor my de fi no va né v pro to ko le a sú po va žo va né za
roz ho du jú ce pre hod no te nie bez peč nos ti, skú ša jú ci
ozná mi za dá va te ¾o vi v le ho tách ur če ných v pro to kole.

(5) Po ozná me ní úmr tia účast ní ka (od se ky 2 a 4) skú -
ša jú ci pos kyt ne za dá va te ¾o vi a etic kej ko mi sii všet ky po -
ža do va né in for má cie.

(6) Za dá va te¾ ve die re gis ter všet kých ne žia du cich uda -
los tí, kto ré mu ozná mil skú ša jú ci; re gis ter sa pred kla dá
na po žia da nie štát ne mu ús ta vu, etic kej ko mi sii a zdra -
vot nej po is �ov ni, kto rá vy ko ná va zdra vot né po is te nie
účast ní ka, a prí sluš ným or gá nom člen ských štá tov, na
kto rých úze mí sa vy ko ná va mul ti cen tric ké kli nic ké skú -
ša nie.

§ 16g

Ozna mo va nie zá važ ných ne žia du cich účin kov

(1) Ne žiadu ci úči nok na úče ly kli nic ké ho skú ša nia je
kaž dá škod li vá a ne chce ná re ak cia na skú ša ný pro dukt
ale bo skú ša ný liek bez oh¾a du na po da nú dáv ku.

(2) Zá važ ný ne žiadu ci úči nok je ne žia du ci úči nok, kto -
rý bez oh¾a du na dáv ku skú ša né ho pro duk tu ale bo skú -
ša né ho lie ku spô so bu je smr�, ohroz u je ži vot účast ní ka,
vy ža du je ústav nú zdra vot nú sta rost li vos� ale bo ju pre dl -
žu je, vy vo lá va zdra vot né pos tih nu tie ale bo má za ná sle -
dok tr va lú ale bo zá važ nú funk čnú ne schop nos�, ale bo sa 
pre ja vu je vro de nou úchyl kou (kon ge ni tál na ano má lia)
ale bo zne tvo re ním (mal for má cia).

(3) Ne o ča ká va ný ne žia du ci úči nok na úče ly toh to zá ko -
na je ne žia du ci úči nok, kto ré ho cha rak ter ale bo zá važ -
nos� nie je v zho de s in for má cia mi vz�a hu jú ci mi sa na
skú ša ný pro dukt ale bo na skú ša ný liek, uve de ný mi
v prí ruč ke pre skú ša jú ce ho, ak ide o skú ša ný pro dukt,
ale bo v sú hrne cha rak te ris tic kých vlast nos tí lie ku, ak
ide o skú ša ný liek.

(4) Štát ny ús tav kon tro lu je, či za dá va te¾ re gis tru je
a ozna mu je všet ky po do zre nia na ne o ča ká va né zá važ né
ne žia du ce účin ky skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho 
lie ku, o kto rých sa doz ve del.
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(5) Za dá va te¾ pred kla dá na po žia da nie zdra vot nej po is -
�ov ne, kto rá vy ko ná va zdra vot né po is te nie,
a) kó piu pí som nej sprá vy pod ¾a od se ku 4,
b) in for má cie o vý sky te všet kých zá važ ných ne žia du cich

účin kov, kto ré sa vz�a hu jú na účast ní ka.

§ 16h

Ucho vá va nie do ku men tá cie

(1) Za dá va te¾ ale bo dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie -
ku musí za bez pe či� pri ja tie ta kých opat re ní na ucho vá -
va nie do ku men tá cie, aby
a) skú ša jú ci ucho vá val zoz nam iden ti fi kač ných kó dov

účast ní kov naj me nej 15 ro kov po skon če ní ale bo pre -
ru še ní kli nic ké ho skú ša nia,

b) sa zdra vot ná do ku men tá cia účastníkov9beg) a ostat né
zá klad né úda je ucho vá va li v prí sluš nom zdra vot níc -
kom za ria de ní naj me nej 15 ro kov po skon če ní kli nic -
ké ho skú ša nia ale bo pre ru še ní kli nic ké ho skú ša nia,

c) za dá va te¾ ale bo dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku
ucho vá val ostat nú do ku men tá ciu vz�a hu jú cu sa na
kli nic ké skú ša nie po čas plat nos ti re gis trá cie lie ku,
kto rá ob sa hu je
1. pro to kol,
2. štan dard né pra cov né po stu py,
3. sta no vi sko k eti ke kli nic ké ho skú ša nia,
4. roz hod nu tie o po vo le ní kli nic ké ho skú ša nia,
5. prí ruč ku pre skú ša jú ce ho,
6. in di vi du ál ne zá zna my o účast ní ko vi,
7. sprá vy o vy ko na nom au di te,
8. zá ve reč nú sprá vu,

d) za dá va te¾ ale bo dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku
ucho vá val zá ve reč nú sprá vu ešte pä� ro kov po uply -
nu tí plat nos ti re gis trá cie lie ku.

(2) Všet ky zme ny vlast níc tva úda jov a do ku men tá cie
sa mu sia zdo ku men to va�.

(3) Na po žia da nie sa mu sia všet ky úda je a do ku men tá -
cia pred lo ži� etic kej ko mi sii a štát ne mu ús ta vu.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9bee, 9bef a 9beg
zne jú:
„9bee) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

č. 274/1998 Z. z. o po žia dav kách na správ nu vý rob nú prax
a správ nu ve¾ ko dis tri buč nú prax.

 9bef) § 7 ods. 3 písm. i) vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven -
skej re pub li ky č. 274/1998 Z. z.

 9beg) § 16 ods. 2, ods. 4 až 9 a ods. 11 a 12 zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 277/1994 Z. z. v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

18. § 17 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 17

Po vin nos ti za dá va te ¾a

 Za dá va te¾ je po vin ný
a) vy bra� skú ša jú ce ho s pri hliad nu tím na jeho kva li fi ká -

ciu, eta pu a roz sah kli nic ké ho skú ša nia, vy ba ve nie
pra co vi ska a pos kyt nú� mu prí ruč ku pre skú ša jú ce ho 
[§ 16 ods. 2 písm. e)],

b) pred za ča tím kli nic ké ho skú ša nia pred lo ži�
1. etic kej ko mi sii žia dos� o sta no vi sko k eti ke kli nic -

ké ho skú ša nia (§ 16),

2. štát ne mu ús ta vu žia dos� o po vo le nie kli nic ké ho
skú ša nia (§ 16a),

c) za bez pe či� kon takt né mies to, kde účast ník môže do -
sta� po dro bnej šie in for má cie o kli nic kom skú ša ní,

d) do dr žia va� usta no ve nia o po vo ¾o va ní kli nic ké ho skú -
ša nia (§16a), po za sta ve ní kli nic ké ho skú ša nia a za ká -
za ní kli nic ké ho skú ša nia (§ 16b),

e) usta no vi� oso bu zod po ved nú za za bez pe čo va nie kva li -
ty pri vý ro be skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho
lie ku, ak sa skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek vy rá -
ba na úze mí Slo ven skej re pub li ky, ale bo oso bu zod po -
ved nú za do voz skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né -
ho lie ku, ak sa skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek
ne vy rá ba na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a za bez pe -
či�, aby táto oso ba pl ni la úlo hy pod ¾a § 16d,

f) vies� po dro bný re gis ter všet kých ne žia du cich uda los -
tí, kto ré mu ozná mil skú ša jú ci (§ 16f ods. 6), a ozna -
mo va� štát ne mu ús ta vu a etic kej ko mi sii všet ky po do -
zre nia na ne o ča ká va né zá važ né ne žia du ce účin ky
(§ 16g ods. 4),

g) uhra di� všet ky ná kla dy spo je né s kli nic kým skú ša -
ním vrá ta ne ná kla dov spo je ných s uzav re tím oso bit -
nej zmlu vy o po is te ní zod po ved nos ti zdra vot níc ke ho
za ria de nia za ško du vznik nu tú účast ní ko vi a ná kla -
dov spo je ných s lieč bou kom pli ká cií ale bo prí pad ných 
tr va lých ná sled kov vznik nu tých v dô sled ku kli nic ké -
ho skú ša nia,

h) ucho vá va� skú ša né pro duk ty a skú ša né lie ky v ne -
moc nič nej le kár ni zdra vot níc ke ho za ria de nia, v kto -
rom sa na chá dza pra co vi sko, ale bo v ur če nej le kár ni
v sú la de s pro to ko lom,

i) pos kyt nú� skú ša jú ce mu na vy ko na nie kli nic ké ho
skú ša nia skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek vy ro -
be ný v sú la de so zá sa da mi správ nej vý rob nej pra xe
a ucho vá va� jeho vzor ku,

j) za bez pe či� zmluv né po is te nie účast ní ka pre prí pad
ško dy vznik nu tej na zdra ví v dô sled ku kli nic ké ho
skú ša nia,

k) po stu po va� pod ¾a zá sad správ nej kli nic kej pra xe,
l) za bez pe či� vy ko ná va nie od bor né ho do h¾a du po ve re -

nou oso bou nad prie be hom kli nic ké ho skú ša nia,
m) in for mo va� ostat ných skú ša jú cich o zis te ných ne o ča -

ká va ných zá važ ných ne žia ducich účin koch,
n) ozna mo va� štát ne mu ús ta vu a etic kej ko mi sii

1. ná vrh na zme nu úda jov v pro to ko le,
2. opat re nia úra dov cu dzích štá tov vz�a hu jú cich sa

na skú ša ný pro dukt ale bo skú ša ný liek,
3. pre ru še nie kli nic ké ho skú ša nia a dô vo dy jeho pre -

ru še nia,
4. bez od klad ne akú ko¾ vek novú sku toč nos� tý ka jú -

cu sa prie be hu kli nic ké ho skú ša nia ale bo vý vo ja
skú ša né ho pro duk tu ale bo skú ša né ho lie ku a pri -
ja té opat re nia na ochra nu účast ní kov pred bez -
pros tred ným ne bez pe čen stvom,

5. do sied mich dní všet ky dô le ži té in for má cie tý ka jú -
ce sa po do zre nia na ne o ča ká va né zá važ né ne žia -
du ce účin ky, kto ré spô so bi li ale bo by moh li spô so -
bi� smr�; do ïal ších ôs mich dní pred lo ži� pí som nú
sprá vu o tých sku toč nos tiach,

6. do 15 dní po do zre nia na ostat né ne o ča ká va né zá -
važ né ne žia du ce účin ky odo dňa, keï  sa za dá va te¾ 
o nich doz ve del,

7. do 90 dní skon če nie kli nic ké ho skú ša nia; ak sa
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kli nic ké skú ša nie skon či lo pred čas ne, táto le ho ta
sa skra cu je na 15 dní a prí či ny pred čas né ho skon -
če nia sa mu sia odô vod ni�,

8. po čas tr va nia kli nic ké ho skú ša nia raz roč ne  zo -
znam všet kých po do zre ní na zá važ né ne žia du ce
účin ky, kto ré sa vy skyt li po čas toh to ob do bia,
a sprá vu o bez peč nos ti účast ní kov.“.

 19. § 18 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 18

Po vin nos ti skú ša jú ce ho

Skú ša jú ci je po vin ný
a) pred za ča tím kli nic ké ho skú ša nia oboz ná mi� sa

s údaj mi uve de ný mi v prí ruč ke pre skú ša jú ce ho [§ 16
ods. 2 písm. e)] a zoh ¾ad ni� ich pri po u če ní účast ní ka,

b)  po u či� účast ní ka pod ¾a § 16a ods. 2 písm. l),
c) za ra di� do kli nic ké ho skú ša nia len účast ní kov, kto rí

pí som ne ale bo inak pre u ká za te¾ ne vy jad ri li sú hlas
s účas �ou na kli nic kom skú ša ní,

d) od miet nu� vy ko ná va nie kli nic ké ho skú ša nia, ak nie
sú spl ne né po žia dav ky na za ča tie kli nic ké ho skú ša -
nia (§ 16a ods. 7), pre ru ši� vy ko ná va nie kli nic ké ho
skú ša nia, kto ré ho vy ko ná va nie štát ny ús tav po za sta -
vil (§ 16b), ale bo skon či� vy ko ná va nie kli nic ké ho skú -
ša nia, kto ré štát ny ús tav zru šil (§ 16a ods. 9) ale bo za -
ká zal (§16b),

e) vy ko ná va� kli nic ké skú ša nie len pri do dr ža ní usta no -
ve ní o ochra ne
1. účast ní kov kli nic ké ho skú ša nia (§ 15a),
2. ne pl no le tých účast ní kov (§ 15b),
3. pl no le tých účast ní kov ne spô so bi lých na práv ne

úko ny (§ 15c),
f) od miet nu� vy ko ná va nie kli nic ké ho skú ša nia, ak etic -

ká ko mi sia vy jad ri la ne súh las né sta no vi sko ku kli nic -
ké mu skú ša niu,

g) za is ti� bez peč nú ma ni pu lá ciu so skú ša ným pro duk -
tom ale bo so skú ša ným lie kom a jeho správ ne ucho -
vá va nie,

h) bez od klad ne ozna mo va� štát ne mu ús ta vu a za dá va te -
¾o vi kaž dú zá važ nú ne o ča ká va nú uda los�, ak ne bo lo
v po vo le ní uve de né inak, a pri jí ma� pot reb né opat re -
nia na ochra nu ži vo ta a zdra via účast ní kov vrá ta ne
prí pad né ho pre ru še nia kli nic ké ho skú ša nia,

i) za bez pe či� naj me nej 15 ro kov ucho vá va nie do ku men -
tá cie o kli nic kom skú ša ní,

 j) za bez pe či� dô ver nos� všet kých in for má cií tý ka jú cich
sa účast ní ka,

k) po stu po va� pod ¾a správ nej kli nic kej pra xe.“.

20. Za § 18 sa vkla dá § 18a, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 18a

Ne in ter venč né kli nic ké skú ša nie

(1) Ne in ter venč né kli nic ké skú ša nie je sle do va nie po u -
ží va nia re gis tro va né ho lie ku pri pos ky to va ní zdra vot nej
sta rost li vos ti.

(2) Pri ne in ter venč nom kli nic kom skú ša ní sa
a) liek pred pi su je v sú la de s pod mien ka mi ur če ný mi

v roz hod nu tí o re gis trá cii lie ku,

b)  vo pred ne ur ču je za ra de nie cho ré ho člo ve ka do da nej
te ra pe u tic kej stra té gie pro to ko lom, ale vy chá dza
z bež nej te ra pe u tic kej pra xe,

c) roz hod nu tie le ká ra o pred pí sa ní lie ku zre te¾ ne od de -
¾u je od roz hod nu tia za ra di� cho ré ho člo ve ka do kli nic -
ké ho skú ša nia,

d) ne mu sí po u ži� do pl ňu jú ci dia gnos tic ký pos tup ani
mo ni to ro va cí pos tup na cho rom člo ve ku,

e) po u ži jú na ana ly zo va nie zís ka ných úda jov epi de mio -
lo gic ké me tó dy.

(3) Po žia dav ky na kli nic ké skú ša nie a správ nu kli nic -
kú prax uve de né v § 15 až 18 sa ne vz�a hu jú na ne in ter -
venč né kli nic ké skú ša nie.“.

21. Nad pis štvr tej čas ti znie: „Uvá dza nie lie kov na trh
a uvá dza nie zdra vot níc kych po mô cok na trh ale bo do
pre vádz ky“.

22. V § 19 v od se ku 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ak
ide o ve te ri nár ne lie ky, mu sia spĺ ňa� aj po žia dav ky pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.9beh)“.

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

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

23. V § 20 nad pis znie: „Po vo le nie na uve de nie lie ku na
trh“.

24. V § 20 od sek 1 znie:
 „(1) Hro mad ne vy rá ba né lie ky mož no uvies� na trh len

na zá kla de po vo le nia na uve de nie lie ku na trh (ïa lej len
„re gis trá cia lie ku“) vy da né ho
a) štát nym ús ta vom, ak ide o hu mán ne lie ky,
b) Ús ta vom štát nej kon tro ly ve te ri nár nych bio pre pa rá -

tov a lie čiv v Nit re (ïa lej len „ús tav kon tro ly ve te ri nár -
nych lie čiv“), ak ide o ve te ri nár ne lie ky,

c) agen tú rou, ak ide o lie ky uve de né v prí lo he č. 1.“.

25. V § 20 ods. 2 sa za slo vo „Re gis trá cii“ vkla dá slo vo
„lie ku“.

26. V § 20 ods. 2 písm. e) sa za slo vá „pre ozbro je né
sily“ vkla da jú slo vá „a Po li caj ný zbor“.

27. V § 20 sa od sek  2 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) me di ko va né kr mi vá.“.

28.  V § 21 od sek 1 znie:
„(1) Žia dos� o re gis trá ciu lie ku pred kla dá fy zic ká oso ba 

ale bo práv nic ká oso ba zod po ved ná za uve de nie lie ku na
trh v Slo ven skej re pub li ke (ïa lej len „žia da te¾“). Ak žia da -
te¾ nemá tr va lý po byt ale bo síd lo v Slo ven skej re pub li ke,
musí si usta no vi� fy zic kú oso bu ale bo práv nic kú oso bu
s tr va lým po by tom ale bo síd lom v Slo ven skej re pub li ke,
kto rú spl no moc ní ko na� vo svo jom mene. Žia da te¾ po dá -
va žia dos� a do kla dy pod ¾a od se ku 4 štát ne mu ús ta vu.“.

29. V § 21 ods. 2 sa v dru hej vete slo vá „v ob je me ale bo
lie ko vou for mou.“ na hrá dza jú slo va mi „v jed not ke ob je -
mu ale bo v jed not ke de le nej lie ko vej for my.“.

30. V § 21 ods. 4 pís me no a) znie:
„a) do kla dy pre u ka zu jú ce meno a priez vis ko, ob chod né

meno, mies to tr va lé ho po by tu a údaj o štát nom ob -
čian stve, ak ide o fy zic kú oso bu; do kla dy pre u ka zu -
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jú ce ob chod né meno, síd lo, práv nu for mu, meno,
priez vis ko, mies to tr va lé ho po by tu oso by ale bo osôb, 
kto ré sú šta tu tár nym or gá nom, a meno a priez vis ko,
mies to tr va lé ho po by tu oso by zod po ved nej za re gis -
trá ciu lie ku a oso by zod po ved nej za do h¾ad nad liek -
mi, ak ide o práv nic kú oso bu.“.

31. V § 21 ods. 4 pís me no n) znie:
„n) do klad o po vo le ní na vý ro bu lie kov vy da ný v štá te,

v kto rom sa na chá dza mies to vý ro by lie ku,“.

32. V § 21 ods. 4 pís me no p) znie:
„p) vzor ky lie ku a v ňom ob siah nu tých lie čiv a po moc -

ných lá tok v množ stve pot reb nom na tri kom plet né
ana lý zy lie ku; ak je liek re gis tro va ný pro ce som vzá -
jom né ho uzna nia re gis trá cie lie ku ale bo v agen tú re,
vzor ky sú pot reb né.“.

33. V § 21 od sek 5 znie: 
„(5) Ak je liek re gis tro va ný v člen skom štá te ale bo

v agen tú re, môže štát ny ús tav po ža do va� prí sluš nú hod -
no tia cu sprá vu.“.

34.  V § 21 ods. 6 písm. b) sa slo vá „v Eu róp skej agen -
tú re na hod no te nie lie kov“ na hrá dza jú slo va mi „v agen -
tú re“.

35. V § 21 ods. 13 sa za slo vá „bio lo gic ky rov no cen ný“
vkla da jú slo vá „s ori gi nál nym lie kom ale bo“.

36. V § 21 sa za od sek 14 vkla dá nový od sek 15, kto rý
znie:

„(15) Žia dos� o re gis trá ciu lie ku ob sa hu jú ce ho ge ne tic -
ky mo di fi ko va né or ga niz my musí ob sa ho va� aj ove re nú
kó piu pí som né ho sú hla su mi nis ter stva ži vot né ho  pro -
stredia na uvá dza nie vý rob kov ob sa hu jú cich ge ne tic ky
mo di fi ko va né or ga niz my na trh pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.11a)“.

  Do te raj ší od sek 15 sa ozna ču je ako od sek 16.

  Po znám ka pod čia rou k od ka zu 11a znie:
„11a) § 21 zá ko na č. 151/2002 Z. z.“.

37. V § 22 od sek 4 znie:
„(4) Roz hod nu tie o re gis trá cii lie ku je plat né pä� ro kov.

Štát ny ús tav môže re gis trá ciu pre dĺ ži� na ïal ších pä� ro -
kov na zá kla de pí som nej žia dos ti po da nej naj me nej tri
me sia ce pred uply nu tím plat nos ti re gis trá cie. Štát ny
 ústav o pre dĺ že ní re gis trá cie lie ku musí roz hod nú� do 90
dní od po da nia žia dos ti. Ak ide o liek re gis tro va ný pod ¾a
toh to zá ko na, žia da te¾ k žia dos ti o pre dĺ že nie re gis trá cie
lie ku pri lo ží vy hlá se nie, že sa ne zme ni li ná le ži tos ti usta -
no ve né v § 21 ods. 4, a pe rio dic ky ak tu a li zo va nú sprá vu
o bez peč nos ti lie ku.“.

38. V § 22 ods. 6 sa slo vá „člen ské ho štá tu Eu róp skej
únie ale bo Eu róp skej agen tú ry na hod no te nie lie kov“ na -
hrá dza jú slo va mi „člen ské ho štá tu ale bo agen tú ry“.

