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45
ZÁKON
z 3. februára 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení zákona è. 295/2007 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona è. 295/2007 Z. z. sa mení a dopåòa
takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Príloha è. 1 a 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavleèeniu
a rozirovaniu organizmov kodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorích predpisov..

2. V § 2 písmeno s) znie:
s) inými prípravkami prípravky na zisovanie výskytu
kodlivých organizmov alebo uitoèných organizmov, bioagens a prípravky aplikované na rastliny
alebo rastlinné produkty, ktoré majú taký spôsob
úèinku, e nepatria do rozsahu definície pod¾a písmena r); ak je iný prípravok súèasne aj prípravkom
na ochranu rastlín, posudzuje sa ako prípravok na
ochranu rastlín,.
3. V § 2 písmeno zd) znie:
zd) spotrebite¾om ten, kto aplikuje prípravky na
ochranu rastlín alebo iné prípravky,.
4. § 2 sa dopåòa písmenami zf) a zi), ktoré znejú:
zf) existujúcou úèinnou látkou úèinná látka, ktorá
bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v tátoch,
ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a je uvedená v osobitnom predpise,4a)
zg) dovozcom ten, kto sám alebo prostredníctvom inej
osoby dopravuje zásielku z tretej krajiny cez miesto
vstupu okrem priameho tranzitu,
zh) opätovným vývozom vývoz rastlín, rastlinných
produktov a iných predmetov, ktoré neboli vypestované alebo vyrobené na území Európskeho spoloèenstva, do tretích krajín,
zi) suiaròou technické zariadenie na nièenie kodlivých organizmov v obalovom materiáli a obaloch
z dreva..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4a znie:

4a) Napríklad nariadenie Komisie (EHS) è. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupòa pracovného programu, na ktorý sa vzahuje èlánok 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na
trh prípravkov na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 3/zv. 13; Ú. v. ES L 366, 15. 12. 1992) v platnom
znení, nariadenie Komisie (ES) è. 451/2000 z 28. februára
2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonanie

druhej a tretej etapy pracovného programu pod¾a èlánku 8 (2)
smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ,
kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 55, 29. 2. 2000) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 1490/2002 zo 14. augusta 2002 stanovujúce ïalie podrobné pravidlá na vykonanie tretej etapy
pracovného programu uvedeného v èlánku 8 ods. 2 smernice
Rady 91/414/EHS a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie (ES)
è. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36;
Ú. v. ES L 224, 21. 8. 2002) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) è. 1112/2002 z 20. júna 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá vykonávania tvrtej etapy pracovného programu
uvedeného v èlánku 8 (2) smernice Rady 91/414/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 168,
27. 6. 2002) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES)
è. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie tvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzahuje èlánok 8 ods. 2 smernice Rady
91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 379, 24. 12. 2004) v platnom znení..

5. Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Napríklad zákon è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona è. 140/2008 Z. z., zákon
è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej
pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

6. V § 3 odsek 2 znie:
(2) Kadý, kto v rámci podnikania pouíva prípravky
na ochranu rastlín alebo iné prípravky, je okrem povinností ustanovených v odseku 1 povinný vies evidenciu
spotreby prípravkov na ochranu rastlín alebo iných
prípravkov s uvedením spôsobu aplikácie a kadoroène
ju predklada kontrolnému ústavu k 1. decembru..
7. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovo vývoze vkladá
èiarka a slová opätovnom vývoze a nad slovo predmetov sa umiestòuje odkaz 5b.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 10 ods. 2 a 3 a § 13 ods. 5 a 9 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z..

8. V § 4 ods.1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: vrátane kontroly rastlinných pasov5c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5c znie:

5c) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z..

9. V § 4 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: a kontrolu suiarní.
10. V § 4 sa odsek 1 dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) pozastavenie zásielky.5d).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5d znie:

5d) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
v znení neskorích predpisov..
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11. V § 4 ods. 2 sa slová fyzickej osobe nahrádzajú
slovami fyzickej osobe  podnikate¾ovi.
12. V § 4 ods. 2 písm. g) sa za slovo pouíva vkladajú slová suiarne, ak nie sú registrované pod¾a § 6
ods. 1, alebo.
13. V § 4 ods. 2 písm. l) sa slová ods. 11 nahrádzajú
slovami ods. 16.
14. V § 4 sa odsek 2 dopåòa písmenom q), ktoré znie:
q) nariadi stiahnutie are prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku z trhu, ak sa v systéme
kvality správnej laboratórnej praxe6a) rozborom zistí,
e kvalitatívne alebo kvantitatívne zloenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentaènom súbore údajov..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 30 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov..

15. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Kontrolný ústav rozhodnutím uloí osobe rastlinolekárske opatrenie vo forme zákazu uvádzania na trh
alebo zákazu pouívania prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku, ak
a) prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nespåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 13 písm. a) druhého a piateho bodu,
b) uvádzanie na trh a pouívanie prípravku na ochranu
rastlín nie je prípustné na základe rozhodnutia Komisie..
Doterajie odseky 3 a 9 sa oznaèujú ako odseky 4 a
10.
16. V § 4 ods. 7 sa slová odseku 5 nahrádzajú slovami odseku 6.
17. V § 4 ods. 8 sa slová odsekov 2 a 5 nahrádzajú
slovami odsekov 2, 3 a 6.
18. V § 4 ods. 9 sa slová fyzickú osobu nahrádzajú
slovami fyzickú osobu  podnikate¾a.
19. V § 4 ods. 10 sa slová odseku 8 nahrádzajú slovami odseku 9.
20. V § 5 písm. a) prvom bode sa nad slovo pozemky
umiestòuje odkaz 8a.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:

8a) Napríklad zákon è. 326/2005 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 220/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

21. V § 5 písm. a) druhom bode sa slová ods. 11 nahrádzajú slovami ods. 16.
22. § 5 sa dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) vykonáva kontrolu suiarní..
23. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Kadý, kto pestuje, vyrába alebo dováa rastliny,
rastlinné produkty a iné predmety alebo prevádzkuje
spoloèný sklad, distribuèné stredisko alebo baliareò
rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov
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a u koho sa vyaduje úradná rastlinolekárska kontrola,
je povinný pod¾a osobitného predpisu9) poiada kontrolný ústav o zápis do registra výrobcov a dovozcov.
Osoba zaoberajúca sa suením obalového materiálu
a obalov z dreva je okrem dokladov pod¾a osobitného
predpisu9a) povinná predloi aj osvedèenie o technologickej spôsobilosti suiarne..
Poznámky pod èiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

9) § 6 ods. 8, 9 a 14 a § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
9a
) § 6 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 199/2005 Z. z..

24. Poznámka pod èiarou k odkazu 10 znie:

10) § 6 ods. 10 a 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 199/2005 Z. z..

25. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý
znie:
(4) Kontrolný ústav pozastaví platnos registrácie
vývozcu alebo dovozcu, ak registrovaná osoba opakovane a závaným spôsobom poruí povinnosti pod¾a
osobitného predpisu.10a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 6 ods. 15 a 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 199/2005 Z. z..

Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
26. Nadpis pod § 7 znie:
Vývoz, dovoz, opätovný vývoz a tranzit.
27. V § 7 ods. 1 sa slová vývoze alebo dovoze nahrádzajú slovami vývoze, dovoze alebo opätovnom vývoze.
28. V § 7 ods. 2 písm. a) sa za slovo vývoze vkladajú
slová alebo opätovnom vývoze.
29. V § 7 ods. 2 písm. b) sa za slovo pôvodu vkladajú
slová alebo vývozu.
30. V § 7 ods. 3 písm. b) prvý a druhý bod znejú:
1. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu
vývozcu,
2. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide
o fyzickú osobu, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu
príjemcu,.
31. § 7 ods. 3 písm. b) sa dopåòa deviatym bodom,
ktorý znie:
9. rastlinolekárske poiadavky krajiny, do ktorej sa
rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety
vyváajú, a rastlinolekárske poiadavky krajín,
cez ktoré sa zásielka prepravuje,.
32. V § 7 sa odsek 3 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) predloi kontrolnému ústavu pri opätovnom vývoze
rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov originál alebo úradne overenú kópiu fytocertifi-
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kátu vystaveného v krajine pôvodu zásielky, ak bol
taký fytocertifikát vystavený..
33. V § 8 ods. 2 sa slová fyzická osoba nahrádzajú
slovami fyzická osoba  podnikate¾.
34. V § 10 ods. 1 sa za slovo ústavom vkladajú slová
alebo povolené pod¾a odseku 3.
35. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Vzájomné uznávanie registrácie je moné, ak sú podmienky po¾nohospodárstva, zdravia rastlín a ivotného
prostredia vrátane klimatických podmienok dôleitých
pre pouívanie prípravku na ochranu rastlín v táte,
v ktorom je zaregistrovaný, porovnate¾né s podmienkami v Slovenskej republike..
36. V § 10 odsek 3 znie:
(3) Kontrolný ústav povolí uvádza na trh a pouíva
alebo pouíva na osobnú spotrebu prípravok na
ochranu rastlín, ak je zaregistrovaný v inom èlenskom
táte alebo v táte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore (ïalej len súbený prípravok), a ak má identické zloenie ako prípravok na ochranu rastlín u zaregistrovaný v Slovenskej republike (ïalej len referenèný prípravok).
Drite¾ registrácie referenèného prípravku na ochranu
rastlín predloí na iados kontrolného ústavu informácie a údaje potrebné na posúdenie identického zloenia súbeného prípravku a referenèného prípravku.
Kontrolný ústav vydá povolenie uvádza na trh a pouíva alebo pouíva na osobnú spotrebu prípravok na
ochranu rastlín do 60 dní odo dòa doruèenia vetkých
poadovaných informácií z èlenského tátu, v ktorom je
súbený prípravok registrovaný, alebo od drite¾a registrácie..
37. V § 10 ods. 4 sa slová ods. 12 nahrádzajú slovami ods. 13.
38. V § 10 ods. 5 sa slovo zverejní nahrádza slovom
zverejòuje a na konci sa pripája táto veta: Riziko pokodenia plodiny oetrenej registrovaným prípravkom
na ochranu rastlín alebo iným prípravkom s rozíreným rozsahom jeho pouitia na túto plodinu znáa ten,
kto taký prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok pouil..
39. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Konanie o registrácii prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku
(1) iadate¾ o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku (ïalej len iadate¾ o registráciu) poiada kontrolný ústav o vyjadrenie k úplnosti
dokumentaèného súboru údajov11a) o úèinnej látke prípravku na ochranu rastlín alebo o úèinnej látke iného
prípravku a o prípravku na ochranu rastlín alebo inom
prípravku (ïalej len dokumentaèný súbor údajov).
Dokumentaèný súbor údajov sa predkladá v tátnom
jazyku, èeskom jazyku alebo v anglickom jazyku.
(2) iadate¾ o registráciu nemusí predloi dokumentaèný súbor údajov o úèinnej látke prípravku na ochra-
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nu rastlín okrem údajov o chemickom názve, výrobcovi, truktúrnom vzorci, výrobnej metóde, pecifikácii
èistoty úèinnej látky, identifikácii izomérov, neèistôt
a aditív a analytickom profile arí, ak úèinná látka je
zaradená do zoznamu povolených úèinných látok
a kontrolný ústav alebo registraèný úrad èlenského
tátu potvrdil, e sa významne nelíi v stupni èistoty,
charaktere a obsahu neèistôt od zloenia úèinnej látky,
na ktorej základe bola úèinná látka zaradená do zoznamu povolených úèinných látok, a iadate¾ o registráciu
preukáe, e vlastní dokumentaèný súbor údajov
o úèinnej látke alebo má súhlas od vlastníka na jeho vyuitie. Toto ustanovenie sa pouije primerane na prehodnotenie existujúcej registrácie a predåenie doby