39. Za § 22 sa vkla dá § 22a, kto rý vrá ta ne nadpisu
znie:

„22a

Vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie ku
me dzi člen ský mi štát mi

(1) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku pred po da -
ním žia dos ti o vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie ku in for -
mu je člen ský štát, kto rý prvý vy dal roz hod nu tie o re gis -
trá cii lie ku (ïa lej len „re fe renč ný člen ský štát“), že
pred kla dá štát ne mu ús ta vu žia dos� o vzá jom ne uzna -
nie re gis trá cie lie ku, kto rá ob sa hu je ná le ži tos ti pod ¾a
§ 21 a kto rá je v sú la de so smer ni cou uve de nou v prí lo he
č. 4 bode 3.

(2) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku po žia da re fe -
renč ný člen ský štát o za sla nie hod no tia cej sprá vy (§ 21
ods. 5) o pred met nom lie ku štát ne mu ús ta vu.

(3) Ak je re fe renč ným člen ským štá tom Slo ven ská re -
pub li ka, štát ny ús tav pri pra ví hod no tia cu sprá vu tý ka -
jú cu sa dotk nu té ho lie ku do 90 dní od pri ja tia žia dos ti
a po šle ju člen ské mu štá tu, kto ré mu dr ži te¾ roz hod nu tia
o re gis trá cii lie ku pred lo žil žia dos� o vzá jom né uzna nie
re gis trá cie lie ku.

(4) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku pred lo ží žia -
dos� o vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie ku štát ne mu
 ústavu pod ¾a § 21 a sú čas ne po tvr dí pí som ným vy hlá se -
ním, že do ku men tá cia pri lo že ná k žia dos ti je to tož ná
s do ku men tá ciou pred lo že nou re fe renč né mu člen ské mu 
štá tu; prí pad né schvá le né zme ny uve die v do ku men tá cii.

(5) Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku upo ve do mí
o po da ní žia dos ti pod ¾a od se ku 3 agen tú ru (§ 21 ods. 5);
sú čas ne ju in for mu je o tom, kto rým člen ským štá tom
pred lo žil žia dos� o vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie ku,
a o dá tu me pred lo že nia žia dos ti. Agen tú re za šle kó piu
roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku vy da né ho re fe renč ným
člen ským štá tom a kó pie roz hod nu tí o vzá jom nom uzna -
ní re gis trá cie lie ku vy da né ïal ší mi člen ský mi štát mi
a uve die, či sa žia dos� o vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie -
ku ešte vy ba vu je v nie ktorom inom člen skom štá te.

(6) Ok rem vý ni moč ných prí pa dov uve de ných v od se -
ku 7 štát ny ús tav vydá klad né roz hod nu tie o vzá jom nom
uzna ní re gis trá cie lie ku vy da nom re fe renč ným člen ským 
štá tom do 90 dní od pri ja tia žia dos ti a hod no tia cej sprá -
vy. In for mu je o tom re fe renč ný člen ský štát, ostat né
člen ské štá ty dotk nu té žia dos �ou, agen tú ru a dr ži te ¾a
roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku.

(7) Štát ny ús tav pí som ne po žia da agen tú ru, aby jej
 poradný or gán, kto rým je Stá ly vý bor pre lie ky (ïa lej len
„vý bor“), pre skú mal spor né otáz ky, ak člen ské štá ty
a štát ny ús tav ne do siah li do ho du v le ho te uve de nej v od -
se ku 6
a) pri odô vod ne nom po do zre ní, že pred met ný liek ne spĺ -

ňa po žia dav ky na kva li tu, bez peč nos� a účin nos�,
b) ak bol liek vo via ce rých člen ských štá toch pred me tom

žia dos ti o vzá jom né uzna nie re gis trá cie lie ku a člen -
ské štá ty pri ja li roz diel ne roz hod nu tia o re gis trá cii lie -
ku, o po za sta ve ní re gis trá cie lie ku ale bo o zru še ní re -
gis trá cie lie ku,

c) ak sa vy skyt li zá važ né ne žia du ce účin ky lie ku.

(8) Ak člen ské štá ty a štát ny ús tav ne do siah nu do ho du 
z dô vo dov pod ¾a od se ku 7 písm. a), štát ny ús tav o po do -
zre ní ihneï upo ve do mí dr ži te ¾a roz hod nu tia o re gis trá cii
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lie ku, re fe renč ný člen ský štát, ostat né člen ské štá ty
dotk nu té žia dos �ou a agen tú ru; po dro bne odô vod ní svo -
je po do zre nie a na vrh ne opat re nia na od strá ne nie po do -
zre nia. Štát ny ús tav umož ní dr ži te ¾o vi roz hod nu tia o re -
gis trá cii lie ku vy jad ri� sa k zis te né mu po do zre niu
v usta no ve nej le ho te.

(9) Ak člen ské štá ty a štát ny ús tav ne do siah nu do ho du 
z dô vo du pod ¾a od se ku 7 písm. b), štát ny ús tav ale bo dr -
ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku upo ve do mí o ná miet -
kach agen tú ru; ak agen tú ru upo ve do mu je štát ny ús tav,
in for mu je o ná miet kach dr ži te ¾a roz hod nu tia o re gis trá -
cii lie ku. Štát ny ús tav a dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii
lie ku pred lo žia vý bo ru do ku men tá ciu a pos kyt nú in for -
má cie, kto ré sú vo vz�a hu k ná miet kam.

(10) Ak člen ské štá ty a štát ny ús tav ne do siah nu do ho du 
z dô vo dov pod ¾a od se ku 7 písm. c), štát ny ús tav ale bo dr -
ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku môže na vrh nú� agen -
tú re po za sta ve nie re gis trá cie lie ku, zru še nie re gis trá cie
lie ku ale bo zme nu v re gis trá cii lie ku. Štát ny ús tav o tom
upo ve do mí dr ži te ¾a roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku. Štát -
ny ús tav a dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku pred lo -
žia vý bo ru svo je sta no vi sko a do ku men tá ciu, kto ré sú vo
vz�a hu k ná miet kam.

(11) Štát ny ús tav v le ho te uve de nej v od se ku 6 pred lo ží
agen tú re pí som né sta no vi sko, v kto rom uve die dô vo dy,
pre kto ré sa ne do siah la do ho da v spor nej otáz ke. Kó piu
pí som né ho sta no vi ska po šle na ve do mie dr ži te ¾o vi roz -
hod nu tia o re gis trá cii lie ku. Dr ži te¾ roz hod nu tia o re gis -
trá cii lie ku bez od klad ne pred lo ží agen tú re kó piu žia dos ti 
pred lo že nú štát ne mu ús ta vu pod ¾a od se ku 4.

(12) Na zá kla de sta no vi ska vý bo ru k spor nej otáz ke
pod ¾a od se ku 7, kto ré agen tú ra ozná mi ko mi sii, vydá ko -
mi sia roz hod nu tie. Štát ny ús tav vydá do 30 dní od úrad -
né ho ozná me nia toh to roz hod nu tia ko mi siou roz hod nu -
tie o re gis trá cii lie ku, o zru še ní re gis trá cie lie ku, o zme ne
v roz hod nu tí o re gis trá cii lie ku ale bo o za miet nu tí re gis -
trá cie lie ku tak, aby bolo v sú la de s roz hod nu tím ko mi -
sie; štát ny ús tav o vy da nom roz hod nu tí in for mu je ko mi -
siu a agen tú ru.

(13) Dr ži te¾ roz hod nu tia o vzá jom nom uzna ní re gis trá -
cie lie ku môže po žia da� o zme nu v roz hod nu tí o vzá jom -
nom uzna ní re gis trá cie lie ku; v ta kom prí pa de pred lo ží
žia dos� všet kým člen ským štá tom, kto ré vy da li roz hod -
nu tie o vzá jom nom uzna ní re gis trá cie lie ku. Na roz ho do -
va nie o žia dos ti sa vz�a hu jú usta no ve nia od se kov 1
až 12.

(14) Ak člen ské štá ty a štát ny ús tav ne do siah nu do ho -
du z dô vo du pod ¾a od se ku 7, ak je roz ho du jú ca rých los�
ko na nia, môže štát ny ús tav po za sta vi� dis tri bú ciu a po -
u ží va nie pred met né ho lie ku na úze mí Slo ven skej re pub -
li ky až do vy da nia roz hod nu tia ko mi siou pod ¾a od se kov 8 
až 11 k spor nej otáz ke. O dô vo doch svoj ho ko na nia in for -
mu je ko mi siu a ostat né člen ské štá ty v na sle du jú ci pra -
cov ný deň.

(15) Ko na nie uve de né v od se koch 1 až 13 sa ne vz�a hu je
na roz ho do va nie o vzá jom nom uzna ní re gis trá cie ho me o -
pa tic ké ho lie ku pod ¾a § 21 ods. 10.“.

40. § 23 sa do pĺ ňa pís me na mi n) až s), kto ré zne jú:
„n) uvá dza� na trh re gis tro va ný liek len po čas plat nos ti

jeho roz hod nu tia o re gis trá cii; v prí pa de vy da nia roz -

hod nu tia o za miet nu tí pre dĺ že nia re gis trá cie,
o po za sta ve ní re gis trá cie ale bo o zru še ní re gis trá cie
v spo lu prá ci so štát nym ús ta vom za bez pe či� po za -
sta ve nie ve¾ ko dis tri bú cie lie ku, vý da ja lie ku ale bo
stiah nu tie lie ku z trhu,

o) na po žia da nie dr ži te ¾a po vo le nia na ve¾ ko dis tri bú ciu
lie kov a zdra vot níc kych po mô cok a dr ži te ¾a po vo le nia 
na pos ky to va nie le ká ren skej sta rost li vos ti v ne moc -
nič nej le kár ni ale bo ve rej nej le kár ni pos kyt nú� ove -
re nú kó piu roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku, roz hod -
nu tia o zme ne v re gis trá cii lie ku, roz hod nu tia
o pre dĺ že ní re gis trá cie lie ku ale bo roz hod nu tia o zru -
še ní re gis trá cie lie ku,

p) pos ky to va� in for má cie o lie ku v sú la de s údaj mi uve -
de ný mi v sú hrne cha rak te ris tic kých vlast nos tí lie ku,

r) zod po ve da� za všet ky ško dy spô so be né re gis tro va -
ným lie kom, ak sa liek po u ží val v sú la de s údaj mi
v roz hod nu tí o re gis trá cii lie ku,

s) za bez pe či� vý stup nú kon tro lu kaž dej šar že vy ro be -
né ho lie ku v sú la de s kon trol ný mi po stup mi schvá le -
ný mi pri re gis trá cii lie ku.“.

41. V § 24 ods. 1 pís me no e) znie:
„e) spô sob po da nia a ces tu po da nia lie ku,“.

42. V § 26 písm. b) sa bod ko čiar ka na kon ci na hrá dza
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „kto rých po zna nie je
pot reb né na správ ne po da nie lie ku;“.

43. V § 26 sa pís me no e) do pĺ ňa de sia tym bo dom, kto rý 
znie:
„10. oso bit né va ro va nia;“.

44. V § 26 písm. f) v siedmom bode sa na kon ci vy púš �a
bod ko čiar ka a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „vrá ta ne ma xi -
mál ne ho času ucho vá va nia, po čas kto ré ho me dzi pro -
duk ty a rá dio ak tív ny liek pri pra ve ný na po u ži tie spĺ ňa jú
po ža do va né špe ci fi ká cie;“.

45.  V § 29a ods. 1 pís me ná c) a d) zne jú:
„c) ur či lo od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za prí pra vu 

trans fúz nych lie kov, kto rým môže by� le kár so špe cia -
li zá ciou v od bo re he ma to ló gia a trans fu zio ló gia ale bo
far ma ce ut so špe cia li zá ciou v od bo re far ma ce u tic ká
tech no ló gia, ale bo iný zdra vot níc ky pra cov ník so špe -
cia li zá ciou v od bo re far ma ce u tic ké tech no lo gic ké po -
stu py,3)

 d) ur či lo od bor né ho zá stup cu zod po ved né ho za za bez pe -
čo va nie kva li ty trans fúz nych lie kov, kto rým môže by�
1. far ma ce ut

1.1 so špe cia li zá ciou v od bo re far ma ce u tic ká
kon tro la a za bez pe čo va nie kva li ty lie kov
s cer ti fi ká tom na za bez pe čo va nie kva li ty
trans fúz nych lie kov,

1.2 so špe cia li zá ciou v od bo re far ma ce u tic ká
tech no ló gia s cer ti fi ká tom na za bez pe čo va nie 
kva li ty trans fúz nych lie kov ale bo

1.3 so špe cia li zá ciou v od bo re le ká ren stvo s cer ti -
fi ká tom na za bez pe čo va nie kva li ty trans fúz -
nych lie kov,

2. iný zdra vot níc ky pra cov ník
2.1 so špe cia li zá ciou v od bo re za bez pe čo va nie

kva li ty lie kov s cer ti fi ká tom na za bez pe čo va -
nie kva li ty trans fúz nych lie kov ale bo
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2.2 so špe cia li zá ciou v od bo re vy šet ro va cie me tó -
dy v he ma to ló gii a trans fu zio ló gii.3)“.

46. Nad pis pod § 30 znie: „Po vin nos ti dr ži te ¾a po vo le -
nia na vý ro bu lie kov“.

47. V § 30 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom p), kto ré znie:
„p) pri vý ro be lie kov a kon tro le ich kva li ty do dr žia va� po -

žia dav ky správ nej vý rob nej pra xe.“.

48.  V § 30 sa od sek 2 vy púš �a.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 2.

49. V § 33 ods. 1 písm. b) sa slo vá „schvá le né v Slo ven -
skej re pub li ke“ na hrá dza jú slo va mi „kto ré spĺ ňa jú po žia -
dav ky na uve de nie na trh pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov,14)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14 znie:
„14) Na prí klad zá kon č. 264/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi -

sov, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 569/2001 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav -
kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy dia gnos tic kých zdra -
vot níc kych po mô cok in vit ro, na ria de nie vlá dy Slo ven skej re -
pub li ky č. 570/2001 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti
o tech nic kých po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy
ak tív nych im plan to va te¾ ných zdra vot níc kych po mô cok, na ria -
de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 572/2001 Z. z.“.

50. V § 33 ods. 1 písm. i) sa za slo vá „hlá se nie o“ vkla -
da jú slo vá „cene lie kov od ve¾ ko dis tri bú to ra,“.

51.  V § 34 ods. 5  po sled ná veta  znie: „Môže pos ky to -
va� le ká ren skú sta rost li vos� v skrá te nom usta no ve nom
týž den nom pra cov nom čase; ne mu sí za bez pe čo va� in di -
vi du ál nu prí pra vu lie kov a po ho to vost nú le ká ren skú
sta rost li vos�.“.

52. V § 35 ods. 7 sa v pr vej vete za slo vá „od bor nú spô -
so bi los�“ vkla da jú slo vá „do kla dom o skon če ní vy so ko -
škol ské ho štú dia v od bo re štú dia far má cia ale bo“.

53. V § 36 ods. 2 písm. f) sa slo vá „Ús ta vom štát nej
kon tro ly ve te ri nár nych bio pre pa rá tov a lie čiv (ïa lej len
„ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv“)“ na hrá dza jú slo va -
mi „ús ta vom kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv“.

54. V § 36 ods. 2 písm. r) sa slo vá „schvá le né zdra vot -
níc ke po môc ky,“ na hrá dza jú slo va mi „zdra vot níc ke po -
môc ky, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky na uve de nie na trh
pod ¾a oso bit ných pred pi sov,14)“.

55. V § 40 ods. 1 písm. l) sa na kon ci vy púš �a čiar ka
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „ale bo kód le ká ra, ak sa pri vy -
pĺ ňa ní le kár ske ho pred pi su po u ží va vý po čto vá tech ni -
ka,“.

56. V § 40 ods. 7 sa vy púš �a jú slo vá „a liek pred pí sa ný
pod ¾a § 39 ods. 5“.

57. V § 40 ods. 9 sa za prvú vetu vkla dá nová dru há
veta, kto rá znie: „Lie ky s ob sa hom omam ných lá tok II.
a III. sku pi ny a psy cho trop ných lá tok II. a III. sku pi ny sa
ne smú pred pi so va� na le kár skom pred pi se „RE PE TE -
TUR“.“.

58. V § 40 ods. 12 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Oso ba 
opráv ne ná vy dá va� lie ky ale bo zdra vot níc ke po môc ky pri 

vý da ji lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky vy zna čí na le -
kár skom pred pi se ale bo le kár skom po u ka ze čas� ceny
vy da né ho lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky, kto rú
uhrá dza prí sluš ná zdra vot ná po is �ov ňa, a čas� ceny vy -
da né ho lie ku ale bo zdra vot níc kej po môc ky, kto rú uhrá -
dza po is te nec.“.

59. § 42 sa do pĺ ňa od se kom 11, kto rý znie:
„(11) Ne žia du ci úči nok, kto rý sa v sú vis los ti s ve te ri -

nár nym lie kom vy sky tol u člo ve ka, je úči nok, kto rý je
škod li vý a ne za mýš ¾a ný a kto rý sa vy skyt ne u člo ve ka pri
ap li ká cii ale bo po ap li ká cii ve te ri nár ne ho lie ku zvie ra -
�u.“.

60. § 46 znie:

„§ 46

(1) Ak ide o úrad né ur če nie cien hu mán nych lie kov,18)
mi nis ter stvo zdra vot níc tva roz hod ne o úrad nom ur če ní
cien a o zme ne úrad ne ur če nej ceny do 90 dní od pri ja tia
žia dos ti. Ak je po čet žia dos tí o zme nu úrad ne ur če nej
ceny vý ni moč ne zvý še ný, môže sa le ho ta na vy ba ve nie
žia dos ti pre dĺ ži� o 60 dní. Ak je roz ho do va nie o úrad nom
ur čo va ní cien sú čas �ou spo loč né ho ad mi nis tra tív ne ho
ko na nia s roz ho do va ním o za ra de ní lie ku do zo zna mu
lie čiv a lie kov uhrá dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných 
na zá kla de zdra vot né ho po is te nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,18a) le ho ta sa pre dl žu je o ïal ších 90 dní.

(2) Žia dos� o úrad né ur če nie ceny a o zme nu úrad ne
ur če nej ceny po dá va jú dr ži te lia roz hod nu tia o re gis trá cii
lie ku mi nis ter stvu zdra vot níc tva. Žia da te¾ je po vin ný mi -
nis ter stvu zdra vot níc tva pos kyt nú� in for má cie v po ža do -
va nom roz sa hu. Ak žia dos� ne ob sa hu je in for má cie v po -
ža do va nom roz sa hu, mi nis ter stvo zdra vot níc tva po žia da 
žia da te ¾a o pred lo že nie chý ba jú cich úda jov a ply nu tie
90-dňovej le ho ty pre ru ší až do ich pred lo že nia. Ak mi nis -
ter stvo zdra vot níc tva po uply nu tí tej to le ho ty ne vy dá roz -
hod nu tie, žia da te¾ je opráv ne ný pre dá va� liek za na vrh -
nu tú cenu.

(3) Ak mi nis ter stvo zdra vot níc tva úrad ne ne ur čí na -
vrh nu tú cenu ale bo na vrh nu tú zme nu úrad ne ur če nej
ceny, v roz hod nu tí sa mu sia uvies� dô vo dy za miet nu tia
na vr ho va nej ceny ale bo na vr ho va nej zme ny ceny. V roz -
hod nu tí musí by� žia da te¾ po u če ný o spô so be a le ho te na
od vo la nie sa v sú la de s oso bit ným pred pi som.22)

(4) Hlav né kri té riá, kto ré sa po su dzu jú pri ur čo va ní
cien a zmien cien, sú eko no mic ky opráv ne né ná kla dy na
vý skum, vý ro bu a ob sta ra nie vý rob kov a zisk.

(5) Roz hod nu tie o cene sa vydá až po re gis trá cii lie ku
a po spl ne ní po žia da viek na uve de nie na trh zdra vot níc -
kej po môc ky pod ¾a oso bit ných pred pi sov.14)“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 18 a 18a zne jú:
„18) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 18/1996 Z. z.

o ce nách v zne ní ne skor ších predpisov.
18a) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 98/1995 Z. z.

o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

61. Do te raj ší text § 49 sa ozna ču je ako od sek 1, kto ré -
ho dru há veta znie: „Po žia dav ky na prí pra vu a uvá dza nie
na trh a po u ží va nie me di ko va ných kr mív usta no ví na ria -
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de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky vy da né pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.19aa)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19aa znie:
„19aa)Zá kon 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
v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z.“.

62. § 49 sa do pĺ ňa od sek mi 2 až 7, kto ré zne jú:
„(2) Pri vzá jom nom uzná va ní re gis trá cie ve te ri nár nych

lie kov úlo hy štát ne ho ús ta vu a vý bo ru uve de né v § 22a
plní ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv a Stá ly vý bor pre
ve te ri nár ne lie ky.

(3) Pre mix pre me di ko va né kr mi vá je ve te ri nár ny liek
vy ro be ný vo pred, pod lie ha jú ci re gis trá cii, kto rý je ur če ný 
na na sledujúcu prí pra vu me di ko va ných kr mív.

(4) Me di ko va né kr mi vo je zmes pre mi xu pre me di ko va -
né kr mi vá ale bo pre mi xov pre me di ko va né kr mi vá a kr -
mi va ale bo kr mív, kto rá je po uve de ní na trh ur če ná na
po dá va nie zvie ra �u bez pot re by ïal šie ho spra co va nia
ale bo úpra vy a vy ka zu je lie či vé ale bo pre ven tív ne vlast -
nos ti, ale bo iné vlast nos ti lie ku pod ¾a § 2 ods. 5. Me di ko -
va né kr mi vá mož no pri pra vo va� vý hrad ne z pre mi xov pre 
me di ko va né kr mi vá, kto ré boli re gis tro va né pod ¾a toh to
zá ko na.

(5) Ochran ná le ho ta je le ho ta, kto rej do dr ža nie je  po -
trebné me dzi po sled ným po da ním ve te ri nár ne ho lie ku
zvie ra �u za zvy čaj ných pod mie nok po u ží va nia a vý ro bou
po tra vín z ta kých zvie rat, aby sa za bez pe či lo, že ta ké po -
tra vi ny ne ob sa hu jú re zí duá far ma ko lo gic ky účin ných
lá tok v množ stvách pre kra ču jú cich ma xi mál ne li mi ty
usta no ve né v oso bit nom pred pi se.9beh)

(6) Ne správ ne po u ži tie je po u ži tie ve te ri nár ne ho lie ku,
kto ré nie je v sú la de so sú hrnom cha rak te ris tic kých
vlast nos tí ve te ri nár ne ho lie ku uve de nom v roz hod nu tí
o re gis trá cii vrá ta ne zá važ né ho zne uži tia da né ho lie ku.

(7) Ri zi ko pre zdra vie ¾udí, zdra vie zvie rat ale bo pre ži -
vot né ho pros tre die je aké ko¾ vek ri zi ko spo je né s kva li -
tou, bez peč nos �ou a účin nos �ou ve te ri nár ne ho lie ku.“.

63. V § 51 ods. 2 sa na kon ci bod ka nahrádza čiar kou
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „a odô vod ne nie prí sluš né ho
ma xi mál ne ho li mi tu re zí duí, kto rý mož no ak cep to va�
v po tra vi nách bez ohroz e nia spot re bi te ¾a, ako aj ana ly -
tic ké me tó dy, kto ré sa po u ží va jú na zis �o va nie re zí duí.“.

64. V § 51 sa za od sek 3 vkla da jú nové od se ky 4 až 8,
kto ré zne jú:

„(4) Ve te ri nár ny liek ur če ný na po dá va nie zvie ra tám,
z kto rých sa vy rá ba jú po tra vi ny, sa môže re gis tro va�, len
ak ob sa hu je lie či vá uve de né v oso bit nom pred pi se.9beh)

(5) Ak je pot reb né pred ís� ne pri ja te¾ né mu utr pe niu
zvie ra �a, môže ve te ri nár ny le kár ale bo iná oso ba, za kto -
rú ne sie ve te ri nár ny le kár zod po ved nos�, na zá kla de po -
vo le nia ús ta vu kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv aké mu ko¾ -
vek zvie ra �u ale bo ma lé mu poč tu zvie rat, z kto rých sa
vy rá ba jú po tra vi ny, spo lo čen ským zvie ra tám ale bo me -
nej výz namným dru hom zvie rat, ale bo exo tic kým dru -
hom zvie rat, z kto rých sa ne vy rá ba jú po tra vi ny, poda�
a) ve te ri nár ny liek, kto rý je re gis tro va ný v inom štá te

a kto rý je ur če ný na po u ži tie pre iný druh zvie rat ale bo 
iné ocho re nie rov na ké ho dru hu zvie rat v Slo ven skej
re pub li ke,

b) re gis tro va ný hu mán ny liek, ak ne e xis tu je ve te ri nár ny
liek uve de ný v pís me ne a), ale bo

c) in di vi du ál ne pri pra ve ný ve te ri nár ny liek v sú la de
s § 19, ak ne e xis tu je liek uve de ný v pís me ne b).

(6) Usta no ve nia od se ku 5 sa po u ži jú, ak liek po da ný
zvie ra tám, z kto rých sa vy rá ba jú po tra vi ny, ob sa hu je len
lát ky po vo le né pod ¾a oso bit né ho predpisu9beh) a ak pre
dané zvie ra tá, z kto rých sa vy rá ba jú po tra vi ny, ve te ri -
nár ny le kár určí ochran nú le ho tu.

(7) Ak pre po u ži tý liek a daný ži vo číš ny druh nie je ur -
če ná ochran ná le ho ta, ur če ná ochran ná le ho ta (odsek 6)
ne smie by� krat šia ako
a) se dem dní, ak ide o vaj cia z tých to zvie rat,
b) se dem dní, ak ide o mlie ko z tých to zvie rat,
c) 28 dní, ak ide o hy di no vé mäso a mäso ci cav cov vrá ta -

ne tuku a vnú tor nos tí z tých to zvie rat,
d) 500 stup ňod ní, ak ide o mäso z rýb, pri čom po čet

stup ňod ní sa zis �u je ná so be ním prie mer nej den nej
tep lo ty vody poč tom dní.

(8) Ak ide o ho me o pa tic ké ve te ri nár ne lie ky, kto rých
ob sah ak tív nych lá tok sa rov ná jed nej milióntine ale bo je
men ší ako jed na mi lión ti na, ochran ná le ho ta ve te ri nár -
ne ho lie ku sa ne vy ža du je.“.

Do te raj šie od se ky 4 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 9
až 14.

65. V § 51 v od se ku 9 sa slo vá „od se ku 3“ na hrá dza jú
slo va mi „od se koch 3 a 5“.

66. V § 53 odsek 3 znie:
„(3) Po žia dav ky na schva ¾o va nie ve te ri nár nych zdra -

vot níc kych po mô cok usta no ví na ria de nie vlá dy Slo ven -
skej re pub li ky vy da né pod ¾a oso bit né ho pred pi su.19aa)“.

67. V § 54 písm. b) sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „aj
keï je nu lo vá,“.

68. § 54 sa do pĺ ňa pís me na mi d) a e), kto ré zne jú:
„d) oso bit né upo zor ne nia pre kaž dý cie ¾o vý ži vo číš ny

druh a ka te gó riu zvie rat,
 e) oso bit né upo zor ne nia pre oso by, kto ré po dá va jú liek

zvie ra tám.“.

69. V § 55 písm. b) sa na kon ci bod ka nahrádza čiar -
kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „aj keï je nu lo vá.“.

70. V § 55 sa za pís me no b) vkla da jú nové pís me ná c)
a d), kto ré zne jú:
„c) oso bit né upo zor ne nia pre kaž dý cie ¾o vý ži vo číš ny

druh a ka te gó riu zvie rat,
d) oso bit né upo zor ne nia pre oso by, kto ré po dá va jú liek

zvie ra tám.“.

71. V § 57 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta: „Ve te ri -
nár ny le kár mu sí vies� zá zna my o dá tu me vy šet re nia
zvie rat, o ich cho va te ¾o vi, o poč te a iden ti fi ká cii ošet re -
ných zvie rat, dia gnó ze, pred pí sa ných lie koch, po da ných
dáv kach a o mies te ich po da nia, o dĺž ke lie če nia a o ur če -
ných ochran ných le ho tách a ucho vá va� tie to zá zna my
pre pot re by in špek cie prí sluš ných or gá nov naj me nej po -
čas troch ro kov.“.

72. V § 58 ods. 1 sa vy púš �a jú pís me ná c) a d).
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Do te raj šie pís me no e) sa ozna ču je ako pís me no c).

73. V § 58 sa vy púš �a jú od se ky 2 až 4.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 2.

74. § 59 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 59

Štát na sprá va na úse ku ve te ri nár nej far má cie

(1) Úlo hy štát nej sprá vy v ob las ti ve te ri nár nej far má cie 
vy ko ná va 
a) mi nis ter stvo pô do hos po dár stva,
b) Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo

Slo ven skej re pub li ky,
c) kraj ské ve te ri nár ne a po tra vi no vé sprá vy,19b)
d) re gio nál ne ve te ri nár ne a po tra vi no vé sprá vy,19c)
e) ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv.

(2) Na kraj skej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve plní
úlo hy na úse ku ve te ri nár nej far má cie kraj ský ve te ri nár -
ny le kár, na re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá -
ve re gio nál ny ve te ri nár ny le kár.“.

Po známky pod čia rou k od ka zom 19b a 19c znejú:
„19b) § 7 zá ko na 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.
 19c) § 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

75. § 62 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 62

Pô sob nos� kraj skej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy

Kraj ská ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na úse ku ve -
te ri nár nej far má cie
a) za bez pe ču je pl ne nie úloh ulo že ných štát nou ve te ri -

nár nou a po tra vi no vou sprá vou,19d)
b) ko or di nu je a od bor ne usmer ňu je čin nos� re gio nál -

nych ve te ri nár nych le ká rov,
c) roz ho du je ako dru ho stup ňo vý or gán vo ve ciach, v kto -

rých v pr vom stup ni roz hod la re gio nál na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va,

d) vy ko ná va štát ny do zor vo ve ciach, kto ré pre sa hu jú rá -
mec pô sob nos ti re gio nál ne ho ve te ri nár ne ho le ká ra,

e) vy dá va zá väz né opat re nia na od strá ne nie zis te ných
ne dos tat kov a ukla dá po ku ty.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 19d znie:
„19d) § 6 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

76. § 63 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 63

Pô sob nos� re gio nál nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá vy

Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na úse -
ku ve te ri nár nej far má cie
a) vy ko ná va štát ny do zor, vy dá va zá väz né opat re nia na

od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov a ukla dá po ku ty,
b) kon tro lu je pos ky to va nie le ká ren skej sta rost li vos ti na

úse ku ve te ri nár nych lie kov,

c) za bez pe ču je pl ne nie úloh ulo že ných kraj ským ve te ri -
nár nym le ká rom,

d) kon tro lu je čin nos� fy zic kých osôb a práv nic kých osôb
zod po ved ných za vý ro bu, ve¾ ko dis tri bú ciu, vý daj
a po u ži tie ve te ri nár nych lie kov a ve te ri nár nych zdra -
vot níc kych po mô cok.“.

77. V § 67 ods. 2 prvá veta znie: „Za po ru še nie po vin -
nos tí ulo že ných v § 22 ods. 4 ukla dá po ku ty mi nis ter stvo
zdra vot níc tva v sume 1 000 000 Sk, v § 30 ok rem po ru še -
nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 1 písm. c) a k), v § 33 ok rem
po ru še nia po vin nos tí pod ¾a od se ku 1 písm. l) a m) a  po -
d¾a § 45 ods. 2 ukla dá po ku ty mi nis ter stvo zdra vot níc tva 
ale bo ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv pod ¾a pô sob -
nos ti až do 1 000 000 Sk.“.

78. V § 67 ods. 3 sa slo vá „kraj ský úrad“ na hrá dza jú
slo va mi „štát ny ús tav na úse ku hu mán nej far má cie
a kraj ská ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na úse ku ve -
te ri nár nej far má cie“.

79. V § 67 ods. 4 sa slo vá „ok res ný úrad“ na hrá dza jú
slo va mi „štát ny ús tav na úse ku hu mán nej far má cie
a kraj ská ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na úse ku ve -
te ri nár nej far má cie“.

80. V § 70 od sek 4 znie:
„(4) Roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku vy da né pred 1. jú -

nom 1998, kto rých plat nos� bola pre dĺ že ná pod ¾a prá va
plat né ho do 30. sep tem bra 2003, sú roz hod nu tia o re gis -
trá cii lie ku, kto ré ne spĺ ňa jú po žia dav ky Eu róp skej únie;
dr ži te lia roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku a roz hod nu tia
o pre dĺ že ní re gis trá cie lie ku sú po vin ní do 29. feb ru ára
2004 pred lo ži� štát ne mu ús ta vu všet ky ná le ži tos ti na re -
gis trá ciu lie ku pod ¾a § 21, inak plat nos� roz hod nu tia
o re gis trá cii lie ku 30. ap rí la 2004 za ni ká.“.

 81. § 70 sa do pĺ ňa od sek mi 5 a 7, kto ré zne jú:
„(5) Roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku vy da né pred

1. júnom1998, kto rých plat nos� bola pre dĺ že ná po pred -
lo že ní všet kých ná le ži tos tí na re gis trá ciu lie ku pod ¾a
§ 21, spĺ ňa jú po žia dav ky toh to zá ko na a sú v sú la de s po -
žia dav ka mi Eu róp skej únie; štát ny ús tav dr ži te ¾o vi roz -
hod nu tia o re gis trá cii lie ku túto sku toč nos� na roz hod -
nu tí o pre dĺ že ní re gis trá cie lie ku osved čí.

  (6) Roz hod nu tia o re gis trá cii lie ku vy da né po 1. júni
1998 sa po va žu jú za roz hod nu tia, kto ré spĺ ňa jú po žia -
dav ky toh to zá ko na a sú v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skej únie.

 (7) Plat nos� toh to zá ko na sa vz�a hu je na všet ky nové
kli nic ké skú ša nia, pri kto rých žia dos� o po vo le nie kli nic -
ké ho skú ša nia sa podá štát nemu ús ta vu po na do bud nu -
tí plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky
k Eu róp skej únii.“.

82. Slo vá „do obe hu“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „na trh“ v prí sluš nom
tva re.

83. Slo vá „vý rob ca lie kov“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „dr ži te¾ po vo le nia
na vý ro bu lie kov“.

  84. V prí lo he č. 2 v tre �om bo de sa na kon ci dru hej
vety pri pá ja jú tie to slo vá: „ale bo oso ba, na kto rú pre šli
prá va a po vin nos ti tej to oso by“.
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 85. Za prí lo hu č. 3 sa vkla dá prí lo ha č. 4, kto rá znie:
„Prí lo ha č. 4
k zá ko nu č. 140/1998 Z. z.

Zoz nam pre be ra ných smer níc

Tým to zá ko nom sa pre be ra jú tie to smer ni ce:

1. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/20/ES zo 4. ap rí la 2001 o zbli žo va ní le gis la tív nych, reg le men -
tár nych a ad mi nis tra tív nych usta no ve ní člen ských štá tov vz�a hu jú cich sa na za ve de nie správ nej kli nic kej pra xe pri kli -
nic kom skú ša ní lie kov na hu mán ne po u ži tie (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 121, 1. 5. 2001, s. 34).

2. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/82/ES zo 6. no vem bra 2001 o práv nych pred pi soch spo lo čen -
stva tý ka jú cich sa lie kov na ve te ri nár ne po u ži tie ok rem prí lo hy I (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 311,
28. 11. 2001, s. 1).

3. Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2001/83/ES zo 6. no vem bra 2001 o práv nych pred pi soch spo lo čen -
stva tý ka jú cich sa lie kov na hu mán ne po u ži tie ok rem prí lo hy I (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 311,
28. 11. 2001, s. 67).

4. Člán ky 1 až 5 smer ni ce Rady č. 89/105/EHS z 21. de cem bra 1988 tý ka jú cej sa trans paren tnos ti opat re ní vz�a hu jú -
cich sa na ur čo va nie cien hu mán nych lie kov a ich za ra ïo va nie do pô sob nos ti ná rod ných sys té mov zdra vot né ho po is te -
nia (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 40, 11. 2. 1989, s. 8).

___________________________

Pre klad tých to smer níc sa na chá dza 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

Zá kon č. 216/2002 Z. z. o po vo la ní le kár ni ka, o Slo -
ven skej le kár nic kej ko mo re a o do pl ne ní zá ko na
č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, 
o zme ne 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 skor ších pred pi -
sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní
zá ko na č. 104/1999 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo -
ven skej re pub li ky č. 122/1999 Z. z., zá ko na č. 264/1999 
Z. z., zá ko na č. 370/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., 
zá ko na č. 416/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá -
ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 216/2002 Z. z. a zá ko -
na č. 457/2002 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 13 ods. 1 sa vy púš �a pís me no n). 

Do te raj šie pís me ná o) až r) sa ozna ču jú ako pís me ná n) 
až p).

2. V § 14 sa vy púš �a od sek 3.

Do te raj šie od se ky 4 až 7 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 6.

 Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004 ok -
rem § 16c ods. 3, § 20 ods. 1 písm. c), § 22a a § 49 ods. 2,
kto ré na do bú da jú 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.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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10

Z Á K O N

z 3. de cem bra 2003

o pun cov níc tve a skú ša ní dra hých ko vov
(pun co vý zá kon)

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

PRVÁ  ČASŤ

Úvod né usta no ve  nie

§ 1

Pred met úpra vy

Zá kon upra vu je pun cov níc tvo a skú ša nie dra hých
ko vov, prá va a po vin nos ti práv nic kých osôb a fy zic kých 
osôb, kto ré vy rá ba jú vý rob ky z dra hých ko vov, ob cho -
du jú s nimi ale bo ich inak uvá dza jú na trh. 

§ 2

Dra hé kovy

Dra hý mi kov mi sú na úče ly toh to zá ko na zla to,
strieb ro, pla ti na, pa lá dium, irí dium, ró dium, ru té nium 
a os mium.

§ 3

Vý rob ky z dra hých ko vov

(1) Za vý rob ky z dra hých ko vov sa na úče ly toh to zá -
ko na po va žu jú
a) kle not níc ke, bi žu tér ne, me da i lér ske a iné zlat níc ke

a strie bor níc ke vý rob ky zo zlia tin zla ta, strieb ra ale -
bo pla ti ny, kto ré mož no kom bi no va� s prí rod ný mi
ale bo so syn te tic ký mi ka meň mi, s per la mi, so smal -
tom, s ko ral mi, so sklom a s iný mi ne ko vo vý mi ma te -
riál mi (ïa lej len „to var“),

b) kle not níc ke zlia ti ny, spáj ky a po lo to va ry z dra hých
ko vov ur če né na vý ro bu a op ra vy to va ru,

c) zlia ti ny z dra hých ko vov po u ží va né v sta rost li vos ti
o chrup (ïa lej len „den tál ne dra hé kovy“),

d) slo ven ské min ce z dra hých ko vov vy dá va né pod ¾a
oso bit ných predpisov1) (ïa lej len „slo ven ské min ce“),

e) líst ko vé zla to a líst ko vé strieb ro,
f) opot re bo va ný, ne kom plet ný ale bo po ško de ný to var

ob cho do va ný spra vid la za cenu v ňom ob siah nu té ho 
dra hé ho kovu (ïa lej len „zlom ky“).

(2) Za to var sa na úče ly toh to zá ko na ne po va žu jú
a) vý rob ky zo zla ta s rý dzos �ou niž šou ako 333/1000,
b) vý rob ky zo strieb ra s rý dzos �ou niž šou ako

500/1000,
c) vý rob ky z pla ti ny s rý dzos �ou niž šou ako 800/1000,
d) prí stro je, ná stro je a iné pred me ty z dra hých ko vov

ur če né na tech nic ké, ve dec ké, la bo ra tór ne, vy u čo -
va cie ale bo ob dob né úče ly bez oh¾a du na ich rý dzos�.

§ 4

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) tu zem ským to va rom to var vy ro be ný v tu zem sku po

na do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na vrá ta ne to va -
ru, kto rý vzni kol pod stat nou úpra vou iné ho to va ru,

b) cu dzím to va rom to var do ve ze ný zo za hra ni čia po na -
do bud nu tí účin nos ti toh to zá ko na pod ni ka te ¾om,2)
kto ré ho pred met pod ni ka nia za hŕ ňa ob cho do va nie
s vý rob ka mi z dra hých ko vov (ïa lej len „ob chod ník“),

c) sta rým to va rom to var, kto rý je pred kla da ný na
pun co vú kon tro lu ob vyk le v jed not li vých ku soch
rôz nych vzo rov, väč ši nou star šie ho a ne uve de né ho
pô vo du, ale bo to var, kto rý ne pre šiel tu zem skou
pun co vou kon tro lou ale bo ho na pun co vú kon tro lu
pred kla dá iná oso ba ako jeho vý rob ca ale bo do voz -
ca, prí pad ne ho pred kla dá oso ba bez pod ni ka te¾ -
ské ho ale bo iné ho ob dob né ho opráv ne nia,

d) op ra ve ným to va rom úrad ne ozna če ný to var, pri kto -
rom sa musí pri op ra ve vy me ni� sú čas� ozna če ná
pun co vou znač kou, ale bo ak je pri op ra ve pun co vá
znač ka po ško de ná a ob jed ná va te¾ op ra vy sa prá va
na op ra vu vrá ta ne úrad né ho ozna če nia pre u ká za -
te¾ ne ne vzdal,

e) re gis tro va nou zlia ti nou kle not níc ka zlia ti na, kto rá
je za pí sa ná v zo zna me re gis tro va ných zlia tin (§  53),

f) vý rob com pod ni ka te¾,2) kto rý pod ni ká na zá kla de
živ nos ten ské ho opráv ne nia a kto ré ho pred met pod -
ni ka nia za hŕ ňa vý ro bu a op ra vu to va ru, vý ro bu ale -
bo spra co va nie kle not níc kych zlia tin, slo ven ských
min cí ale bo den tál nych dra hých ko vov, ale bo pod ni -
ka te¾, kto rý nie ktorú z uve de ných čin nos tí vy ko ná va 
na zá kla de iné ho než živ nos ten ské ho opráv ne nia
pod ¾a oso bit ných pred pi sov,3) ale bo oso ba, kto rej

Čiastka 5 Zbierka zákonov č. 10/2004 Strana 77

1) § 16 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb. o Ná rod nej ban ke Slo ven ska v zne ní zá ko na č. 149/2001 Z. z. 
2) § 2 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) Na prí klad zá kon č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon

č. 172/1990 Zb. o vy so kých ško lách v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 74/1963 Zb. o Slo ven skej
aka dé mii vied v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 140/1998 Zb. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
č. 220/1996 Z. z. o reklame v zne ní ne skor ších pred pi sov.



čin nos� spo čí va v rea li zá cii vý sled kov vlast nej du -
šev nej čin nos ti chrá ne nej oso bit ným pred pi som,4)

g) ob cho do va ním pre daj vrá ta ne ob sta ra nia pre daja,
po nú ka nie na pre daj, ná kup na úče ly ïal šie ho pre -
daja a pre daj po u ži té ho to va ru,

h) vý rob nou znač kou zvy čaj ne dvoj- až troj miest ny al -
fa nu me ric ký znak pri de le ný Pun co vým úra dom Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „Pun co vý úrad“), vy chá -
dza jú ci z mena ale bo ná zvu ob chod nej spo loč nos ti
vý rob cu, s do pl ňu jú ci mi znak mi, umies tne ný v cha -
rak te ris tic kom ob ryse ur če nom na ozna čo va nie to -
va ru vy rá ba né ho vý rob com,

i) zod po ved nost nou znač kou zvy čaj ne dvoj- až troj -
miest ny al fa nu me ric ký znak pri de le ný Pun co vým
úra dom, vy chá dza jú ci z mena ale bo ná zvu ob chod -
nej spo loč nos ti ob chod ní ka, s do pl ňu jú ci mi znak mi, 
umies tne ný v cha rak te ris tic kom ob ryse ur če nom na 
ozna čo va nie to va ru do vá ža né ho ob chod ní kom.