platnosti registrácie. iadate¾ o registráciu predloí dokumentaèný súbor údajov o úèinnej látke, ak je to potrebné na posúdenie rizika pouívania prípravku na
ochranu rastlín.
(3) K iadosti pod¾a odseku 1 sa okrem dokumentaèného súboru údajov prikladá
a) výpis z obchodného registra alebo ivnostenského
registra iadate¾a o registráciu; ak je iadate¾ o registráciu v konaní o registrácii v Slovenskej republike
zastúpený, predkladá sa aj výpis z obchodného registra alebo ivnostenského registra zástupcu iadate¾a o registráciu; výpis z obchodného registra alebo
ivnostenského registra sa predkladá len pri prvej
iadosti o registráciu a ak dolo k zmene údajov v obchodnom registri alebo v ivnostenskom registri,
b) splnomocnenie na zastupovanie iadate¾a o registráciu v konaní o registrácii v Slovenskej republike,
ak je iadate¾ o registráciu zastúpený,
c) splnomocnenie na preberanie rozhodnutí týkajúcich sa iadosti o registráciu, ak je iadate¾ o registráciu zastúpený,
d) súhlas vlastníka dokumentaèného súboru údajov
na prístup k týmto údajom, ak iadate¾ o registráciu
nie je vlastníkom týchto údajov; ak je vlastníkom dokumentaèného súboru údajov viac fyzických osôb
alebo právnická osoba, môe kontrolný ústav poadova predloenie súhlasu od vetkých vlastníkov
alebo od osoby, ktorá vlastníkov zastupuje.
(4) Doklady uvedené v odseku 3 sa predkladajú úradne osvedèené v krajine pôvodu a úradne preloené do
tátneho jazyka; to neplatí, ak ide o doklady v èeskom
jazyku.
(5) Kontrolný ústav posúdi úplnos dokumentaèného
súboru údajov do 120 dní odo dòa doruèenia iadosti
pod¾a odseku 1 a zale iadate¾ovi o registráciu vyjadrenie o jeho úplnosti. Ak nie je dokumentaèný súbor údajov úplný alebo obsahuje chyby, kontrolný ústav vyzve
iadate¾a o registráciu, aby do 60 dní odo dòa doruèenia výzvy dokumentaèný súbor údajov doplnil alebo
chyby odstránil.
(6) Ak iadate¾ o registráciu nedoplní údaje alebo neopraví chyby pod¾a odseku 5, kontrolný ústav vyjadrenie k úplnosti dokumentaèného súboru údajov nevydá,
o èom písomne informuje iadate¾a o registráciu.
(7) Ak je dokumentaèný súbor údajov úplný, iadate¾
o registráciu poiada odborné pracoviská o vypracovanie odborných posudkov. Odborné pracoviská vypra-
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cujú odborný posudok do 240 dní odo dòa doruèenia
iadosti a príslunej èasti dokumentaèného súboru
údajov potrebnej na vypracovanie odborného posudku.
Kontrolný ústav vypracuje odborný posudok do 240
dní odo dòa doruèenia vyjadrenia o úplnosti dokumentaèného súboru údajov iadate¾ovi o registráciu a informuje o tom iadate¾a o registráciu. Pri vypracúvaní odborných posudkov pre prípravky na ochranu rastlín
s obsahom úèinných látok zaradených do zoznamu povolených úèinných látok kontrolný ústav a odborné
pracoviská uplatòujú jednotné zásady na hodnotenie
a registráciu prípravkov na ochranu rastlín. Pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom úèinných látok
zaradených do zoznamu povolených úèinných látok
odborné pracoviská vypracujú aj hodnotiacu správu
a predloia ju kontrolnému ústavu do 240 dní odo dòa
doruèenia iadosti o vypracovanie odborných posudkov.
(8) Ak kontrolný ústav alebo odborné pracoviská pri
posudzovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku zistia, e predloený dokumentaèný súbor
údajov neobsahuje potrebné údaje na posúdenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a vypracovanie posudku, písomne poiadajú iadate¾a o registráciu, aby chýbajúce údaje doplnil do 90 dní odo
dòa doruèenia iadosti o doplnenie dokumentaèného
súboru údajov. Ak odborné pracoviská poiadajú o doplnenie dokumentaèného súboru údajov, informujú
o tom kontrolný ústav. iadate¾ o registráciu je povinný
predloi poadované údaje príslunému odbornému
pracovisku a kontrolnému ústavu.
(9) Kontrolný ústav poèas posudzovania úplnosti dokumentaèného súboru údajov a v konaní o registrácii
prípravku na ochranu rastlín nesmie poui dokumentaèný súbor údajov o úèinnej látke v prospech iných
iadate¾ov o registráciu alebo drite¾ov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a) ak iadate¾ o registráciu nepredloí súhlas vlastníka
dokumentaèného súboru údajov s úradne osvedèeným podpisom a úradným prekladom do tátneho
jazyka,
b) poèas desiatich rokov od prvého zaradenia novej
úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok,
c) poèas najviac desiatich rokov pre existujúcu úèinnú
látku od prvej registrácie prípravku na ochranu
rastlín, ak táto registrácia bola udelená pred zaradením tejto úèinnej látky do zoznamu povolených
úèinných látok, alebo