§ 5

Zá kon né rý dzos ti

(1) Rý dzos� zna me ná po mer ný hmot nost ný ob sah
dra hé ho kovu v zlia ti ne vy jad re ný v ti sí ci nách
(1/1000), tak že rý dzi kov má rý dzos� 1000/1000. Zá -
kon ný mi rý dzos �a mi sú

a) pre zla tý to var

rý dzos� č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,

rý dzos� č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986/1000,

rý dzos� č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,

rý dzos� č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750/1000,

rý dzos� č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585/1000,

b) pre strie bor ný to var 

 rý dzos� č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,

 rý dzos� č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959/1000,

 rý dzos� č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925/1000,

 rý dzos� č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,

 rý dzos� č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835/1000,

 rý dzos� č. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000,

c) pre pla ti no vý to var

 rý dzos� č. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999/1000,

 rý dzos� č. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950/1000,

 rý dzos� č. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900/1000,

 rý dzos� č. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850/1000,

 rý dzos� č. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800/1000.

(2) Rý dzos� 580/1000 pri zla tom sta rom to va re sa po -
va žu je za naj niž šiu zá kon nú rý dzos�.

(3) To var je do vo le né v tu zem sku vy rá ba� ale bo do vá -
ža� zo za hra ni čia na ob cho do va nie v tu zem sku, iba ak
má rý dzos� usta no ve nú tým to zá ko nom.

DRU HÁ  ČASŤ

§ 6

Štát na sprá va vo ve ciach pun cov níc tva a skú ša nia
dra hých ko vov

Úlo hy štát nej sprá vy vo ve ciach pun cov níc tva a skú -
ša nia dra hých ko vov vy ko ná va jú
a) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

(ïa lej len „mi nis ter stvo“),
b) Pun co vý úrad. 

§ 7

Pô sob nos� mi nis ter stva 

Mi nis ter stvo pod ¾a toh to zá ko na or ga ni zu je a ria di
vý kon štát nej sprá vy na úse ku pun cov níc tva a skú ša -
nia dra hých ko vov a je od vo la cím or gá nom vo ve ciach,
o kto rých roz ho dol Pun co vý úrad.

§ 8

Ria di te¾ Pun co vé ho úra du

(1) Na čele Pun co vé ho úra du je ria di te¾, kto ré ho vy -
me nú va na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia a od vo lá va ve -
dú ci slu žob né ho úra du mi nis ter stva.5)

(2) Ria di te¾ Pun co vé ho úra du môže na vý kon čin nos ti 
pod ¾a toh to zá ko na so sú hla som mi nis ter stva zria ïo -
va� ale bo zru šo va� po boč ky a ex po zi tú ry ako územ né
pra co vi ská Pun co vé ho úra du.

§ 9

Pô sob nos� Pun co vé ho úra du

(1) Pun co vý úrad pod ¾a toh to zá ko na
a) ve die re gis ter vý rob cov a ob chod ní kov s dra hý mi

kov mi,
b) vy ko ná va pun co vú kon tro lu (§ 10), 
c) vy ko ná va pun co vú in špek ciu (§ 44),
d) pri de ¾u je a zru šu je vý rob né znač ky vý rob com tu -

zem ské ho to va ru,
e) pri de ¾u je a zru šu je zod po ved nost né znač ky do voz -

com cu dzie ho to va ru,
f) ve die zoz nam re gis tro va ných zlia tin z dra hých ko -

vov,
g) vy dá va a od ní ma vý rob com zlia tin dra hých ko vov

osved če nie o spl ne ní ïal ších pod mie nok od bor nej
spô so bi los ti,

h) ove ru je rý dzos� den tál nych dra hých ko vov, a to aj
pri vý ro be pro te tic kých ná hrad, a zlia tin pri raz be
slo ven ských min cí,

i) ove ru je na žia dos� rý dzos� líst ko vé ho zla ta ale bo líst -
ko vé ho strieb ra a iných vecí z dra hých ko vov,

j) vy jad ru je sa k ná vr hom slo ven ských tech nic kých
no riem v ob las ti skú ša nia a ana ly tic kej ché mie dra -
hých ko vov,

k) ukla dá po ku ty,
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l) ove ru je ale bo inak zis �u je rý dzos� vý rob kov z dra -
hých ko vov (§ 35),

m) na kla dá s to va rom, kto rý štát na do bu dol pod ¾a oso -
bit ných predpisov6) ale bo me dzi ná rod ných zmlúv,

n) vy ko ná va na vy žia da nie ex pert nú čin nos� v od bo re
pun cov níc tva, skú ša nia a ana ly tic kej ché mie dra -
hých ko vov.

(2) V ob las ti štát nej sprá vy plní Pun co vý úrad ïal šie
úlo hy, ak to usta no vu je oso bit ný pred pis.

TRE  T IA  ČASŤ

PUN CO VÁ KON TRO LA

Pred met  a  roz  sah pun co ve j  kon tro ly

§ 10

Pun co vá kon tro la spo čí va v zis te ní a ove re ní rý dzos ti
a pred pí sa né ho sta vu to va ru, kto ré sú usta no ve né tým -
to zá ko nom. Vý sled kom pun co vej kon tro ly je úrad né
ozna če nie to va ru pun co vou znač kou zod po ve da jú cej
zá kon nej rý dzos ti (ïa lej len „pun co vá znač ka“) ale bo
iným spô so bom usta no ve ným tým to zá ko nom ale bo
jeho roz bi tie (§ 24 ods. 1).

§ 11

(1) Po vin nej pun co vej kon tro le, ak nie je ïa lej usta -
no ve né inak (§ 29 a 54), pod lie ha
a) tu zem ský to var a cu dzí to var ur če ný na ob cho do va -

nie v tu zem sku,
b) sta rý to var, ak má by� pred me tom ob cho do va nia,
c) op ra ve ný to var.

(2) Ostat ný to var mož no pred lo ži� na pun co vú kon -
tro lu.

Skú ša nie  to  va ru

§ 12

Tu zem ský to var

(1) Tu zem ský to var pred kla dá vý rob ca na pun co vú
kon tro lu kom plet ný, vy čis te ný a v ta kom sta ve, aby sa
mo hol skú ša� a ozna čo va� bez ne pri me ra nej ma ni pu lá -
cie. To var musí by� do ho to ve ný do tej mie ry, aby po
jeho ozna če ní ne moh la by� pun co vá znač ka po ško de -
ná, zme ne ná ale bo od strá ne ná.

(2) Vý rob ca je po vin ný pri pred lo že ní pí som ne ozná -
mi� druh, hmot nos�, po čet ku sov a rý dzos� tu zem ské ho 
to va ru. Ak je tu zem ský to var vy ro be ný z inej než re gis -
tro va nej zlia ti ny, je vý rob ca po vin ný pri pred lo že ní ta k -
is to ozná mi� druh a hmot nost ný ob sah ko vov po u ži -
tých v zlia ti ne.

(3) Tu zem ský to var musí by� zho to ve ný tak, aby sa
mo hol tr van li vo ozna či� pun co vou znač kou, ak sa vý -

rob ca ne do hod ne s Pun co vým úra dom vý ni moč ne
inak. 

(4) Pred lo že ný tu zem ský to var musí vý rob ca tr van li -
vo ozna či� pri de le nou vý rob nou znač kou (§ 49) na
mies te, kto ré určí Pun co vý úrad, a to ta kým spô so bom,
aby sa ved ¾a nej moh la umies tni� pun co vá znač ka.

§ 13

Cu dzí to var

(1) Cu dzí to var s vý nim kou to va ru pod ¾a od se ku 4
pred kla dá na pun co vú kon tro lu ob chod ník, kto rý ho
do vie zol, spo lu s roz hod nu tím v col nom ko na ní o pre -
pus te ní cu dzie ho to va ru do vo¾ né ho obe hu.7)

(2) Ob chod ník je po vin ný pred lo ži� cu dzí to var na
pun co vú kon tro lu naj ne skôr do 30 dní od na do bud nu -
tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia uve de né ho v od se ku 1.

(3) Pred lo že ný cu dzí to var musí ob chod ník tr van li vo
ozna či� ale bo ne cha� tr van li vo ozna či� pri de le nou zod -
po ved nost nou znač kou (§ 50) na mies te, kto ré určí
Pun co vý úrad, a to ta kým spô so bom, aby sa ved ¾a nej
moh la umies tni� pun co vá znač ka.

(4) Cu dzí to var, kto rý po chá dza z člen ské ho štá tu Eu -
róp skej únie a kto rý nie je úrad ne ozna če ný pod ¾a § 54
ods. 2, pred kla dá na pun co vú kon tro lu ob chod ník, kto -
rý ho do vie zol, spo lu s do klad mi pre u ka zu jú ci mi jeho
pô vod. 

(5) Usta no ve nia § 12 ods. 1 až 3 pla tia pre pred kla da -
nie cu dzie ho to va ru ob dob ne.

§ 14

Sta rý to var a op ra ve ný to var

(1) Sta rý to var, kto rý má by� pred me tom ob cho do va -
nia, pred kla dá na pun co vú kon tro lu ob chod ník s vy -
zna če ním poč tu ku sov, dru hu a hmot nos ti sta ré ho to -
va ru.

(2) Na pun co vú kon tro lu pod ¾a od se ku 1 môžu sta rý to -
var pred kla da� aj iné oso by ako ob chod ník (§ 4 písm. b).

(3) Op ra ve ný to var pred kla dá na pun co vú kon tro lu
vý rob ca spo lu s vy me ne nou sú čas �ou. 

§ 15

Ak oso ba, kto rá má po vin nos� ale bo zá u jem to var
pred lo ži� (ïa lej len „pred kla da te¾“), ne spl ní po vin nos ti
uve de né v § 12, § 13 ods. 1, 3 až 5 a § 14, ne pri jme Pun -
co vý úrad to var na pun co vú kon tro lu.

§ 16

Skúš ka rý dzos ti to va ru

(1) Skúš ku rý dzos ti to va ru vy ko ná va Pun co vý úrad
na skú šob nom ka me ni ale bo iným ne deš truk tív nym
spô so bom, ale bo che mic ky.
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6) Na prí klad Ob čian sky zá kon ník v zne ní ne skor ších pred pi sov, zá kon č. 238/2001 Z. z. Col ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov,
Trest ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.

7) § 160 zá ko na č. 238/2001 Z. z.



(2) Che mic kú skúš ku rý dzos ti to va ru (ïa lej len „che -
mic ká skúš ka“) vy ko ná Pun co vý úrad, ak tu zem ský to -
var ale bo cu dzí to var je vy ro be ný z inej než re gis tro va -
nej zlia ti ny ale bo ak ne deš truk tív na skúš ka pod ¾a
od se ku 1 nie je pre u kaz ná.

(3) Pri sta rom to va re ale bo op ra ve nom to va re môže
Pun co vý úrad vy ko na� che mic kú skúš ku len so sú hla -
som pred kla da te ¾a. Ak pred kla da te¾ od miet ne sú hlas
ude li�, Pun co vý úrad sta rý to var ale bo op ra ve ný to var
vrá ti.

(4) Na vy ko na nie che mic kej skúš ky je Pun co vý úrad
opráv ne ný odob ra� pot reb nú vzor ku skú ša né ho to va -
ru, ak ju ne pred lo ží pred kla da te¾.

Pred pí  sa ný stav to  va ru

§ 17

Po vo le né kom bi ná cie

(1) To var pred lo že ný na pun co vú kon tro lu mož no
zho to vi� aj z toho is té ho dra hé ho kovu rôz nych zá kon -
ných rý dzos tí ale bo z rôz nych dra hých ko vov.

(2) Sú čas ti pot reb né na do siah nu tie ne vy hnut nej
pev nos ti a pruž nos ti to va ru mož no vy ro bi� z oby čaj -
ných ko vov; v ostat ných prí pa doch je na to pot reb ný
pred chá dza jú ci sú hlas Pun co vé ho úra du. Sú čas ti
z oby čaj ných ko vov mu sia by� ¾ah ko roz poz na te¾ né,
a ak je to tech nic ky mož né, ozna če né zna mien kom
„ME TAL“.

(3) Pri kle not níc kej zlia ti ne po u ži tej na vý ro bu to va ru
musí vý rob ca ale bo do voz ca za bez pe či� jej che mic ké
pre skú ša nie rý dzos ti a môže po pri zá klad nom dra hom
kove ob sa ho va� len kovy, kto rých po u ží va nie usta no ví
mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi -
som. Na kovy s ob sa hom do 3/1000 sa ne pri hlia da.

(4) Po ko vo va nie to va ru sa smie vy ko na� iba v ta kej
mie re, aby sa mo hol ne deš truk tív nou skúš kou ur či�
ob sah dra hé ho kovu v zá klad nej zlia ti ne. 

(5) Nie je do vo le né po ko vo va nie to va ru z dra hé ho
kovu po vla kom z oby čaj né ho kovu, a to ani for mou me -
dzi vrs tvy.

§ 18

Spáj ko va nie tu zem ské ho to va ru ale bo
cu dzie ho to va ru

(1) Na spáj ko va nie to va ru s vý nim kou pla ti no vé ho sa
musí po u ži� spáj ka z rov na ké ho dra hé ho kovu, z aké ho
je zho to ve ný to var. Na spáj ko va nie pla ti no vé ho to va ru
mož no po u ži� zla tú spáj ku.

(2) Na spáj ko va nie to va ru mož no po u ži� len spáj ku
s rý dzos �ou, kto rú usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá -
väz ným práv nym pred pi som.

(3) Pri spáj ko va ní to va ru sa smie spáj ka po u ži� iba

v množ stve ne vy hnut ne pot reb nom na spáj ko va nie; ne -
smie sa po u ži� na zo sil ňo va nie ale bo vy pĺ ňa nie to va ru.

§ 19

 Usta no ve nia § 17 a 18 sa pre sta rý to var a op ra ve ný
to var po u ži jú pri me ra ne.

Úrad né ozna čo va nie  to  va ru a  na kla  da nie
s  chyb ným to va rom

§ 20

To var, kto rý má zá kon nú rý dzos�, pred pí sa ný stav
a vy ho vu je iným práv nym pred pi som,8) Pun co vý úrad
tr van li vo ozna čí prí sluš nou pun co vou znač kou ale bo
ho ozna čí iným spô so bom pod ¾a toh to zá ko na. Ak má
to var chy bu, kto rú mož no od strá ni�, vydá Pun co vý
úrad to var pred kla da te ¾o vi a ozna če nie vy ko ná po jej
od strá ne ní.

§ 21

Pre kaž dú zá kon nú rý dzos� to va ru a pre kaž dý dra hý
kov je usta no ve ná pun co vá znač ka. Oso bit né pun co vé
znač ky sú pre sta rý to var, kto rý ne do sa hu je ani naj niž -
šiu zá kon nú rý dzos�. Vy ob ra ze nie a opis pun co vých
zna čiek, ako aj zna mien ka „ME TAL“ usta no ví mi nis ter -
stvo vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som.

§ 22

(1) Pun co vou znač kou pre naj bliž šiu niž šiu zá kon nú
rý dzos� ozna čí Pun co vý úrad to var, kto rý má inú rý -
dzos� ako zá kon nú, ale vyš šiu, ako je naj niž šia zá kon -
ná rý dzos�.

(2) To var zho to ve ný z toho is té ho dra hé ho kovu
dvoch, prí pad ne via ce rých rôz nych zá kon ných rý dzos tí 
sa ozna čí pun co vou znač kou niž šej, prí pad ne naj niž šej
zis te nej zá kon nej rý dzos ti. 

(3) Ak je to var zho to ve ný z via ce rých dra hých ko vov,
ozna čí sa zod po ve da jú ci mi pun co vý mi znač ka mi pre
po u ži té dra hé kovy, pri čom sa ne po u ži jú znač ky tých
ko vov, kto rých sa po u ži lo me nej ako jed na pä ti na
hmot nos ti pred me tu a kto rých hmot nos� je men šia ako
0,5 gra mu.

(4) V prí pa de do ho dy pod ¾a § 12 ods. 3 ozna čí Pun co -
vý úrad to var za ve se ním plom by s vy ra ze nou pun co vou 
znač kou ale bo vy da ním osved če nia.

§ 23

(1) Ak zla tý sta rý to var ale bo strie bor ný sta rý to var
má pred pí sa ný stav a nemá ani naj niž šiu zá kon nú rý -
dzos� (§ 5), ozna čí sa pun co vou znač kou pre sta rý to -
var.

(2) Ak sta rý to var ne mož no bez po ško de nia tr van li vo
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8) Na prí klad vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 67/2002 Z. z., kto rou sa vy dá va zoz nam vy bra ných
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ozna či� pun co vou znač kou, ozna čí ho Pun co vý úrad za -
ve se ním plom by s vy ra ze nou pun co vou znač kou ale bo
vy da ním osved če nia.

(3) Usta no ve nia od se kov 1 a 2 sa pre op ra ve ný to var
po u ži jú ob dob ne.

Na kla  da nie  s  chyb ným to  va rom

§ 24

(1) To var, s vý nim kou sta ré ho ale bo op ra ve né ho to va -
ru, kto rý ne vy ho vu je usta no ve niam toh to zá ko na
a iným práv nym pred pi som,8) Pun co vý úrad roz bi je, ak
nie je ïa lej usta no ve né inak.

(2) Zvyš ky po roz bi tí a ne oz na če ný sta rý to var ale bo
op ra ve ný to var vrá ti Pun co vý úrad pred kla da te ¾o vi.

(3) Tu zem ský to var a cu dzí to var môže Pun co vý úrad
roz bi�, ak
a) pro ti roz hod nu tiu Pun co vé ho úra du už ne mož no

poda� op rav ný pros trie dok (§ 27 a 28),
b) pred kla da te¾ sa prá va na po da nie op rav né ho pros -

tried ku vý slov ne vzdal,
c) po spl ne ní pod mie nok uve de ných v pís me ne a) ale bo

b) pred kla da te¾ cu dzie ho to va ru ne po stu po val pod ¾a
§ 25.

§ 25

(1) Ak pred kla da te¾ do sied mich dní odo dňa do ru če -
nia ozná me nia vý sled ku pun co vej kon tro ly pí som ne
ozná mi Pun co vé mu úra du, že chyb ný to var vy ve zie
mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky, a do ïal ších 20 dní
zlo ží na účet Pun co vé ho úra du pe ňaž nú zá bez pe ku vo
výš ke dvoj ná sob ku hod no ty dra hé ho kovu ob siah nu té -
ho v cu dzom to va re, Pun co vý úrad mu ten to to var vydá.

(2) Ak pred kla da te¾ pre u ká že col ným do kla dom v le -
ho te ur če nej Pun co vým úra dom pri vy da ní to va ru  po -
d¾a od se ku 1, že ten to to var vy vie zol mimo úze mia Slo -
ven skej re pub li ky, Pun co vý úrad mu pe ňaž nú
zá bez pe ku vrá ti; v opač nom prí pa de pe ňaž ná zá bez pe -
ka pre pa dá v pro spech štát ne ho roz po čtu. Ur če ná le ho -
ta ne smie by� krat šia ako 15 dní.

(3) Pred kla da te¾ môže po stu po va� pod ¾a od se ku 1 aj
po roz hod nu tí o nie ktorom z op rav ných pros tried kov
(§ 27 a 28).

§ 26

 Pun co vý úrad je opráv ne ný od strá ni� z to va ru úda je,
kto ré by moh li uvá dza� do omy lu o jeho rý dzos ti, hmot -
nos ti ale bo sta ve. Tie to úda je smie od strá ni� aj z pred -
me tov, kto ré sú s to va rom za me ni te¾ né.

Op rav né pros tr ied ky

§ 27

Od vo la nie

(1) Op rav ným pros tried kom pro ti vý sled ku pun co vej
kon tro ly (§ 10) je od vo la nie, na kto ré ho zá kla de sa vy -
ko ná opa ko va ná skúš ka rý dzos ti ale bo pred pí sa né ho
sta vu to va ru.

(2) Od vo la nie sa po dá va Pun co vé mu úra du, a to do
sied mich dní odo dňa ozná me nia vý sled ku pun co vej
kon tro ly. O od vo la ní roz ho du je Pun co vý úrad. Od vo la -
nie pro ti vý sled ku pun co vej kon tro ly pod ¾a § 20 a 23
nemá od klad ný úči nok.

(3) Ak od vo la nie sme ru je pro ti vý sled ku skúš ky rý -
dzos ti to va ru (§ 16), vy ko ná Pun co vý úrad opa ko va nú
skúš ku che mic ky.

(4) Ak sú na to dô vo dy, Pun co vý úrad v od vo la com ko -
na ní to var úrad ne ozna čí ale bo pô vod né ozna če nie
zme ní, ale bo ho od strá ni; inak vý sle dok pun co vej kon -
tro ly po tvr dí.

(5) Od vo la nie nie je prí pust né po ozná me ní pred kla -
da te ¾a vy ko na nom pod ¾a § 25 ods. 1. 

§ 28

Žia dos� o ko neč né vy skú ša nie rý dzos ti to va ru

(1) Op rav ným pros tried kom pro ti roz hod nu tiu o od -
vo la ní je žia dos� o ko neč né vy skú ša nie rý dzos ti to va ru.

(2) Žia dos� o ko neč né vy skú ša nie rý dzos ti to va ru sa
po dá va pí som ne ria di te ¾o vi Pun co vé ho úra du do sied -
mich dní odo dňa do ru če nia roz hod nu tia o od vo la ní.
O žia dos ti roz ho du je ria di te¾ Pun co vé ho úra du na zá -
kla de ná vr hu ním usta no ve nej ko mi sie.