d) poèas piatich rokov od prvého zaradenia úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok alebo od
zmeny podmienok zaradenia úèinnej látky do zoznamu povolených úèinných látok alebo od rozhodnutia
o zachovaní úèinnej látky v zozname povolených
úèinných látok; ak toto päroèné obdobie uplynie
pred obdobím uvedeným v písmenách b) a c), predluje sa obdobie piatich rokov tak, aby uplynulo
k rovnakému dátumu ako v prípadoch uvedených
v písmenách b) a c).
(10) Kontrolný ústav poèas posudzovania úplnosti dokumentaèného súboru údajov a v konaní o registrácii
prípravku na ochranu rastlín nesmie poui dokumen-
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taèný súbor údajov o prípravku na ochranu rastlín
v prospech iných iadate¾ov o registráciu alebo drite¾ov registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
a) ak iadate¾ o registráciu nepredloí súhlas vlastníka
dokumentaèného súboru údajov s úradne osvedèeným podpisom a úradným prekladom do tátneho
jazyka,
b) poèas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku
na ochranu rastlín v èlenskom táte, ak tejto registrácii predchádzalo zaradenie niektorej úèinnej látky v prípravku na ochranu rastlín do zoznamu povolených úèinných látok, alebo
c) poèas desiatich rokov od prvej registrácie prípravku
na ochranu rastlín v Slovenskej republike, ak táto
registrácia bola udelená pred zaradením ktorejko¾vek z úèinných látok do zoznamu povolených úèinných látok.
(11) Ustanovenia odsekov 9 a 10 sa na odborné pracoviská vzahujú primerane. Kontrolný ústav a odborné pracoviská postupujú primerane pod¾a odsekov 9
a 10, ak ide o
a) rozírenie rozsahu pouitia prípravku na ochranu
rastlín,
b) zmeny rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín,
c) prehodnotenie existujúcej registrácie prípravku na
ochranu rastlín,
d) predåenie doby platnosti registrácie prípravku na
ochranu rastlín,
e) preba¾ovanie prípravku na ochranu rastlín.
(12) iados o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku s priloenými odbornými posudkami vypracovanými odbornými pracoviskami
predkladá kontrolnému ústavu iadate¾ o registráciu,
ktorý je zodpovedný za jeho prvé uvedenie na trh v Slovenskej republike, po doruèení vyjadrenia o úplnosti
dokumentaèného súboru údajov pod¾a odseku 5 a po
oznámení o vypracovaní odborných posudkov pod¾a
odseku 7. iadate¾ o registráciu musí ma miesto trvalého pobytu alebo sídlo v èlenskom táte.
(13) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku do
90 dní odo dòa doruèenia iadosti o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku a odborných posudkov vypracovaných odbornými pracoviskami pod¾a odseku 7, ak
a) je vzh¾adom na súèasné vedecké poznatky a technické poznatky vyhodnotením dokumentaèného súboru údajov preukázané, e taký prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok pouitý za obvyklých
podmienok
1. je dostatoène úèinný,
2. nemá iadny neprijate¾ný úèinok na rastliny
a rastlinné produkty,
3. nespôsobuje zbytoèné utrpenie a boles stavovcom, ktorých výskyt sa musí regulova,
4. nemá kodlivý úèinok na zdravie ¾udí, zvierat
a podzemnú vodu,
5. nemá iadny neprijate¾ný vplyv na ivotné prostredie, a to najmä so zrete¾om na
5.1 jeho distribúciu v ivotnom prostredí a zne-
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èistenie vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody,
5.2 jeho vplyv na necielené druhy,
úèinná látka, ktorú prípravok na ochranu rastlín
obsahuje, je uvedená v zozname povolených úèinných látok,11b) ak osobitný predpis neustanovuje
inak,11c)
charakter a mnostvo jeho úèinných látok a prípadne akýchko¾vek toxikologicky alebo ekotoxikologicky významných neèistôt a koformulantov mono
stanovi príslunými metódami alebo ak také metódy neexistujú, metódami odsúhlasenými kontrolným ústavom a odbornými pracoviskami,
jeho toxikologicky alebo ekotoxikologicky významné
rezíduá vznikajúce pri pouívaní prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku mono stanovi bene pouívanými metódami,
jeho fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti boli
stanovené a povaujú sa za prijate¾né na úèely prísluného pouívania a skladovania prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku,
najvyie limity rezíduí v po¾nohospodárskych produktoch alebo doèasné limity rezíduí v po¾nohospodárskych produktoch sú uvedené v osobitnom predpise,12)
odborné pracoviská pri hodnotení prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku potvrdili, e
prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok
nemá vlastnosti perzistentnej organickej zneèisujúcej látky.13)