(3) Pro ti roz hod nu tiu o žia dos ti o ko neč né vy skú ša -
nie rý dzos ti to va ru sa ne mož no od vo la�.

Vý nim ky z  pun co ve j  kon tro  ly
a ná hra da ško dy

§ 29

(1) Po vin nej pun co vej kon tro le ne pod lie ha
a) to var

1. po tiah nu tý úpl ne smal tom,
2. pri kto rom má hmot nos� dra hé ho kovu vzh¾a dom

na hmot nos� ostat ných po u ži tých ma te riá lov
pod rad ný výz nam (napr. iba uzá ve ry ale bo ob ru -
by a úchy ty ka me ňov, ušká),

3. s ve¾ mi níz kou hmot nos �ou ne pre vy šu jú cou li mit, 
kto rý usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným
práv nym pred pi som,

b) cu dzí to var pre pus te ný v col nom ko na ní ale bo do re -
ži mu s pod mie neč ným oslo bo de ním to va ru od do -
voz né ho cla, ale bo do re ži mu s eko no mic kým účin -
kom,9)
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c) tu zem ský to var ur če ný na pre pus te nie do re ži mu vý -
voz,10)

d) sta rý to var uve de ný vo vše obec ne zá väz nom práv -
nom pred pi se, kto rý vydá mi nis ter stvo.

(2) To var uve de ný v od se ku 1 písm. c) mož no pred lo -
ži� na pun co vú kon tro lu; ak sa má taký to var úrad ne
ozna či�, musí vy ho vo va� pod mien kam usta no ve ným
tým to zá ko nom.

(3) Pun co vej kon tro le ne pod lie ha jú slo ven ské min ce
a za hra nič né min ce, a to ani vte dy, ak sú sú čas �ou to -
va ru, kto rý tej to kon tro le pod lie ha, a sú s ním vo¾ ne
spo je né.

(4) Pri po chyb nos tiach, či to var pod lie ha pun co vej
kon tro le, roz hod ne Pun co vý úrad.

§ 30

(1) To var uve de ný v § 29 ods. 1 písm. a) bode 3 musí
vý rob ca ale bo ob chod ník tr van li vo ozna či� čís lom vy -
jad ru jú cim zod po ve da jú cu rý dzos� (ïa lej len „rý dzost -
né čís lo“). Ak je to naj mä z dô vo du cha rak te ru, tva ru
ale bo roz me rov to va ru účel né, po stu pu je Pun co vý úrad 
pod ¾a § 22 ods. 4. 

(2) Úrad ne ne oz na če ný to var uve de ný v § 29 ods. 1
písm. a), ak inak vy ho vu je pod mien kam usta no ve ným
tým to zá ko nom a iným práv nym pred pi som,8) ako aj
úrad ne ne oz na če ný to var uve de ný v § 29 ods. 1 písm. d) 
môžu by� pred me tom ob cho do va nia v tu zem sku.

§ 31

Zod po ved nos� za ško du

(1) Pun co vý úrad ne zod po ve dá za po ško de nie ale bo
zni če nie to va ru, kto rý pre vzal na úče ly vy ko na nia po -
vin nej pun co vej kon tro ly, ak
a) k po ško de niu to va ru do šlo v dô sled ku che mic kej

skúš ky, po kia¾ ju Pun co vý úrad vy ko nal riad ne a bol
pod ¾a toh to zá ko na opráv ne ný ju vy ko na�,

b) Pun co vý úrad v sú la de s tým to zá ko nom tu zem ský
to var ale bo cu dzí to var roz bil.

(2) V ostat ných prí pa doch Pun co vý úrad zod po ve dá
za po ško de nie, zni če nie ale bo stra tu vý rob kov z dra -
hých ko vov pod ¾a usta no ve ní vše obec ných pred pi sov
o zod po ved nos ti za ško du.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

SKÚ ŠA NIE OSTAT NÝCH VÝ ROB KOV A VECÍ
Z DRA HÝCH KO VOV

§ 32

Slo ven ské min ce

Vý rob ca slo ven ských min cí je po vin ný pred lo ži� Pun -
co vé mu úra du vzor ky z raz by na ove re nie rý dzos ti. Bez

sú hla su Pun co vé ho úra du ne mô že vý rob ca odo vzda�
raz bu od be ra te ¾o vi.

§ 33

Den tál ne dra hé kovy

(1) Den tál ne dra hé kovy môžu by� pred me tom ob cho -
do va nia ale bo môžu by� inak uvá dza né na trh, ak spĺ -
ňa jú tech nic ké po žia dav ky na vý rob ky usta no ve né oso -
bit ným práv nym pred pi som.11)

(2) Vý rob co via ale bo ob chod ní ci sú po vin ní pred kla -
da� Pun co vé mu úra du pod ¾a jeho po ky nov vzor ky den -
tál nych dra hých ko vov na ove re nie rý dzos ti.

§ 34

Líst ko vé zla to a líst ko vé strieb ro

(1) Pun co vý úrad ove ru je na žia dos� rý dzos� líst ko vé -
ho zla ta ale bo líst ko vé ho strieb ra. Líst ko vé zla to ale bo
líst ko vé strieb ro sa pred kla dá na ove re nie rý dzos ti
v kniž ke.

(2) Ak zis te ná rý dzos� líst ko vé ho zla ta ale bo líst ko vé -
ho strieb ra zod po ve dá rý dzos ti de kla ro va nej na oba le
kniž ky, ove rí Pun co vý úrad rý dzos� tak, že na obal kniž -
ky od tla čí úrad nú pe čiat ku.

(3) Na ove re nie rý dzos ti odo be rie Pun co vý úrad ná -
hod ne vzor ku v roz sa hu do 1 % cel ko vé ho poč tu líst kov, 
naj me nej však je den kus; za odob ra tú vzor ku ne pri slú -
cha ná hra da.

§ 35

Veci z dra hých ko vov

(1) Pun co vý úrad zis �u je na žia dos� pred kla da te ¾a ob -
sah dra hých ko vov v pred lo že ných ve ciach, kle not níc -
kych zlia ti nách, zlom koch, prí pad ne vo vzor kách, kto ré 
ne pod lie ha jú po vin nej pun co vej kon tro le. Ak je to účel -
né a ak s tým pred kla da te¾ sú hla sí, Pun co vý úrad pred -
lo že nú vec, kle not níc ku zlia ti nu, zlo mok ale bo vzor ku
pre ta ví ale bo inak upra ví. O zis te ní vydá osved če nie
o skúš ke rý dzos ti.

(2) Pun co vý úrad ozna ču je len zliat ky, kto ré sám sta -
vil z pred lo že ných vý rob kov z dra hých ko vov, po lo to va -
rov, vrá ta ne iných zliat kov, zlom kov ale bo od pa dov
z dra hých ko vov. Zlia tok ozna čí Pun co vý úrad vy ra ze -
ním úrad né ho zna ku. Ak to ve¾ kos� zliat ku do vo ¾u je,
vy ra zí naň Pun co vý úrad i čís lo, prí pad ne aj rý dzos�
a hmot nos� zliat ku, inak tie to úda je uve die v pri lo že -
nom osved če ní o skúš ke rý dzos ti.

(3) Pun co vý úrad ne vy ko ná zis te nie a ove re nie ob sa -
hu dra hých ko vov, ak vy ko na nie po ža do va ných úko nov 
nie je v jeho tech nic kých mož nos tiach.
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§ 36

Pre skú ša nie ostat ných vý rob kov a vecí z dra hých ko -
vov pla tia usta no ve nia § 27 a 28 ob dob ne.

P IA  TA  ČASŤ

PO VIN NOS TI VÝ ROB COV A OB CHOD NÍ KOV,
RE GIS TER VÝ ROB COV A OB CHOD NÍ KOV

§ 37

(1) Vý rob co via a ob chod ní ci sú po vin ní do 15 dní od
za ča tia pod ni ka nia Pun co vé mu úra du pí som ne ozná -
mi� pred met svoj ho pod ni ka nia, mies to a ná zov pre -
vádz kar ní, ak sú zria de né, vrá ta ne ich ad ries a ad re su
pre pí som ný styk, ak je od liš ná od síd la ale bo mies ta
pod ni ka nia.12) 

(2) Pí som né ozná me nie pod ¾a od se ku 1 je fy zic ká
oso ba po vin ná do lo ži� úrad ne osved če ným živ nos ten -
ským lis tom a práv nic ká oso ba aj úrad ne osved če ným
vý pi som z ob chod né ho re gis tra nie star ším ako tri  me -
sia ce.

(3) Za pre vádz ka reň pod ¾a od se ku 1 sa po va žu je pre -
vádz ka reň pod ¾a oso bit né ho práv ne ho pred pi su.13)

(4) S to va rom ale bo s vý rob ka mi z dra hých ko vov
mož no tiež ob cho do va� mimo pre vádz kar ne, na pre daj -
ných vý sta vách, tr hoch a ob dob ných pod u ja tiach ale bo 
na elek tro nic kej ad re se v in for mač nom sys té me. Pre daj 
to va ru ale bo vý rob kov z dra hých ko vov mimo pre vádz -
kar ne sú vý rob co via ale bo ob chod ní ci po vin ní pí som ne
ozná mi� Pun co vé mu úra du naj me nej tri dni vo pred.

(5) Vý rob co via a ob chod ní ci sú po vin ní Pun co vé mu
úra du ozná mi� všet ky zme ny a do pln ky tý ka jú ce sa
úda jov a do kla dov pod ¾a od se ku 1 do 15 dní odo dňa ich 
vzni ku. V rov na kej le ho te sú po vin ní ozná mi� aj skon -
če nie čin nos ti.

(6) Po vin nos ti pod ¾a od se kov 1, 2, 4 a 5 sa pri me ra ne
vz�a hu jú aj na oso by pre dá va jú ce to var, kto rý je vý sled -
kom ich du šev nej tvo ri vej čin nos ti chrá ne nej oso bit -
ným zá ko nom.4) 

§ 38 

(1) Vý rob nú znač ku môže po u ží va� len vý rob ca, kto -
ré mu bola pri de le ná, a môže ňou ozna čo va� len to var,
kto rý sám vy ro bil ale bo skom ple ti zo val.

(2) Pri de le nou zod po ved nost nou znač kou ob chod ník
tr van li vo ozna ču je ale bo ne chá va ozna čo va� to var, kto -
rý do vie zol.

§ 39

(1) Vý rob co via a ob chod ní ci sú po vin ní vies� evi den -

ciu o hmot nos ti a rý dzos ti po u ží va ných a skla do va ných 
dra hých ko vov.

(2) Vý rob co via sú po vin ní vies� hmot nost nú evi den -
ciu o vy ro be nom to va re a vy ko na ných op ra vách a ob -
chod ní ci evi den ciu o príj me, ná ku pe a pre daji to va ru.

(3) Pri ur čo va ní hmot nos ti dra hých ko vov ale bo to va -
ru mu sia vý rob co via a ob chod ní ci po u ží va� ur če né me -
rad lá.14) Ur čo va nie hmot nos ti strieb ra a strie bor né ho
to va ru sta čí vy ko ná va� s pres nos �ou na celé gra my, pri
ostat ných dra hých ko vo ch a pri zla tom a pla ti no vom
to va re na 0,05 gra mu.

(4) Ur če ný mi me rad la mi musí by� vy ba ve ná kaž dá
pre vádz ka reň, v kto rej do chá dza k bez pros tred né mu
sty ku so zá kaz ník mi.

Pre  daj  to  va ru

§ 40

(1) Ob chod ní ci ne smú ob cho do va� s úrad ne ne oz na -
če ným to va rom ale bo taký to var na ob cho do va nie
vlast ni� ale bo po nú ka� na predaj, ak ten to zá kon  neu -
stanovuje inak.

(2) Zá kaz pre daja úrad ne ne oz na če né ho to va ru pla tí
aj pre
a) pre daj to va ru na ria de ný sú dom ale bo správ nym or -

gá nom pod ¾a oso bit ných pred pi sov,15) 
b) pre daj za lo že né ho to va ru zá lož ným ve ri te ¾om,
c) pre daj to va ru na ve rej nej draž be,16) 
d) pre daj to va ru, kto rý je vý sled kom du šev nej tvo ri vej

čin nos ti chrá ne nej oso bit ným zákonom.4)

§ 41

(1) To var po nú ka ný ale bo ur če ný na pre daj ale bo na
tento účel skla do va ný musí by� v pre daj ni ale bo v skla -
de umies tne ný ne za me ni te¾ ným spô so bom a vi di te¾ ne
od de le ný od ostat ných vý rob kov; to pla tí aj pre skla do -
va nie úrad ne ne oz na če né ho to va ru, kto rý nie je ur če ný
na ob cho do va nie, a tu zem ské ho to va ru ur če né ho na
vý voz. To var po nú ka ný na pre daj musí by� roz lí še ný aj
pod ¾a rý dzos ti a dra hé ho kovu, z kto ré ho je vy ro be ný.

(2) Ob chod ní ci sú po vin ní pri pre daji vy da� do klad
s uve de ním dru hu, ceny, hmot nos ti a rý dzos ti pred a -
ných vý rob kov z dra hých ko vov. To pla tí aj pri ná ku pe
zlom kov ale bo to va ru od zá kaz ní kov. 

(3) Vy ob ra ze nie slo ven ských pun co vých zna čiek
musí by� v pre daj ných prie sto roch umies tne né na prí -
stup nom a tr va lo vi di te¾ nom mies te.

§ 42

(1) Ob chod ní ci, kto rí pre dá va jú aj pred me ty zo zla ta,
strieb ra ale bo z pla ti ny, kto ré ne do sa hu jú rý dzos�  po -
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12) § 2 ods. 3 Ob chod né ho zá kon ní ka.
13) § 17 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 skor ších pred pi sov.
14) § 8 zá ko na č. 142/2000 Z. z. o met ro ló gii a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
15) Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) Zá kon č. 527/2002 Z. z. o dob ro vo¾ ných draž bách a o do pl ne ní zá ko na 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 ne skor ších pred pi sov.



d¾a § 3 ods. 2 ale bo sú úpl ne z oby čaj né ho kovu ale bo
ne ko vo vé ho ma te riá lu, hoci po vrcho vo upra ve né ho
dra hým ko vom, ne smú pri ich pre daji po u ží va� úda je,
kto ré by moh li uvá dza� do omy lu, že ide o to var pod ¾a
§ 3, naj mä ozna čo va� tie to pred me ty slo va mi zla to,
strieb ro ale bo pla ti na vrá ta ne od vo de ných vý ra zov ale -
bo pre kla dov do cu dzie ho ja zy ka (ïa lej len „klam li vé
ozna če nie“). Klam li vým ozna če ním je tiež vy dá va nie to -
va ru z dra hých ko vov za vý rob ky z oby čaj né ho kovu ale -
bo iné ho ma te riá lu.

(2) Ob chod ní ci sú po vin ní pred me ty uve de né v od se -
ku 1 zre te¾ ne ozna či� a vy sta vo va� ich vi di te¾ ne od de le -
ne. To isté pla tí aj pre to var zho to ve ný z od liš ných rý -
dzos tí ale bo z rôz nych dra hých ko vov, naj mä ak je
po vrcho vo upra ve ný tak, že môže vy vo la� klam li vý do -
jem o svo jom sku toč nom zlo že ní.

§ 43 

Re gis ter vý rob cov a ob chod ní kov

(1) Pun co vý úrad ve die re gis ter vý rob cov a ob chod ní -
kov s dra hý mi kov mi pod ¾a § 37 (ïa lej len „re gis ter“).

(2) Do re gis tra sa za pi su jú tie to úda je vrá ta ne ich
zmien:
a) u fy zic kej oso by ale bo jej zod po ved né ho zá stup cu, ak

je usta no ve ný, ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo,
ak bolo pri de le né, mies to pod ni ka nia a ad re sa pre pí -
som ný styk, ak je od liš ná od mies ta pod ni ka nia,
meno, priez vis ko, dá tum na ro de nia a tr va lé  byd li sko,

b) u práv nic kej oso by ob chod né meno, síd lo, mená
osôb, kto ré sú jej šta tu tár nym or gá nom, a spô sob,
akým za práv nic kú oso bu ko na jú, iden ti fi kač né čís -
lo, ak bolo pri de le né, meno a priez vis ko, dá tum na -
ro de nia a tr va lé byd li sko zod po ved né ho zá stup cu,
ak je usta no ve ný,

c) pred met pod ni ka nia s dra hý mi kov mi,
d) pre vádz kar ne (§ 37 ods. 1), v kto rých sa vy ko ná va

pred met pod ni ka nia s dra hý mi kov mi, vrá ta ne dá tu -
mu o za ča tí a ukon če ní pred me tu pod ni ka nia v pre -
vádz kar ni,

e) elek tro nic ké ad re sy, ak sú zria de né, na kto rých sa
vy ko ná va pre daj vý rob kov,

f) dá tum za ča tia a ukon če nia čin nos ti s dra hý mi kov mi,
g) dá tum pri de le nia a zru še nia, tvar a ob sah vý rob nej

a zod po ve dnost nej znač ky.

(3) Re gis ter sa čle ní na ve rej nú a ne ve rej nú čas�. Ne -
ve rej nú čas� re gis tra tvo ria osob né údaje17) fy zic kej
oso by (živ nost ní ka) a zod po ved né ho zá stup cu. 

(4) Kaž dý má prá vo na hliad nu� do ve rej nej čas ti re -
gis tra, prí pad ne z neho po ža do va� vý pis. 

(5) Úda je uve de né v čas ti re gis tra, kto rá je ve rej ným
zo zna mom, Pun co vý úrad zve rej ňu je vo ve rej ne prí -
stup nej po čí ta čo vej sie ti.

Š IES  TA  ČASŤ

PUN CO VÁ IN ŠPEK CIA

Prá va a po v in nos t i  pun co ve j  in  špek c ie

§ 44

(1) Pun co vý úrad kon tro lu je u vý rob cov a ob chod ní -
kov (ïa lej len „kon tro lo va né oso by“),
a) či pre dá va ný to var, to var po nú ka ný na pre daj ale bo

na ten účel skla do va ný ne u ni kol pun co vej kon tro le
a či je ozna če ný rý dzost ným čís lom, ak tak ten to zá -
kon usta no vu je,

b) rý dzos� a zlo že nie kle not níc kych zlia tin ale bo den -
tál nych dra hých ko vov,

c) do dr žia va nie ïal ších po vin nos tí usta no ve ných tým -
to zá ko nom.

(2) Za mest nan ci Pun co vé ho úra du pí som ne po ve re ní
jeho ria di te ¾om ale bo ním ur če nou oso bou (ïa lej len
„in špek to ri“) sú opráv ne ní pri vý ko ne pun co vej in špek -
cie pod ¾a od se ku 1 (ïa lej len „pun co vá in špek cia“)
a) vstu po va� do všet kých vý rob ných, skla do va cích ale -

bo ob chod ných a iných prie sto rov sú vi sia cich
s pred me tom pod ni ka nia kon tro lo va nej oso by pod ¾a
toh to zá ko na,

b) na ze ra� do evi den cie ve de nej kon tro lo va nou oso bou
pod ¾a toh to zá ko na ale bo do evi den cie ve de nej pod ¾a
iné ho práv ne ho pred pi su, ak sú vi sí s čin nos �ou kon -
tro lo va nej oso by pod ¾a toh to zá ko na, 

c) vy ko ná va� kon trol né ná ku py, a to i ne pria mo a pod
uta je nou iden ti tou. Ak do 30 dní od pre vza tia to va ru
Pun co vý úrad vy hlá si, že vy ko na ný ná kup bol kon -
trol ný, a ak v rov na kej le ho te vrá ti to var ne po ško de ný 
ob chod ní ko vi, je ob chod ník po vin ný vy pla ti� Pun co -
vé mu úra du za pla te nú kúp nu cenu to va ru, a to do 15 
dní odo dňa vrá te nia to va ru. Ná kla dy spo je né s vrá te -
ním to va ru ob chod ní ko vi hra dí Pun co vý úrad. Le ho ta 
30 dní sa ne vz�a hu je na to var, pri kto rom sa pre zis te -
né ne dos tat ky pos tu pu je pod ¾a pís me na e),

d) vy ko ná va� skúš ku rý dzos ti to va ru a ïa lej kle not níc -
kych zlia tin ale bo den tál nych dra hých ko vov vrá ta -
ne od be ru vzo riek, na ten účel je opráv ne ný po ža do -
va� ich úpl né pred lo že nie, pri čom sa na ten to účel
po va žu jú za to var i vý rob ky z iných ma te riá lov ako
dra hých ko vov, ak sú vzh¾a do vo s to va rom za me ni -
te¾ né,

e) odob ra� to var, pri kto rom vznik lo dô vod né po do zre -
nie, že v roz po re s tým to zá ko nom ne bol pred lo že ný
na pun co vú kon tro lu, ale bo ten to to var za bez pe či�
pro ti ne opráv ne nej ma ni pu lá cii a ulo ži� kon tro lo va -
nej oso be le ho tu na jeho pred lo že nie Pun co vé mu
úra du na vy ko na nie pun co vej kon tro ly.

(3) O od be re vzo riek ale bo to va ru a ich hmot nos ti vy -
sta via in špek to ri kon tro lo va nej oso be po tvr de nie. Dra -
hý kov zo vzo riek Pun co vý úrad po vy ko na ní skúš ky
vrá ti. S odob ra tým to va rom na lo ží Pun co vý úrad pod ¾a
tretej čas ti toh to zá ko na.

(4) In špek to ri sú po vin ní bez zby toč né ho od kla du
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oboz ná mi� kon tro lo va nú oso bu s vý sled ka mi pun co vej
in špek cie.

(5) Kon tro lo va né oso by sú po vin né pos kyt nú� in -
špek to rom Pun co vé ho úra du pot reb nú sú čin nos�.

§ 45

(1) In špek to ri pre u ka zu jú svo ju to tož nos� pre u kaz mi
Pun co vé ho úra du.

(2) O sku toč nos tiach tvo ria cich vý rob né ta jom stvo
ale bo ob chod né ta jom stvo, o kto rých sa doz ve de li pri
vý ko ne pun co vej in špek cie, sú in špek to ri po vin ní za -
cho vá va� ml čan li vos�, a to aj po skon če ní vý ko nu funk -
cie in špek to ra.

(3) Po vin nos ti ml čan li vos ti pod ¾a od se ku 2 môže in -
špek to rov zba vi� ria di te¾ Pun co vé ho úra du.

Po ku ty

§ 46

(1) Pun co vý úrad ulo ží po ku tu do 500 000 Sk, ak
kon tro lo va ná oso ba
a) ne vy ko ná ozná me nie pod ¾a § 37 ale bo ho uro bí ne -

sko ro, ale bo ne ú pl ne,
b) po u ží va vý rob nú znač ku ale bo zod po ved nost nú

znač ku v roz po re s tým to zá ko nom ale bo také ko na -
nie umož ní,

c) ne spl ní po vin nos ti pod ¾a § 41 ods. 1 až 3 ale bo § 42
ods. 2,

d) ne uz ná ná kup za kon trol ný ale bo ne vrá ti v sta no ve -
nej le ho te Pun co vé mu úra du za pla te nú kúp nu cenu
to va ru,

e) ne ve die evi den ciu vy ža do va nú tým to zá ko nom ale bo
ju ve die ne ú pl ne.

(2) Pun co vý úrad ulo ží po ku tu do 1 000 000 Sk, ak
kon tro lo va ná oso ba
a) ob cho du je s úrad ne ne oz na če ným to va rom, kto rý

pod lie ha po vin nej pun co vej kon tro le, ale bo taký to -
var na ob cho do va nie má ale bo po nú ka na pre daj,

b) ob cho du je s to va rom, kto rý v roz po re s tým to zá ko -
nom nie je ozna če ný rý dzost ným čís lom,

c) fal šu je ale bo zne uži je pun co vú znač ku ale bo ob cho -
du je s to va rom, hoci vie, že je ta ko u to znač kou ozna -
če ný,

d) ob cho du je s to va rom ozna če ným vyš ším rý dzost ným 
čís lom, než je sku toč ná rý dzos� toh to to va ru,

e) do pus tí sa pri pre daji klam li vé ho ozna če nia,
f) predá ale bo inak uve die do obe hu den tál ne dra hé

kovy, kto ré ne spĺ ňa jú pod mien ky pod ¾a § 33 ods. 1, 
g) ne po u ží va ur če né meradlá14) ale bo ich po u ží va bez

plat né ho ove re nia, ale bo ich nemá na pre vádz ke
k dis po zí cii,

h) do pus tí sa ko na ní uve de ných v od se ku 1 opa ko va ne,
i) ne pred lo ží v le ho te ur če nej in špek to rom to var na vy -

ko na nie pun co vej kon tro ly.

(3) Pun co vý úrad ulo ží po ku tu do 1 500 000 Sk, ak sa
kon tro lo va ná oso ba do pus ti la pro ti práv ne ho ko na nia
uve de né ho v od se ku 2 písm. a) až f) opa ko va ne do troch
ro kov.

(4) Pun co vý úrad ulo ží po ku tu do 50 000 Sk za ne spl -
ne nie ostat ných po vin ností ulo že ných tým to zá ko nom.

§ 47

Uk la da nie po kút

(1) Ko na nie o ulo že ní po ku ty pod ¾a § 46 môže Pun co -
vý úrad za ča� len do jed né ho roka odo dňa, keï sa
o pro ti práv nom ko na ní doz ve del, naj ne skôr však do
troch ro kov odo dňa, keï k ta ké mu ko na niu do šlo.

(2) Pri ur če ní výš ky po ku ty pri hliad ne Pun co vý úrad
naj mä na zá važ nos�, spô sob, dobu tr va nia a ná sled ky
pro ti práv ne ho ko na nia.

(3) Po ku ta je splat ná do 30 dní od na do bud nu tia prá -
vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo že ní po ku ty. Vý no sy z po -
kút sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 48

Prie stup ky

(1) Po ku tu za ko na nie pod ¾a § 46 ods. 1 až 4 Pun co vý
úrad ulo ží aj tomu, kto bez prí sluš né ho opráv ne nia vy -
ko ná va rov na kú čin nos� ako vý rob ca ale bo ob chod ník.

(2) Po ku tu za ko na nie pod ¾a § 46 ods. 2 písm. c) a e)
ulo ží Pun co vý úrad aj iným práv nic kým oso bám a fy zic -
kým oso bám než vý rob co vi ale bo ob chod ní ko vi.

(3) Pri uk la da ní po kút pod ¾a od se kov 1 a 2 sa po u ži jú
usta no ve nia § 47 ob dob ne.

S IED  MA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁ VE REČ NÉ
USTA NO VE NIA

Spo loč  né usta no ve nia

§ 49

(1) Do te raj ší Pun co vý úrad sa po va žu je za Pun co vý
úrad pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Pun co vý úrad pri de lí vy ob ra ze nie vý rob nej znač ky 
do 30 dní od do ru če nia žia dos ti vý rob cu. Ukon če ním
čin nos ti strá ca vý rob ca opráv ne nie vý rob nú znač ku
po u ží va� a je po vin ný pí som ne po žia da� Pun co vý úrad
o jej zru še nie.

(3) Oso be opráv ne nej v sú la de s oso bit ným
predpisom2) po kra čo va� v čin nos ti po ne chá Pun co vý
úrad na jej žia dos� rov na kú vý rob nú znač ku, akú mal
pred chá dza jú ci vý rob ca.

(4) Ak je viac opráv ne ných osôb pod ¾a od se ku 2, roz -
hod ne Pun co vý úrad, kto rej z nich vý rob nú znač ku po -
ne chá, ak sa tie to oso by pí som ne ne do hod nú na vý luč -
nom po u ží va ní vý rob nej znač ky jed nou z nich.

(5) Pun co vý úrad pri de lí vy ob ra ze nie vý rob nej znač ky 
ob dob ne pod ¾a od se ku 1 aj oso be, kto rej to var je vý sled -
kom du šev nej tvo ri vej čin nos ti chrá ne nej oso bit ným
zá ko nom.4)
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§ 50

(1) Pun co vý úrad pri de lí vy ob ra ze nie zod po ved nost -
nej znač ky do 30 dní od do ru če nia žia dos ti ob chod ní ka. 
Ukon če ním čin nos ti strá ca ob chod ník opráv ne nie zod -
po ved nost nú znač ku po u ží va� a je po vin ný pí som ne po -
žia da� Pun co vý úrad o jej zru še nie.

(2) Usta no ve nia § 49 ods. 3 a 4 pla tia pre zod po ved -
nost nú znač ku ob dob ne.

§ 51

(1) Na úze mí Slo ven skej re pub li ky sa ne smú pri de li�
dve zhod né ale bo za me ni te¾ né vý rob né ale bo zod po ved -
nost né znač ky, kto ré sú zhod né ale bo za me ni te¾ né
s ochran nou znám kou.18)

(2) Ak Pun co vý úrad zis tí, že vý rob ná ale bo zod po ved -
nost ná znač ka bola už pri de le ná, ozná mi túto sku toč -
nos� bez meš ka nia vý rob co vi ale bo ob chod ní ko vi a bez
žia dos ti mu pri de lí inú vý rob nú ale bo zod po ved nost nú
znač ku. Prá vo vý rob cu ale bo ob chod ní ka na ná hra du
ško dy nie je tým to dotk nu té.

§ 52

(1) Pun co vý úrad vydá na zá kla de žia dos ti uchá dza ča 
o pre vádz ko va nie živ nos ti „zlie va nie dra hých ko vov“19)
osved če nie o spl ne ní ïal ších pod mie nok od bor nej spô -
so bi los ti, po pre skú ma ní spo ¾ah li vos ti vý sled kov che -
mic kých skú šok pot reb ných na vý ro bu kle not níc kych
zlia tin ale bo den tál nych dra hých ko vov a po pre vier ke
tech no lo gic kej úrov ne vý ro by.

(2) Ak Pun co vý úrad zis tí po ru še nie pod mie nok pod ¾a 
od se ku 1, určí le ho tu na od strá ne nie ne dos tat kov. Ak
pod ni ka te¾ v sta no ve nej le ho te ne od strá ni ne dos tat ky,
môže mu Pun co vý úrad osved če nie od ňa�.

§ 53

(1) Kle not níc ku zlia ti nu, kto rá má zá kon nú rý dzos�,
zod po ve dá pod mien kam uve de ným v § 17 ods. 3 a kto -
rú che mic ky pre skú šal Pun co vý úrad ale bo ním po ve -
re ná oso ba, za pí še Pun co vý úrad na zá kla de žia dos ti
vý rob cu ale bo ob chod ní ka do zo zna mu re gis tro va ných
zlia tin; v žia dos ti musí vý rob ca ale bo ob chod ník uvies�
zlo že nie zlia ti ny.

(2) Ak vý rob ca ale bo ob chod ník ne u mož ní pun co vé -
mu úra du zís ka� pot reb né množ stvo kle not níc kej zlia -
ti ny, Pun co vý úrad zá pis ne vy ko ná.

§ 54

(1) Za úrad ne ozna če ný pod ¾a toh to zá ko na sa po va -
žu je to var ozna če ný spô so bom, kto rý usta no vu je me -

dzi ná rod ná zmlu va, kto rou je Slo ven ská re pub li ka
via za ná. 

(2) Za úrad ne ozna če ný sa po va žu je aj to var, kto rý je
pre skú ša ný a ozna če ný prí sluš ným ne zá vis lým or gá -
nom člen ské ho štá tu Eu róp skej únie pod ¾a práv nych
pred pi sov toh to štá tu.

§ 55

Za úko ny, kto ré vy ko ná va Pun co vý úrad, sa vy ru bu -
jú správ ne po plat ky.20) Ostat né úko ny Pun co vé ho úra -
du sa vy ko ná va jú za úhra du, kto rej druh a výš ku usta -
no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som. 

 § 56

Živ nos ten ský úrad za šle od pis živ nos ten ské ho
listu21) vy da né ho vý rob co vi ale bo ob chod ní ko vi Pun co -
vé mu úra du, ak ho o to po žia da.

§ 57

Na ko na nie vo ve ciach upra ve ných tým to zá ko nom
sa vz�a hu jú vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní,22)
ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak.

§ 58

Mi nis ter stvo upra ví vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som
a) po dro bnos ti pun co vej kon tro ly a skú ša nia vý rob kov

a vecí z dra hých ko vov,
b) po dro bnos ti ozna čo va nia zliat kov,
c) spô sob vý be ru pred kla da ných vzo riek na ove re nie

rý dzos ti pod ¾a § 32.

Pre chod né usta no ve nia

§ 59

(1) Vý rob né znač ky pri de le né Pun co vým úra dom
predo dňom na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na zos -
tá va jú v plat nos ti.

(2) Vý rob co via a ob chod ní ci sú po vin ní na vý zvu Pun -
co vé ho úra du do pl ni� úda je uve de né v § 37 do troch
me sia cov od ob dr ža nia vý zvy.

(3) Ob chod ní ci sú po vin ní do šies tich me sia cov odo
dňa na do bud nu tia účin nos ti toh to zá ko na umies tni�
v pre daj ných prie sto roch slo ven ské pun co vé znač ky
v sú la de s § 41 ods. 3. 

(4) Na práv ne vz�a hy v ob las ti pun cov níc tva a skú ša -
nia dra hých ko vov, kto ré vznik li pred na do bud nu tím
účin nos ti toh to zá ko na, sa vz�a hu jú do te raj šie pred pi -
sy v ob las ti pun cov níc tva a skú ša nia dra hých ko vov.

(5) Roz hod nu tia vo ve ciach pun cov níc tva a skú ša nia
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dra hých ko vov, kto ré boli vy da né pred na do bud nu tím
účin nos ti toh to zá ko na, zos tá va jú v plat nos ti.

(6) Ko na nia vo ve ciach pun cov níc tva a skú ša nia dra -
hých ko vov za ča té na Pun co vom úra de pred na do bud -
nu tím účin nos ti toh to zá ko na sa do kon čia pod ¾a toh to
zá ko na.

(7) Do 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 sa pod mien ka
vý vo zu cu dzie ho to va ru mimo úze mia Slo ven skej re -
pub li ky pod ¾a § 25 od se kov 1 a 2 ne po va žu je za spl ne -
nú, ak bol to var vy ve ze ný na úze mie Čes kej re pub li ky,
s vý nim kou prí pa dov, keï ten to to var bol na úze mie
Slo ven skej re pub li ky do ve ze ný z Čes kej re pub li ky. 

§ 60

Za úrad ne ozna če ný pod ¾a toh to zá ko na sa po va žu je
to var ozna če ný pod ¾a pred pi sov plat ných na dneš nom
úze mí Slo ven skej re pub li ky pred na do bud nu tím účin -
nosti toh to zá ko na s vý nim kou
a) to va ru ozna če né ho pun co vý mi znač ka mi, kto ré v ro -

koch 1938 až 1945 po u ží va li na tom to úze mí iné štá -
ty,

b) pred me tov ozna če ných pun co vý mi znač ka mi pre rý -
dzos� zla ta men šiu ako 333/1000.

Zá ve reč  né usta no ve  nia

§ 61

Zru šu je sa
1. zákon č. 539/1992 Zb. o pun cov níc tve a skú ša ní

dra hých ko vov (pun co vý zá kon),
2. zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 125/1993 Z. z. o or gá noch štát nej sprá vy Slo ven -
skej re pub li ky na úse ku pun cov níc tva a skú ša nia
dra hých ko vov,

3. vy hláš ka  Fe de rál ne ho mi nis ter stva hos po dár stva
č. 540/1992 Zb., kto rou sa vy ko ná va zá kon o pun -
cov níc tve a skú ša ní dra hých ko vov (pun co vý zá kon),

4. vyh láš ka Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 136/1993 Z. z. o pun co vých po plat koch v zne ní
vy hláš ky Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky
č. 215/1999 Z. z.

§ 62

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mar ca 2004 s vý -
nim kou § 13 ods. 3, kto rý na do bú da účin nos� 1. sep -
tem bra 2004, a § 54 ods. 2, kto rý na do bú da 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.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Čiastka 5 Zbierka zákonov č. 10/2004 Strana 87



11

Z Á K O N
z 3. de cem bra 2003

o ob ran nej štan dar di zá cii, ko di fi ká cii a štát nom ove ro va ní kva li ty vý rob kov
 a slu žieb na úče ly ob ra ny 

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

PRVÁ  ČASŤ

ZÁ KLAD NÉ  USTA NO VE NIA

§ 1

Pred met úpra vy

Ten to zá kon upra vu je pos tup a pod mien ky ob ran nej
štan dar di zá cie, ko di fi ká cie a štát ne ho ove ro va nia kva -
li ty vý rob kov a slu žieb na úče ly ob ra ny (ïa lej len „pro -
dukt“); ïa lej upra vu je vý kon štát nej sprá vy a práv ne
vz�a hy, kto ré vzni ka jú v sú vis los ti s vy ko ná va ním ob -
ran nej štan dar di zá cie, ko di fi ká cie a štát ne ho ove ro va -
nia kva li ty pro duk tov (ïa lej len „štát ne ove ro va nie kva -
li ty“).

§ 2

Vy me dze nie nie ktorých poj mov

(1) Ob ran ná štan dar di zá cia je pro ces spra cú va nia
a im ple men tá cie ob ran ných kon cep cií, dok trín, po stu -
pov a ná vr hov na zís ka nie a udr ža nie po ža do va nej
úrov ne ich zlu či te¾ nos ti, vzá jom nej za me ni te¾ nos ti ale -
bo zho dy s ob ran ný mi kon cep cia mi, dok trí na mi, po -
stup mi a ná vrh mi Se ve ro at lan tic kej alian cie (ïa lej len
„alian cia“) a člen ských štá tov  alian cie na do siah nu tie
in ter o pe ra bi li ty v  ope rač nej, pro ce du rál nej, ma te riá lo -
vej, tech nic kej a ad mi nis tra tív nej ob las ti.

(2) Štan dar di zač ný do ku ment alian cie je štan dar di -
zač ná do ho da a spo je nec ká pub li ká cia.

(3) Štan dar di zač ná do ho da je štan dar di zač ný do ku -
ment alian cie, kto rý sa pri jí ma me dzi nie ko¾ ký mi ale bo
všet ký mi člen ský mi štát mi alian cie a kto rý umož ňu je
za vá dza nie zhod nej, zlu či te¾ nej ale bo za me ni te¾ nej vo -
jen skej tech ni ky, mu ní cie, ma te riá lu a zá sob, ako aj
ope rač ných, lo gis tic kých, pro ce du rál nych a ad mi nis -
tra tív nych po stu pov.

(4) Spo je nec ká pub li ká cia je štan dar di zač ný do ku -
ment alian cie, kto rý sa do hod li po u ží va� všet ky ale bo
nie ktoré člen ské štá ty alian cie ako spo loč ný im ple men -
tač ný do ku ment v roz sa hu ur če nom pri jeho pri ja tí
a kto rý ur ču je pra vid lá ob ran nej štan dar di zá cie.

(5) Slo ven ský ob ran ný štan dard je do ku ment usta -
no vu jú ci po žia dav ky na ob ran né kon cep cie, dok trí ny,
plá no va cie po stu py a vý cvik vo ja kov, ako aj na ma te -
riál ne za bez pe če nie a služ by v ope rač nej, pro ce du rál -
nej, ma te riá lo vej, tech nic kej a ad mi nis tra tív nej ob las ti, 
kto ré slú žia na  úče ly ob ra ny.

(6) Na úče ly toh to zá ko na 
a) im ple men tá cia je pl ne nie zá väz kov, kto ré sú špe ci fi -

ko va né v štan dar di zač nom do ku men te alian cie, for -
mou pre vza tia štan dar di zač né ho do ku men tu alian -
cie do sús ta vy slo ven ských ob ran ných štan dar dov
ale bo do vnú tor ných pred pi sov Mi nis ter stva ob ra ny
Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) v roz -
sa hu ur če nom pri pri ja tí štan dar di zač né ho do ku -
men tu alian cie Slo ven skou re pub li kou,

b) pri ja tie štan dar di zač né ho do ku men tu alian cie je
schvá le nie pri stú pe nia k štan dar di zač né mu do ku -
men tu alian cie štá tom, kto rý je čle nom alian cie,
v kto rom sa ur ču je roz sah im ple men tá cie,

c) ko di fi ká cia je pro ces zís ka va nia, spra cú va nia a ak -
tu a li zá cie úda jov o vý rob ku, o vý rob co vi vý rob ku
a do dá va te ¾o vi vý rob ku v sú la de s  ko di fi kač ným
sys té mom alian cie, 

d) ko di fi kač ný sys tém Slo ven skej re pub li ky je jed not ný 
sys tém ur če ný na ko di fi ká ciu vý rob kov, kto rý vy -
chá dza z ko di fi kač né ho sys té mu alian cie, 

e) ko di fi kač né čís lo je tri nás� miest ny čí sel ný kód pri -
de le ný úra dom vý rob ku,

f) kód vý rob cu vý rob ku ale bo kód do dá va te ¾a vý rob ku
je pä� miest ny al fa nu me ric ký kód na iden ti fi ká ciu
vý rob cu vý rob ku ale bo do dá va te ¾a vý rob ku.

§ 3

Zria de nie Úra du pre ob ran nú štan dar di zá ciu,
ko di fi ká ciu a štát ne ove ro va nie kva li ty

 a jeho pô sob nos� 

(1) Zria ïu je sa Úrad pre ob ran nú štan dar di zá ciu, ko -
di fi ká ciu a štát ne ove ro va nie kva li ty (ïa lej len „úrad“)
so síd lom  v Tren čí ne. Úrad je or gá nom štát nej sprá vy
s ce lo slo ven skou pô sob nos �ou v ob las ti ob ran nej štan -
dar di zá cie, ko di fi ká cie a štát ne ho ove ro va nia kva li ty
v roz sa hu usta no ve nom tým to zá ko nom. 

(2) Úrad je roz poč to vá or ga ni zá cia, kto rá je svo jimi
príj ma mi a vý dav ka mi za po je ná na štát ny roz po čet
pros tred níc tvom roz poč to vej ka pi to ly mi nis ter stva.
Ria di te ¾a úra du vy me nú va a od vo lá va mi nis ter ob ra ny
Slo ven skej re pub li ky.

(3) Úrad pri pl ne ní úloh pod ¾a toh to zá ko na spo lu pra -
cu je naj mä 
a) s mi nis ter stva mi a ostat ný mi ústred ný mi or gán mi

štát nej sprá vy,
b) s prí sluš ný mi or gán mi alian cie, prí sluš ný mi or gán -

mi člen ských štá tov alian cie a prí sluš ný mi or gán mi
iných štá tov,

c) s akre di tu jú cou práv nic kou oso bou ur če nou Mi nis -
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ter stvom hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky na
akre di tač nú čin nos� pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)

d) so štát ny mi or gán mi, práv nic ký mi oso ba mi a fy zic -
ký mi oso ba mi, kto ré sú pod ni ka te¾ mi. 