(14) Kontrolný ústav zaregistruje najviac na desa rokov prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok
len pod takým názvom, ktorý neobsahuje názov úèinnej látky alebo kódové oznaèenie.
(15) Kontrolný ústav rozhodne o zamietnutí iadosti
o registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku, ak
a) sa posúdením dokumentaèného súboru údajov zistí, e prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok nespåòa podmienky pod¾a odseku 13,
b) úèinná látka, ktorú prípravok na ochranu rastlín
obsahuje, nie je v zozname existujúcich úèinných látok uvedených v osobitnom predpise4a) a lehota pod¾a osobitného predpisu13a) uplynula,
c) na úrovni Európskeho spoloèenstva nebola potvrdená úplnos dokumentaèného súboru údajov pre
novú úèinnú látku a prípravok na ochranu rastlín
s obsahom tejto úèinnej látky alebo
d) pri vzájomnom uznávaní registrácie sa zistí, e nie
sú splnené podmienky pod¾a § 10 ods. 2.
(16) Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok pod viacerými názvami, ak
a) zloenie úèinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je úplne identické so zloením úèinnej látky a prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku, ktorý bol registrovaný ako
prvý,
b) výrobca úèinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku je rovnaký ako výrobca
úèinnej látky a prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku, ktorý bol registrovaný ako prvý,
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c) iadate¾ o registráciu predloí súhlas vlastníka dokumentaèného súboru údajov pod¾a odseku 3
písm. d).
(17) Kontrolný ústav zaregistruje prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok na inú osobu, ako
je uvedená v rozhodnutí o registrácii, ak
a) o to poiada osoba, na ktorú prelo alebo sa previedlo vlastnícke právo k dokumentaènému súboru údajov, alebo
b) doterají drite¾ registrácie nemá súhlas vlastníka
na vyuívanie dokumentaèného súboru údajov.
(18) Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku stráca platnos dòom vydania rozhodnutia o jeho registrácii pod¾a odseku 17.
(19) Rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku alebo povolenie pod¾a
§ 10 ods. 3 obsahuje najmä
a) obchodný názov prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku alebo jeho ochrannú známku,14)
b) názov úèinnej látky a jej mnostvo v prípravku na
ochranu rastlín alebo v inom prípravku,
c) registraèné èíslo pridelené kontrolným ústavom,
d) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo drite¾a registrácie, ak ide o právnickú osobu,
e) obchodné meno, miesto podnikania a identifikaèné
èíslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a, alebo obchodné meno, sídlo a identifikaèné
èíslo výrobcu prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku, ak ide o právnickú osobu,
f) typ prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g) typ a objem obalu,
h) dobu platnosti registrácie,
i) etiketu pod¾a § 19 ods. 2.
(20) V rozhodnutí o registrácii alebo v povolení pod¾a
§ 10 ods. 3 môe kontrolný ústav uloi drite¾ovi registrácie alebo drite¾ovi povolenia pod¾a § 10 ods. 3 povinnosti súvisiace s uvádzaním na trh, so skladovaním
alebo s pouívaním prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku.
(21) Posudzovanie úplnosti dokumentaèného súboru
údajov pod¾a odsekov 1 a 6 sa nevzahuje na iadosti
o povolenie pod¾a § 10 ods. 3, na registráciu prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod viacerými názvami pod¾a odseku 16, na registráciu prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku na inú osobu
pod¾a odseku 17, na posudzovanie zmeny údajov pod¾a
§ 11a ods. 8 a na prehodnotenie úèinnej látky pod¾a
§ 11b ods. 2 a 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11a a 14 znejú:

11a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 316/2007 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na dokumentaèný súbor
údajov úèinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín.
11b
) Príloha è. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky
è. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh.
11c
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008 Z. z.
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) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení zákona è. 195/2007 Z. z.
13
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických
zneèisujúcich látkach, ktorým sa mení a dopåòa smernica
79/117/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8;
Ú. v. EÚ L 158, 30. 4. 2004) v platnom znení.
13a
) Nariadenie Komisie (ES) è. 2076/2002 z 20. novembra 2002,
ktorým sa predluje èasová lehota uvedená v èlánku 8 ods. 2
smernice Rady 91/414/EHS a ktorá sa týka nezaradenia urèitých úèinných látok do prílohy I uvedenej smernice a zruenia povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúcich
tieto látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37; Ú. v.
ES L 319, 23. 11. 2002) v platnom znení.
14
) Zákon è. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorích predpisov..

40. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 11a
Predkladanie údajov a informácií
(1) Poèas platnosti registrácie môe kontrolný ústav
poadova predloenie ïalích informácií, údajov, túdií alebo výsledkov monitorovacích èinností potrebných na potvrdenie rizika spojeného s pouívaním prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo
na zistenie úèinku prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku na zdravie ¾udí, zvierat, rastlín alebo
vplyvu na ivotné prostredie.
(2) Údaje, ktoré iadate¾ o registráciu alebo drite¾ registrácie oznaèili za predmet obchodného tajomstva,
sú chránené pod¾a osobitného predpisu.15)
(3) iadate¾ o registráciu alebo drite¾ registrácie je
povinný kontrolnému ústavu predloi aj tie údaje, ktoré oznaèil pod¾a odseku 2 za obchodné tajomstvo.
(4) Kontrolný ústav poskytne na základe iadosti registraènému úradu iného èlenského tátu a Komisii
vetky údaje predloené iadate¾om o registráciu alebo
drite¾om registrácie prípravku na ochranu rastlín vrátane údajov, ktoré sú obchodným tajomstvom.
(5) Za predmet obchodného tajomstva nemono
oznaèi
a) názov a obsah úèinnej látky alebo látok a názov prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
b) názov ïalích látok, ktoré sú pod¾a osobitného
predpisu15a) nebezpeèné,
c) fyzikálno-chemické údaje o úèinnej látke a prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d) spôsob znekodnenia úèinnej látky alebo prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
e) súhrn výsledkov testov, ktorých cie¾om bolo potvrdi
úèinnos látky alebo prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku a ich nekodnos pre ¾udí,
zvieratá, rastliny a ivotné prostredie,
f) odporúèané opatrenia zamerané na zníenie rizika
spojeného s manipuláciou, so skladovaním, s prepravou, poiarom alebo iným rizikom prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku,
g) metódy pod¾a § 11 ods. 13 písm. c) a d),
h) metódy znekodnenia prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku a jeho obalu,
i) spôsoby dekontaminácie, ktoré sa pouijú pri ná-
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hodnom rozliatí alebo úniku prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku,
j) prvú pomoc a lekárske oetrenie, ktoré sa poskytne
pri poranení alebo zasiahnutí fyzických osôb prípravkom na ochranu rastlín alebo iným prípravkom.
(6) Drite¾ registrácie alebo drite¾ povolenia pod¾a
§ 10 ods. 3 alebo ten, kto poiadal o rozírenie rozsahu
pouitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a § 10 ods. 5, je povinný bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu kadú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentaènom súbore údajov
predloenom pod¾a § 11 ods. 1, ako aj vetky nové informácie o moných kodlivých úèinkoch prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku, alebo rezíduí
úèinnej látky na zdravie ¾udí, zvierat, rastlín, na podzemnú vodu alebo o ich neprijate¾nom vplyve na ivotné prostredie.
(7) Zmenu údajov a informácií pod¾a odseku 6 posudzuje kontrolný ústav a odborné pracoviská. Na základe posúdenia týchto zmien kontrolný ústav vyzve drite¾a registrácie alebo drite¾a povolenia pod¾a § 10
ods. 3 alebo toho, kto poiadal o rozírenie rozsahu pouitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a § 10 ods. 5, aby predloil odborné posudky alebo ïalie informácie a údaje v lehote urèenej
kontrolným ústavom, ktorá nesmie by kratia ako
tyri mesiace. Odborné posudky na úèely posúdenia
zmeny údajov a informácií pod¾a odseku 6 vypracujú
odborné pracoviská do troch mesiacov od predloenia
iadosti o vypracovanie odborného posudku. Kontrolný
ústav rozhodne o zmene do 90 dní odo dòa doruèenia