§ 4

Pô sob nos� úra du v ob las ti ob ran nej štan dar di zá cie

(1) Úrad v ob las ti ob ran nej štan dar di zá cie 
a) plní úlo hy kon cepč né ho, me to dic ké ho a ko or di nač -

né ho or gá nu,
b) ko or di nu je spo lu prá cu s prí sluš ný mi or gán mi pod ¾a 

§ 3 ods. 3  písm. b), 
c) pri pra vu je stra té giu a po li ti ku v ob las ti ob ran nej

štan dar di zá cie, 
d) ve die in for mač ný sys tém o slo ven ských ob ran ných

štan dar doch a štan dar di zač ných do ku men toch
alian cie (§ 10) a pos ky tu je z neho úda je, 

e) schva ¾u je slo ven ské ob ran né štan dar dy a za bez pe -
ču je ich spra cú va nie, vy dá va nie, pos ky to va nie
a pre hod no co va nie,

f) za bez pe ču je pri ja tie štan dar di zač ných do ku men tov
alian cie Slo ven skou re pub li kou a ich im ple men tá -
ciu.

(2) Úrad ozna mu je prí sluš ným štan dar di zač ným or -
gá nom alian cie pri ja tie štan dar di zač né ho do ku men tu
alian cie Slo ven skou re pub li kou a jeho im ple men tá ciu.

§ 5

Pô sob nos� úra du v ob las ti ko di fi ká cie

Úrad v ob las ti ko di fi ká cie 
a) plní úlo hy kon cepč né ho, me to dic ké ho a ko or di nač -

né ho or gá nu,
b) vy dá va osved če nie o spô so bi los ti (§ 11),
c) spra cú va ko di fi kač né úda je o vý rob ku,
d) ve die cen trál nu evi den ciu ná rod ných a me dzi ná rod -

ných úda jov o ko di fi ko va ných vý rob koch,
e) ove ru je správ nos� ná vr hu ko di fi kač ných úda jov

o vý rob ku,
f) vy ko ná va me dzi ná rod nú vý me nu ko di fi kač ných

úda jov,
g) pos ky tu je po u ží va te ¾o vi vý rob ku (ïa lej len „po u ží va -

te¾“) na jeho žia dos� pre h¾ad o vý rob koch za ra de -
ných do ko di fi kač né ho sys té mu Slo ven skej re pub li -
ky, o po u ží va te ¾och, do dá va te ¾och vý rob kov,
vý rob coch vý rob kov a o agen tú rach pre ko di fi ká ciu,

h) spo lu pra cu je s vlast ník mi do ku men tá cie o vý rob ku
a fy zic ký mi oso ba mi a práv nic ký mi oso ba mi po -
die¾a jú ci mi sa na vý skume a vý vo ji vý rob kov, 

i) pos ky tu je od bor né po ra den stvo po u ží va te ¾om,
j) ko or di nu je spo lu prá cu s prí sluš ný mi or gán mi pod ¾a 

§ 3 ods. 3  písm. b).

§ 6

Pô sob nos� úra du v ob las ti štát ne ho ove ro va nia
kva li ty

(1) Úrad v ob las ti štát ne ho ove ro va nia kva li ty 
a) vy pra cú va kon cep ciu štát ne ho ove ro va nia kva li ty

a ná rod ný prog ram kva li ty v pô sob nos ti mi nis ter -
stva, 

b) vy ko ná va au di ty kva li ty a do zor nad kva li tou na úze -
mí Slo ven skej re pub li ky,

c) vy dá va osved če nie o kva li te a úpl nos ti pro duk tu
a cer ti fi kát o zho de, 

d) pri pra vu je ná vr hy na uzat vá ra nie dvoj stran ných do -
hôd o vzá jom nom uzná va ní štát ne ho ove ro va nia
kva li ty s prí sluš ný mi or gán mi pod ¾a § 3 ods. 3 
písm. b),

e) uzat vá ra do ho dy o vy ko na ní štát ne ho ove ro va nia
kva li ty, 

f) na zá kla de dvoj stran ných do hôd o vzá jom nom uzná -
va ní štát ne ho ove ro va nia kva li ty ko or di nu je pl ne nie
úloh štát ne ho ove ro va nia kva li ty v spo lu prá ci s prí -
sluš ný mi or gán mi pod ¾a § 3 ods. 3  písm. b),

g) ve die evi den ciu o štát nom ove ro va ní kva li ty a evi -
den ciu o uza tvo re ných do ho dách. 

(2) Úrad môže na zá kla de žia dos ti od be ra te ¾a pro duk -
tu (ïa lej len „od be ra te¾“) po žia da� prí sluš ný or gán člen -
ské ho štá tu alian cie ale bo iné ho štá tu o štát ne ove re nie 
kva li ty vte dy, ak sa pro dukt vy rá ba ale bo pos ky tu je na
jeho úze mí. 

DRU HÁ  ČASŤ  
OB RAN NÁ ŠTAN DAR DI ZÁ CIA

 § 7

 Ozna čo va nie a za bez pe čo va nie slo ven ské ho
ob ran né ho štan dar du

(1) Slo ven ský ob ran ný štan dard sa ozna ču je znač kou 
SOŠ a prí sluš ným čí sel ným ozna če ním.

(2) Slo ven ský ob ran ný štan dard sa na zá kla de ana lý -
zy za bez pe ču je
a) im ple men tá ciou čas ti ale bo ce lé ho štan dar di zač né -

ho do ku men tu alian cie ale bo 
b) spra co va ním a vy da ním no vé ho slo ven ské ho ob ran -

né ho štan dar du z pod netu úra du ale bo na zá kla de
pod netu ozbro je ných síl Slo ven skej re pub li ky, mi -
nis ter stva, iných mi nis ter stiev, ostat ných ústred -
ných or gá nov štát nej sprá vy, práv nic kej oso by ale bo
fy zic kej oso by, kto rá je pod ni ka te ¾om (ïa lej len „na -
vr ho va te¾“), ak nie je mož né ale bo vy ho vu jú ce im ple -
men to va� štan dar di zač ný do ku ment alian cie.

§ 8

Pri ja tie štan dar di zač né ho do ku men tu alian cie
a jeho im ple men tá cia

(1) Mi nis ter stvo ozna mu je na ná vrh úra du pri ja tie
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štan dar di zač né ho do ku men tu alian cie Slo ven skou re -
pub li kou a jeho im ple men tá ciu vo ves tní ku mi nis ter -
stva, ak to nie je v roz po re s oso bit ným pred pi som upra -
vu jú cim ochra nu uta jo va ných sku toč nos tí.2) Ozná me -
nie ob sa hu je ná zov, čís lo, struč nú cha rak te ris ti ku
štan dar di zač né ho do ku men tu alian cie a pod mien ky
jeho pos ky to va nia.

(2) Ak sa má im ple men to va� štan dar di zač ný do ku -
ment alian cie ale bo jeho čas�, úrad za bez pe čí jeho pre -
klad do štát ne ho ja zy ka. 

 § 9

Spra cú va nie, schva ¾o va nie, vy dá va nie, pos ky to va nie
a pre hod no co va nie slo ven ských ob ran ných

štan dar dov 

(1) Schva ¾o va nie slo ven ských ob ran ných štan dar dov 
vy ko ná va úrad. Spra cú va nie, vy dá va nie, pos ky to va nie
a pre hod no co va nie slo ven ských ob ran ných štan dar -
dov pod ¾a toh to zá ko na úrad ko or di nu je a za bez pe ču je.

(2) Pod net na spra co va nie slo ven ské ho ob ran né ho
štan dar du na vr ho va te¾ pred kla dá pí som ne úra du.
Pod net ob sa hu je meno a priez vis ko ale bo ná zov na vr -
ho va te ¾a, pred met a ob sah na vr ho va né ho slo ven ské ho
ob ran né ho štan dar du, odô vod ne nie jeho pot re by, ča -
so vý har mo no gram jeho spra cú va nia a dá tum na do -
bud nu tia účin nos ti.

(3) Úrad na zá kla de pod netu na vr ho va te ¾a na spra -
co va nie slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du ale bo
z vlast né ho pod netu roz hod ne o spra co va ní slo ven ské -
ho ob ran né ho štan dar du. Roz hod nu tie o spra co va ní
slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du vydá úrad naj ne -
skôr do 30 dní od do ru če nia pod netu na spra co va nie
slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du a  roz hod nu tie do -
ru čí na vr ho va te ¾o vi. 

(4) Ozná me nie o vy da ní roz hod nu tia pod ¾a od se ku 3
mi nis ter stvo zve rej ní na ná vrh úra du vo ves tní ku mi -
nis ter stva, ak to nie je v roz po re s oso bit ným pred pi som 
upra vu jú cim ochra nu uta jo va ných sku toč nos tí.2)
Ozná me nie ob sa hu je ná zov slo ven ské ho ob ran né ho
štan dar du, jeho ob sa ho vú cha rak te ris ti ku, jeho spra -
co va te ¾a, le ho tu na pri hlá se nie zá u jem cov o po sú de nie
ná vr hu slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du a pod mien -
ky pos ky to va nia ná vr hu slo ven ské ho ob ran né ho štan -
dar du na po sú de nie. Le ho ta na pri hlá se nie zá u jem cov
o po sú de nie ná vr hu slo ven ské ho ob ran né ho štan dar -
du je 30 dní odo dňa zve rej ne nia ozna mu vo ves tní ku
mi nis ter stva. 

(5) Spra co va te¾ je pri spra cú va ní ná vr hu slo ven ské -
ho ob ran né ho štan dar du po vin ný
a) vy chá dza� z do siah nu té ho stup ňa roz vo ja vedy

a tech ni ky,
b) do siah nu� sú lad ná vr hu slo ven ské ho ob ran né ho

štan dar du s iný mi slo ven ský mi ob ran ný mi  štandard -
mi a so vše obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi,

c) do dr žia va� vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na
úse ku ochra ny uta jo va ných sku toč nos tí,2)

d) po rov na� spra cú va ný slo ven ský ob ran ný štan dard
s me dzi ná rod ný mi nor ma mi, eu róp sky mi nor ma mi,
slo ven ský mi tech nic ký mi normami3) a štan dar di -
zač ný mi do ku men tmi alian cie.

(6) Spra co va te¾ pred lo ží ná vrh slo ven ské ho ob ran né -
ho štan dar du na pri po mien ko vé ko na nie na vr ho va te ¾o -
vi a tým zá u jem com o po sú de nie ná vr hu slo ven ské ho
ob ran né ho štan dar du, kto rí  spĺ ňa jú pod mien ky  po -
skytovania ná vr hu slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du
na po sú de nie, kto ré sú uve de né v ozná me ní pod ¾a od -
se ku 4 (ïa lej len „po su dzo va te¾“). Le ho ta na pred lo že nie
pri po mie nok spra co va te ¾o vi je 30 dní odo dňa do ru če nia 
ná vr hu. Pri po mien ky, kto ré spra co va te¾ ne ak cep tu je,
pre ro ku je s dotk nu tý mi po su dzo va te¾ mi. Ak sa pri ich
pre ro ko va ní ne do siah ne do ho da, roz hod ne o pri po mien -
kach úrad.

(7) Po skon če ní pri po mien ko vé ho ko na nia spra co va -
te¾ pred lo ží ná vrh slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du
úra du; spo lu s ná vr hom pred lo ží zoz nam po su dzo va te -
¾ov, pri po mien ky k ná vr hu, vy hod no te nie pri po mie nok
a sta no vi sko na vr ho va te ¾a k pri po mien kam. 

(8) Na zá kla de vý sled ku pri po mien ko vé ho ko na nia
úrad schva ¾u je ná vrh slo ven ské ho ob ran né ho štan dar -
du. Úrad môže vrá ti� ná vrh slo ven ské ho ob ran né ho
štan dar du spra co va te ¾o vi na do pra co va nie, ak ná vrh
slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du ne zod po ve dá po žia -
dav kám na vr ho va te ¾ov ale bo po su dzo va te ¾ov. Schvá le -
nie slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du mi nis ter stvo
ozna mu je na ná vrh úra du vo ves tní ku mi nis ter stva, ak
to nie je v roz po re s oso bit ným pred pi som upra vu jú cim
ochra nu uta jo va ných sku toč nos tí.2) Ozná me nie ob sa -
hu je ná zov, čís lo a struč nú cha rak te ris ti ku slo ven ské -
ho ob ran né ho štan dar du a pod mien ky jeho pos ky to va -
nia. 

(9) Úrad môže na vy dá va nie a pos ky to va nie slo ven -
ských ob ran ných štan dar dov ur či� fy zic kú oso bu, kto -
rá je pod ni ka te ¾om, ale bo práv nic kú oso bu na zá kla de
jej žia dos ti. Roz hod nu tie vydá úrad len fy zic kej oso be,
kto rá je pod ni ka te ¾om, ale bo práv nic kej oso be, kto rá 
a) dis po nu je tech nic ký mi pros tried ka mi, a ak je to  po -

trebné, aj prog ra mo vý mi pros tried ka mi na vy dá va -
nie, evi den ciu a pos ky to va nie slo ven ských ob ran -
ných štan dar dov na zod po ve da jú com stup ni vedy
a tech ni ky, 

b) do dr žia va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy na
úse ku ochra ny uta jo va ných sku toč nos tí,2)

c) je schop ná vy da� a pos kyt nú� slo ven ské ob ran né
štan dar dy do dvoch týž dňov od do ru če nia ob jed náv -
ky úra du.

(10) Na ur če nie oso by pod ¾a od se ku 9 nie je práv ny
ná rok. Ak oso ba ur če ná pod ¾a od se ku 9 ne pl ní ale bo
po ru šu je pod mien ky uve de né v roz hod nu tí o ur če ní,
úrad ur če nie zru ší. 

(11) Slo ven ské ob ran né štan dar dy na akom ko¾ vek
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no si či môže pos ky to va� so sú hla som úra du len oso ba
ur če ná pod ¾a od se ku 9. 

(12) Úrad môže z vlast né ho pod netu ale bo z pod netu
na vr ho va te ¾a pre hod no co va� slo ven ské ob ran né štan -
dar dy z h¾a di ska ich ak tu ál nos ti. Na zá kla de pre hod no -
te nia úrad roz hod ne o 
a) za cho va ní slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du,
b) zru še ní slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du s uve de -

ním dô vo du, 
c) zme ne ale bo do pl ne ní slo ven ské ho ob ran né ho štan -

dar du, 
d) spra co va ní a vy da ní no vé ho slo ven ské ho ob ran né ho

štan dar du,
e) zlú če ní slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du s tex tom

iné ho slo ven ské ho ob ran né ho štan dar du.

(13) Ak úrad roz hod ne pod ¾a od se ku 12  písm. b) až d),
na pos tup pri pre hod no co va ní slo ven ských ob ran ných
štan dar dov sa vz�a hu jú od se ky 1 až 11 pri me ra ne. 

§ 10

In for mač ný sys tém 

Úrad ako správ ca in for mač né ho sys té mu 
a) ve die evi den ciu, ucho vá va štan dar di zač né do ku -

men ty alian cie a slo ven ské ob ran né štan dar dy
a pos ky tu je ich fy zic kým oso bám a práv nic kým oso -
bám, kto ré pre u ká žu ich pot re bu naj mä pri vý ro be
ale bo pos ky to va ní pro duk tu a ak to nie je v roz po re
s oso bit ným pred pi som upra vu jú cim ochra nu uta jo -
va ných sku toč nos tí,2)

b) spro stred kú va in for má cie o štan dar di zač ných do -
ku men toch alian cie, o ich im ple men tá cii, o ná vr -
hoch slo ven ských ob ran ných štan dar dov, o slo ven -
ských ob ran ných štan dar doch, ich zme nách
a do pln koch,

c) v spo lu prá ci s Úra dom pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu
a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky pos ky tu je in -
for má cie o vy u ží va ní slo ven ských tech nic kých no -
riem.

TRE  T IA  ČASŤ

KO DI FI KÁ CIA

§ 11

Agen tú ra pre ko di fi ká ciu

(1) Agen tú ra pre ko di fi ká ciu je práv nic ká oso ba ale bo 
fy zic ká oso ba, kto rá je pod ni ka te ¾om, kto rá spra cú va
ná vr hy ko di fi kač ných úda jov o vý rob ku na zá kla de
úra dom vy da né ho osved če nia, kto rým sa po tvr dzu je jej 
spô so bi los� spra cú va� ná vr hy ko di fi kač ných úda jov
o vý rob ku (ïa lej len „osved če nie o spô so bi los ti“).

(2) Úrad môže vy da� práv nic kej oso be ale bo fy zic kej
oso be, kto rá je pod ni ka te ¾om, pod ¾a od se ku 1 na zá kla -
de jej žia dos ti (ïa lej len „žia da te¾“) osved če nie o spô so -
bi los ti, ak spo lu so žia dos �ou 
a) pred lo ží, ak je pod ni ka te ¾om, vý pis z ob chod né ho re -

gis tra ale bo vý pis zo živ nos ten ské ho re gis tra nie
star ší ako tri me sia ce s vy me dze ním pred me tu pod -
ni ka nia,

b) pred lo ží me to di ku spra cú va nia ná vr hu ko di fi kač -
ných úda jov o vý rob koch,

c) pre u ká že, že dis po nu je prog ra mo vým vy ba ve ním na
spra cú va nie ná vr hov ko di fi kač ných úda jov o vý rob -
koch, 

d) pre u ká že spô so bi los� spra cú va� ná vrhy ko di fi kač -
ných úda jov o vý rob ku pod ¾a tes to va cích pod kla dov
pos kyt nu tých úra dom.

(3) Úrad vydá žia da te ¾o vi, kto rý spl nil pod mien ky
pod ¾a od se ku 2, osved če nie o spô so bi los ti. Ak žia da te¾
ne pred lo ží nie ktorý z do kla dov uve de ných v od se ku 2
ale bo ak má žia dos� pod ¾a od se ku 2 iné ne dos tat ky,
kto ré sú pre káž kou na vy da nie osved če nia o spô so bi -
los ti, úrad žia da te ¾a na túto sku toč nos� upo zor ní a zá -
ro veň určí pri me ra nú le ho tu na pred lo že nie do kla dov
ale bo na od strá ne nie ne dos tat kov. Ak žia da te¾ v ur če -
nej le ho te do kla dy ne pred lo ží ale bo ne dos tat ky ne od -
strá ni, úrad žia dos� o vy da nie osved če nia o spô so bi los -
ti za miet ne. 

(4) Úrad prie bež ne ove ru je spô so bi los� agen tú ry pre
ko di fi ká ciu spra cú va� ná vr hy ko di fi kač ných úda jov
o vý rob ku. Úrad po za sta ví plat nos� osved če nia o spô so -
bi los ti ale bo odo be rie osved če nie o spô so bi los ti agen tú -
re pre ko di fi ká ciu, kto rá pri prie bež nom ove ro va ní ne -
pre u ká že spô so bi los� spra cú va� ná vr hy ko di fi kač ných
úda jov o vý rob koch pod ¾a tes to va cích pod kla dov  po -
skytnutých úra dom. 

(5) Agen tú ra pre ko di fi ká ciu pred kla dá úra du  spra co -
va né ná vr hy ko di fi kač ných úda jov  o vý rob koch s uve de -
ním po u ží va te ¾ov.

(6) Úrad ove ru je správ nos� ná vr hu ko di fi kač ných úda -
jov o vý rob ku, kto rý pred kla dá   agen tú ra pre ko di fi ká ciu. 
Na zá kla de vý sled kov ove re nia úrad 
a) pri de lí vý rob ku ko di fi kač né čís lo, kód vý rob co vi vý -

rob ku a kód do dá va te ¾o vi vý rob ku a za ra dí vý ro bok 
do  ko di fi kač né ho  sys té mu  Slo ven skej  re pub li ky, ak
bol ná vrh ko di fi kač ných úda jov o vý rob ku správ ny, 

b) vrá ti agen tú re pre ko di fi ká ciu ná vrh ko di fi kač ných
úda jov o vý rob ku na do pra co va nie, ak zis tí ne dos -
tat ky.

(7) Úrad zme ní ko di fi kač né úda je o vý rob ku v ko di fi -
kač nom sys té me Slo ven skej re pub li ky na zá kla de
zmien v do ku men tá cii o vý rob ku ozná me ných po u ží va -
te ¾om.

 (8) Úrad vy ra dí vý ro bok z ko di fi kač né ho sys té mu
Slo ven skej re pub li ky, ak vý ro bok nemá po u ží va te ¾a.

§ 12

Prá va a po vin nos ti po u ží va te ¾a 

(1) Ak vý ro bok ne bol za ra de ný do ko di fi kač né ho sys -
té mu Slo ven skej re pub li ky, je po u ží va te¾ po vin ný ten to
údaj pí som ne ozná mi� do dá va te ¾o vi vý rob ku pri  uza -
tváraní zmlu vy s ním ale bo uvies� ten to údaj v uza tvo -
re nej zmlu ve s ním. 

(2) Ak vý ro bok ne bol za ra de ný do ko di fi kač né ho sys -
té mu Slo ven skej re pub li ky, po u ží va te¾, kto rý uzat vá ra
zmlu vu so za hra nič ným do dá va te ¾om vý rob ku, je po -
vin ný v zmlu ve uplat ni� ko di fi kač nú do lož ku, kto rou sa 
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za hra nič né mu do dá va te ¾o vi vý rob ku uk la da jú po vin -
nos ti uve de né v § 13 ods. 1.

(3) Po u ží va te¾ je opráv ne ný spra cú va� ná vrh ko di fi -
kač ných úda jov o vý rob ku. Po u ží va te¾ pred kla dá úra du 
ná vrh ko di fi kač ných úda jov o vý rob ku; ak ná vrh spra -
co va la agen tú ra pre ko di fi ká ciu, pred lo ží úra du aj ná -
zov a iden ti fi kač né úda je agen tú ry pre ko di fi ká ciu. Na
ove ro va nie správ nos ti ná vr hu ko di fi kač ných úda jov
o vý rob ku, kto ré spra co val a pred lo žil po u ží va te¾, sa
vz�a hu je § 11 ods. 6 pri me ra ne. 

(4) Ak je vý ro bok za ra de ný do ko di fi kač né ho sys té mu 
Slo ven skej re pub li ky, po u ží va te¾ in for mu je úrad o vy -
ko na ných zme nách v do ku men tá cii o vý rob ku.

(5) Po u ží va te¾ ozna mu je úra du, že pre stal po u ží va�
vý ro bok, a raz roč ne pred kla dá úra du pre h¾ad o po u ží -
va ných vý rob koch za ra de ných do ko di fi kač né ho sys té -
mu Slo ven skej re pub li ky. 

§ 13

Po vin nos ti do dá va te ¾a vý rob ku

(1) Do dá va te¾ vý rob ku, kto rý ne bol za ra de ný do ko di -
fi kač né ho sys té mu Slo ven skej re pub li ky (§ 12 ods. 1
a 2), je po vin ný
a) do da� po u ží va te ¾o vi ná vrh ko di fi kač ných úda jov

o vý rob ku,
b) sprí stup ni� po u ží va te ¾o vi do ku men tá ciu o vý rob ku, 
c) ozná mi� po u ží va te ¾o vi zme ny vy ko na né v do ku men -

tá cii o vý rob ku pri do dáv ke ko di fi ko va né ho vý rob ku,
d) ozná mi� po u ží va te ¾o vi svo je úda je a úda je o vý rob ku.

(2) Do dá va te¾ vý rob ku in for mu je úrad o pí som nom
ozná me ní po u ží va te ¾a, že vý ro bok ne bol za ra de ný do
ko di fi kač né ho sys té mu Slo ven skej re pub li ky, ale bo
o uve de ní toh to úda ja v uza tvo re nej zmlu ve pod ¾a § 12
ods. 1.

§ 14

Ko or di ná cia ko di fi kač ných čin nos tí

(1) Úrad pred kla dá ko di fi kač né úda je o vý rob koch za -
ra de ných do ko di fi kač né ho sys té mu Slo ven skej re pub -
li ky a pre h¾ad o ich vý rob coch a do dá va te ¾och prí sluš -
ným or gá nom pod ¾a § 3 ods. 3  písm. b).

(2) Na žia dos� po u ží va te ¾a ale bo do dá va te ¾a vý rob ku
úrad vy žia da od prí sluš ných or gá nov štá tov pod ¾a § 3
ods. 3  písm. b) úda je o ko di fi ko va ných vý rob koch vy rá -
ba ných v ich štá te.

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

ŠTÁT NE OVE RO VA NIE KVA LI TY 

§ 15

Vy ko ná va nie štát ne ho ove ro va nia kva li ty

(1) Úrad vy ko ná va štát ne ove ro va nie kva li ty, kto rým
sa zis �u je pl ne nie zmluv ných po žia da viek na kva li tu

pro duk tov (ïa lej len „zmluv né po žia dav ky“), ko or di nu -
je a usmer ňu je pl ne nie úloh v ob las ti štát ne ho
ove ro va nia kva li ty.

(2) Úrad vy ko ná va štát ne ove ro va nie kva li ty u vý rob -
cu vý rob ku ale bo pos ky to va te ¾a služ by (ïa lej len „vý -
rob ca pro duk tu“) ale bo u do dá va te ¾a pro duk tu na zá -
kla de žia dos ti od be ra te ¾a. Žia dos� pred kla dá od be ra te¾
úra du as poň 40 dní pred za ča tím vý ro by ale bo pos ky to -
va ním pro duk tu. 

(3) Žia dos� od be ra te ¾a na vy ko na nie štát ne ho ove ro -
va nia kva li ty ob sa hu je 
a) ná vrh ana lý zy ri zi ka pro duk tu vy ho to vený od be ra te -

¾om,
b) od be ra te ¾om po ža do va ný roz sah štát ne ho ove ro va -

nia kva li ty,
c) do ku men tá ciu pro duk tu de fi no va nú v zmlu ve pod ¾a

pís me na d) a schvá le nú od be ra te ¾om,
d) zmluvu4) vý rob cu pro duk tu s od be ra te ¾om ale bo

zmluvu4) do dá va te ¾a pro duk tu s od be ra te ¾om, kto rá
ob sa hu je kon kre ti zá ciu po žia da viek na kva li tu a po -
ve re nie na vy ko na nie štát ne ho ove ro va nia kva li ty
pod ¾a toh to zá ko na.

(4) Žia dos� od be ra te ¾a na vy ko na nie štát ne ho ove ro -
va nia kva li ty môže ob sa ho va� aj po ve re nie od be ra te ¾a
opráv ňu jú ce úrad rie ši� od chýl ky a vý nim ky zo zmluv -
ných po žia da viek vz�a hu jú ce sa na pro dukt. 

(5) Na zá kla de ná vr hu ana lý zy pod ¾a od se ku 3 
písm. a) úrad spra cú va ana lý zu ri zík pro duk tu a ana lý -
zu ri zík vý rob cu pro duk tu ale bo do dá va te ¾a pro duk tu.
Úrad do 30 dní od pri ja tia žia dos ti pod ¾a od se ku 3
a) roz hod ne o vy ko na ní štát ne ho ove ro va nia kva li ty

ale bo
b) žia dos� za miet ne, naj mä ak žia dos� ne ob sa hu je ná -

le ži tos ti uve de né v od se ku 3 ale bo ak je vý sle dok
úra dom spra co va nej ana lý zy ri zík ne vy ho vu jú ci; dô -
vo dy za miet nu tia žia dos ti uve die úrad v roz hod nu tí.

(6) V roz hod nu tí pod ¾a od se ku 5  písm. a) úrad sú čas -
ne uve die roz sah, pos tup a pod mien ky, za kto rých mož -
no vy ko na� štát ne ove ro va nie kva li ty. Zme ny roz sa hu,
po stu pu a pod mie nok vy ko na nia štát ne ho ove ro va nia
kva li ty mož no usku toč ni� na zá kla de roz hod nu tia úra -
du. Pro ti roz hod nu tiu úra du pod ¾a od se ku 5 ne mož no
poda� op rav ný pros trie dok pod ¾a oso bit né ho pred pi su.5) 
Od be ra te¾ môže poda� novú žia dos� o vy ko na nie štát ne -
ho ove ro va nia kva li ty toho is té ho pro duk tu, ak od strá ni 
ne dos tat ky, pre kto ré bola žia dos� za miet nu tá. 

(7) Zá stup ca pre štát ne ove ro va nie kva li ty je štát ny
za mest na nec po ve re ný úra dom ale bo práv nic ká oso ba,
kto rá na zá kla de roz hod nu tia úra du o auto ri zá cii (§ 20)
vy ko ná va štát ne ove ro va nie kva li ty, ak spĺ ňa po žia dav -
ky na vý kon ta kejto čin nos ti. Zá stup ca pre štát ne ove -
ro va nie kva li ty je opráv ne ný pri vy ko ná va ní štát ne ho
ove ro va nia kva li ty na hlia da� do do ku men tá cie, kto rá
sa týka pred me tu po su dzo va nia zho dy, vstu po va� do
vý rob ných, skla do va cích a ob chod ných prie sto rov
a kon tro lo va� pl ne nie zmluv ných po žia da viek. 
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  (8) Úrad v rám ci štát ne ho ove ro va nia kva li ty vy ko -
ná va 
a) do zor nad kva li tou,
b) au dit kva li ty.

  (9) Ak úrad po čas štát ne ho ove ro va nia kva li ty u vý -
rob cu pro duk tu ale bo u do dá va te ¾a pro duk tu zis tí
a) ne dos tat ky v sys té me kva li ty,
b) ne dos tat ky, kto ré ohroz u jú kva li tu pro duk tu,
pre ru ší štát ne ove ro va nie kva li ty a pí som ne o tom in -
for mu je vý rob cu pro duk tu ale bo do dá va te ¾a pro duk tu
a od be ra te ¾a.

(10) Úrad po kra ču je v štát nom ove ro va ní kva li ty na
zá kla de žia dos ti vý rob cu pro duk tu ale bo do dá va te ¾a
pro duk tu, ak sa pre u ká že, že pri ja té opat re nia na ná -
pra vu sú dos ta toč né a účin né. 

§ 16

Do zor nad kva li tou

  (1) Do zor nad kva li tou je po su dzo va nie zho dy pro -
duk tu so zmluv ný mi po žia dav ka mi. Do zor nad kva li tou 
vy ko ná va zá stup ca pre štát ne ove ro va nie kva li ty na zá -
kla de roz hod nu tia o štát nom ove ro va ní kva li ty [§ 15
ods. 5  písm. a)] po čas pl ne nia zmlu vy uzatvorenej me -
dzi od be ra te ¾om a vý rob com pro duk tu ale bo od be ra te -
¾om a do dá va te ¾om pro duk tu [§ 15 ods. 3  písm. d)]. 

  (2) Ak vý rob ca pro duk tu ale bo do dá va te¾ pro duk tu
pre u ká zal zho du so zmluv ný mi po žia dav ka mi, úrad
vydá osved če nie o kva li te a úpl nos ti pro duk tu.

  (3) Osved če nie o kva li te a úpl nos ti pro duk tu ob sa -
hu je 
a) ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo a síd lo vý rob cu

pro duk tu ale bo do dá va te ¾a pro duk tu,
b) čís lo zmlu vy me dzi od be ra te ¾om a vý rob com pro duk -

tu ale bo od be ra te ¾om a do dá va te ¾om pro duk tu, 
c) úda je o pro duk te, naj mä ná zov pro duk tu, čís lo

a množ stvo,
d) čís lo do ku men tá cie pod ¾a § 15 ods. 3  písm. c) vrá ta -

ne zmien pod ¾a § 18 ods. 3,
e) vy hlá se nie vý rob cu pro duk tu ale bo do dá va te ¾a pro -

duk tu o zho de pro duk tu so zmluv ný mi po žia dav ka -
mi,

f) po tvr de nie zá stup cu pre štát ne ove ro va nie kva li ty
o zho de pro duk tu so zmluv ný mi  po žia dav ka mi,

g) dá tum vy da nia, od tla čok pe čiat ky úra du a pod pis
ria di te ¾a úra du.

§ 17

Au dit kva li ty

  (1) Au dit kva li ty je ne zá vis lý, sys te ma tic ký a zdo ku -
men to va ný pro ces po su dzo va nia sys té mu kva li ty. Úrad 
vy ko ná va au dit kva li ty u vý rob cu pro duk tu ale bo u do -
dá va te ¾a pro duk tu na zá kla de roz hod nu tia o štát nom
ove ro va ní kva li ty [§ 15 ods. 5  písm. a)] ale bo na zá kla de 
zmlu vy uzatvorenej me dzi vý rob com pro duk tu a úra -
dom ale bo zmlu vy uzatvorenej me dzi do dá va te ¾om pro -
duk tu a úra dom  pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6)

(2) Sprá vu o vy ko na nom au di te kva li ty pos ky tu je
úrad vý rob co vi pro duk tu ale bo do dá va te ¾o vi pro duk tu. 

(3) Ak je sys tém za bez pe čo va nia kva li ty vý rob cu pro -
duk tu ale bo do dá va te ¾a pro duk tu v sú la de so zmluv ný -
mi po žia dav ka mi, úrad vydá vý rob co vi pro duk tu ale bo
do dá va te ¾o vi pro duk tu cer ti fi kát o zho de. 

(4) Cer ti fi kát o zho de ob sa hu je 
a) ob chod né meno, iden ti fi kač né čís lo a síd lo vý rob cu

pro duk tu ale bo do dá va te ¾a pro duk tu, 
b) čís lo zmlu vy pod ¾a § 15 ods. 3  písm. c) ale bo pod ¾a

od se ku 1, 
c) vy hlá se nie úra du o zho de,
d) vy me dze nie času plat nos ti cer ti fi ká tu,
e) dá tum vy da nia, od tla čok pe čiat ky úra du a pod pis

ria di te ¾a úra du.

§ 18

Od chýl ky, vý nim ky ale bo zme ny zmluv ných
po žia da viek 

(1) Po vo le nie od chýl ky pro duk tu od zmluv ných po -
žia da viek sa vz�a hu je na ur če né množ stvo pro duk tov
ale bo na ob me dze ný čas. Po vo le nie od chýl ky od zmluv -
ných po žia da viek nemá za ná sle dok zme nu do ku men -
tá cie. Žia dos� o po vo le nie od chýl ky od zmluv ných po -
žia da viek pred kla dá do dá va te¾ pro duk tu úra du pred
za ča tím vý ro by ale bo pos ky to va ním pro duk tu.

(2) Po vo le nie vý nim ky zo zmluv ných po žia da viek sa
vz�a hu je na ur če né množ stvo pro duk tov. Po vo le nie vý -
nim ky zo zmluv ných po žia da viek nemá za ná sle dok
zme nu do ku men tá cie. Žia dos� o po vo le nie vý nim ky zo
zmluv ných po žia da viek pred kla dá do dá va te¾ pro duk tu
úra du po čas vý ro by ale bo pos ky to va nia pro duk tu.

(3) Zme na zmluv ných po žia da viek vz�a hu jú ca sa na
pro dukt sa týka všet kých ne skôr vy rá ba ných ale bo
pos ky to va ných pro duk tov. Zme na zmluv ných po žia da -
viek vz�a hu jú ca sa na pro dukt je úpra va tr va lej po va hy, 
kto rá sa za zna me ná va v do ku men tá cii a s kto rou vy slo -
vi li sú hlas zmluv né stra ny pred za ča tím vý ro by ale bo
pred pos ky to va ním na sle du jú ce ho pro duk tu.

(4) Od chýl ku ale bo vý nim ku zo zmluv ných po žia da -
viek pod ¾a od se kov 1 a 2 po vo ¾u je úrad, ak ho na to od -
be ra te¾ po ve ril v žia dos ti pod ¾a § 15 ods. 4; k zme ne 
zmluv ných po žia da viek vz�a hu jú cej sa na pro dukt, ak
sa vy ko ná va štát ne ove rovanie kva li ty toh to pro duk tu,
sa úrad vy jad ru je. Ak nie je v žia dos ti o vy ko na nie štát -
ne ho ove ro va nia kva li ty pod ¾a § 15 ods. 4 uve de né inak,
úrad po vo lí od chýl ku ale bo vý nim ku zo zmluv ných po -
žia da viek vz�a hu jú cu sa na pro dukt, ak nemá vplyv na
jeho 
a) bez peč nos�,
b) spo ¾ah li vos�,
c) udr žia va te¾ nos�,
d) za me ni te¾ nos�,
e) tech nic ký ži vot a dĺž ku skla do va nia,
f) vý kon ale bo funk čnos�. 
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6) Na prí klad § 591 až 600 Ob chod né ho zá kon ní ka.



§ 19

Úhra da ná kla dov za vy ko na nie
 štát ne ho ove ro va nia kva li ty

Vý rob ca pro duk tu ale bo do dá va te¾ pro duk tu ne uh -
rá dza ná kla dy, kto ré vznik li úra du vy ko na ním štát ne -
ho ove ro va nia kva li ty a v sú vis los ti s ním, ak nie je do -
hod nu té inak. Vý no sy z uhra de ných ná kla dov na
štát ne ove ro va nie kva li ty a v sú vis los ti s ním sú príj -
mom štát ne ho roz po čtu.

§ 20

Auto ri zá cia

(1) Úrad môže na úče ly toh to zá ko na roz hod nú�
o auto ri zá cii práv nic kej oso by na vy ko ná va nie do zo ru
nad kva li tou (ïa lej len „auto ri zo va ná oso ba“). 

(2) Auto ri zo va ná oso ba je po vin ná spĺ ňa� pod mien ky, 
kto ré sú usta no ve né na auto ri zá ciu práv nic kej oso by
na po su dzo va nie zho dy vý rob kov s tech nic ký mi po žia -
dav ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) a vy ko ná va� do -
zor nad kva li tou pod ¾a toh to zá ko na v roz sa hu, v kto -
rom bola po ve re ná úra dom. 

(3) Úrad je opráv ne ný kon tro lo va�, či auto ri zo va ná
oso ba spĺ ňa pod mien ky auto ri zá cie, do dr žia va usta no -
ve nia toh to zá ko na a pod mien ky uve de né v roz hod nu tí
o auto ri zá cii. Ak auto ri zo va ná oso ba ne spĺ ňa pod mien -
ky auto ri zá cie ale bo ne do dr žia va usta no ve nia toh to zá -
ko na a pod mien ky uve de né v roz hod nu tí o auto ri zá cii,
úrad po ve re nie zru ší. 

P IA  TA  ČASŤ

SPO LOČ NÉ, PRE CHOD NÉ A ZÁVEREČNÉ
USTA NO VE NIA

§ 21

Spo loč né usta no ve nia

(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,5) ak ten to zá kon
neustanovuje inak. 

(2) Po dro bnos ti 
a) o ozna čo va ní, po zme ňo va ní a do pl ňo va ní slo ven -

ských ob ran ných štan dar dov, o pro ce se pri jí ma nia
štan dar di zač ných do ku men tov alian cie Slo ven skou
re pub li kou a o uplat ňo va ní pri po mie nok v ňom, 

b) o ná vr hu ko di fi kač ných úda jov, o po vin nos tiach do -
dá va te ¾a pro duk tu, 

c) o žia dos ti od be ra te ¾a na vy ko na nie štát ne ho ove ro -
va nia kva li ty, o osved če ní o kva li te a úpl nos ti pro -
duk tu a o cer ti fi ká te o zho de

usta no ví vše obec ne zá väz ný  práv ny pred pis, kto rý
vydá mi nis ter stvo.

§ 22

Pre chod né usta no ve nia

 (1) Štan dar di zač né do ku men ty alian cie, kto ré boli
pre vza té a za ra de né do sús ta vy slo ven ských tech nic -
kých no riem pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko -
na, ozná mi vo svo jom ves tní ku Úrad pre nor ma li zá ciu,
met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky na zá -
kla de po žia dav ky úra du. 

(2) Slo ven ské ob ran né štan dar dy spra co va né a vy da -
né pred na do bud nu tím účin nos ti toh to zá ko na ozna čí,
po zme ní ale bo do pl ní pod ¾a toh to zá ko na ich spra co va -
te¾ na zá kla de roz hod nu tia úra du.

§ 23

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

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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7)  § 11 ods. 5 zá ko na č. 264/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov. 
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Z Á K O N

z 12. de cem bra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a hov k pôde
 a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

 a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb.
 o ma jet ku obcí v zne ní ne skor ších pred pi sov

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

Čl. I

Zá kon č. 229/1991 Zb. o úpra ve vlast níc kych vz�a -
hov k pôde a iné mu po ¾no hos po dár ske mu ma jet ku
v zne ní zá ko na č. 42/1992 Zb., zá ko na č. 93/1992 Zb.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 186/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 205/1996 Z. z., zá ko na č. 64/1997 Z. z., zá -
ko na č. 80/1998 Z. z., zá ko na č. 72/1999 Z. z., zá ko na
č. 175/1999 Z. z., zá ko na č. 456/2002 Z. z., zá ko na
č. 172/2003 Z. z. a zá ko na č. 504/2003 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

§ 22a sa do pĺ ňa od sek mi 6 až 9, kto ré zne jú:
„(6) S les ný mi po zem ka mi vy da ný mi ale bo kto ré sa

vy da jú vlast ní kom pod ¾a § 9, 22 a 22a ale bo pod ¾a oso -
bit né ho predpisu23i) mož no bez od plat ne odo vzda� aj in -
ves tič né les né ces ty ale bo ich čas ti.

(7) In ves tič né les né ces ty ale bo ich čas ti odo vzdá do
vlast níc tva štát na or ga ni zá cia les né ho hos po dár stva,
kto rá ich spra vu je, na zá kla de žia dos ti vlast ní ka po -
zem ku do ho dou o vy da ní ma jet ku.

(8) Žia dos� o vy da nie vlast níc tva in ves tič nej les nej
ces ty ale bo jej čas ti uplat ní opráv ne ná oso ba pod ¾a
oso bit né ho predpisu23i) sú čas ne s uplat ne ním prá va na
na vrá te nie vlast níc tva k les né mu po zem ku.

(9) In ves tič ná les ná ces ta ale bo jej čas� pre chá dza jú -
ca les ný mi po zem ka mi via ce rých vlast ní kov pre chá dza
do po dielo vé ho spoluvlastníctva23j) pod ¾a ve¾ ko sti po -
dielu in ves tič nej les nej ces ty na les nom po zem ku vlast -
ní ka.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 23i a 23j zne jú:

„23i) Zá kon č. 503/2003 o na vrá te ní vlast níc tva k po zem kom
a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 180/1995 Z. z. o nie ktorých opat re niach na
uspo ria da nie vlast níc tva k po zem kom v zne ní ne skor ších
pred pi sov.

23j) § 137 až 142 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

Čl. II

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 138/1991 Zb.
o ma jet ku obcí v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 306/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 43/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 278/1993 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 245/1994 Z. z.,  zá -
kona Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 147/1995 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu Slo ven skej
re pub li ky č. 130/1996 Z. z., zá ko na č. 447/2001 Z. z.
a zá ko na č. 522/2003 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 15a ods. 3 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„a in ves tič né les né ces ty ale bo ich čas ti vy bu do va né po
31. de cem bri 1949“.

2. § 15a sa do pĺ ňa od sek mi 4 a 5, kto ré zne jú:
„(4) In ves tič né les né ces ty ale bo ich čas ti odo vzdá do

vlast níc tva štát na or ga ni zá cia les né ho hos po dár stva,
kto rá ich spra vu je, na zá kla de žia dos ti vlast ní ka po -
zem ku do ho dou o vy da ní ma jet ku.

(5) In ves tič ná les ná ces ta ale bo jej čas� pre chá dza jú -
ca les ný mi po zem ka mi via ce rých vlast ní kov pre chá dza
do po dielo vé ho spoluvlastníctva27a) pod ¾a ve¾ ko sti po -
dielu in ves tič nej les nej ces ty na les nom po zem ku vlast -
ní ka.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27a znie:
„27a) § 137 až 142 Ob čian ske ho zá kon ní ka.“.

Čl. III

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. feb ru ára 2004.

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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