odborných posudkov alebo ïalích informácií a údajov.
Ak z posúdenia vyplýva, e dochádza k významnej zmene v údajoch o prípravku na ochranu rastlín alebo inom
prípravku, kontrolný ústav vydá nové rozhodnutie o registrácii. Kontrolný ústav zmenu neschváli, ak sa preukáe, e podmienky pod¾a § 11 ods. 13 nie sú aj naïalej
splnené. Pôvodná registrácia prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku stráca platnos dòom vydania nového rozhodnutia o registrácii pod¾a tohto odseku.
(8) Drite¾ registrácie je povinný bezodkladne oznámi kontrolnému ústavu aj takú zmenu údajov a informácií, pri ktorých nie je potrebné odborné posúdenie.
Ak sa zmena týka údajov uvedených v rozhodnutí o registrácii alebo schválenej etikete, kontrolný ústav vydá
nové rozhodnutie o registrácii. Pôvodné rozhodnutie
o registrácii stráca platnos dòom vydania rozhodnutia
pod¾a tohto odseku.
(9) Kontrolný ústav môe údaje a informácie predloené iadate¾om o registráciu kedyko¾vek preveri.
Kontrolný ústav môe vyadova predloenie nového
súhlasu pod¾a § 11 ods. 3 písm. d)
a) pri iadosti o rozírenie rozsahu pouitia pod¾a § 10
ods. 4,
b) pri posudzovaní zmien pod¾a odsekov 6 a 8,
c) pri prehodnotení existujúcej registrácie pod¾a § 11b,
d) pri iadosti o predåenie doby platnosti registrácie
pod¾a § 12,
e) pri iadosti o preba¾ovanie pod¾a § 13.
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(10) Na konanie o registrácii v rámci vzájomného
uznávania pod¾a § 10 ods. 2, o rozírení rozsahu pouitia prípravku na ochranu rastlín alebo rozsahu pouitia iného prípravku pod¾a § 10 ods. 4, o posudzovaní
zmien pod¾a odseku 7, o prehodnotení existujúcej registrácie pod¾a § 11b a na konanie pod¾a § 12 a 13 sa
ustanovenia odsekov 2 a 5 pouijú primerane.
§ 11b
Prehodnotenie registrácie prípravkov
na ochranu rastlín a iných prípravkov
(1) Kontrolný ústav a odborné pracoviská môu prehodnoti poèas doby platnosti registrácie existujúce registrácie prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov, ak tieto prípravky u nespåòajú podmienky
pod¾a § 11 ods. 13. Drite¾ registrácie je povinný predloi kontrolnému ústavu a odborným pracoviskám vetky informácie, údaje a dokumentaèné súbory údajov
potrebné na prehodnotenie registrácie. Na prehodnotenie registrácie je drite¾ registrácie povinný predloi
kontrolnému ústavu odborné posudky vypracované
odbornými pracoviskami v lehote urèenej kontrolným
ústavom, ktorá nesmie by kratia ako es mesiacov.
Odborné posudky na úèely prehodnotenia registrácie
pod¾a tohto odseku vypracujú odborné pracoviská do
tyroch mesiacov od predloenia iadosti.
(2) Ak úèinná látka, ktorú obsahuje prípravok na
ochranu rastlín, bola zaradená do zoznamu povolených úèinných látok, drite¾ registrácie je povinný do
15 dní od nadobudnutia úèinnosti zaradenia úèinnej
látky do zoznamu povolených úèinných látok poiada
kontrolný ústav o prehodnotenie úèinnej látky vo vetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín
s obsahom danej úèinnej látky.
(3) Drite¾ registrácie je povinný spolu so iadosou
pod¾a odseku 2 predloi kontrolnému ústavu vetky
informácie, údaje a dokumentaèné súbory údajov potrebné na prehodnotenie úèinnej látky vo vetkých registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín. Na základe iadosti kontrolného ústavu je drite¾ registrácie
povinný predloi vetky informácie, údaje a príslunú
èas dokumentaèného súboru údajov aj odborným pracoviskám a v lehote urèenej kontrolným ústavom predloi odborné posudky odborných pracovísk. Lehota na
predloenie odborných posudkov nesmie by kratia
ako dva mesiace. Odborné posudky na úèely prehodnotenia úèinnej látky vypracujú odborné pracoviská do
jedného mesiaca od predloenia iadosti.
(4) Po prehodnotení úèinnej látky kontrolný ústav
môe zrui pôvodné rozhodnutie o registrácii alebo vyda nové rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín s obsahom danej úèinnej látky. V prípade vydania nového rozhodnutia o registrácii pôvodné
rozhodnutie stráca platnos dòom vydania nového rozhodnutia.
(5) Po prehodnotení úèinnej látky pod¾a odsekov 2 a
4 kontrolný ústav vyzve drite¾a registrácie, aby v lehote urèenej kontrolným ústavom poiadal o prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín
a predloil dokumentaèný súbor údajov o prípravku na
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ochranu rastlín. O prehodnotenie existujúcej registrácie mono poiada aj vzájomným uznávaním. Ak
z odborných posudkov odborných pracovísk alebo kontrolného ústavu vyplýva, e prehodnotenie existujúcej
registrácie vzájomným uznávaním pre niektoré pouitie alebo pre vetky pouitia prípravku na ochranu
rastlín nie je moné, kontrolný ústav zruí dané pouitie prípravku na ochranu rastlín pod¾a § 14 ods. 3
písm. b) alebo písm. c) alebo zruí registráciu daného
prípravku na ochranu rastlín pod¾a § 14 ods. 1 písm. e)
alebo písm. g).
(6) Po predloení dokumentaèného súboru údajov
kontrolnému ústavu drite¾ registrácie poiada odborné pracoviská o prehodnotenie prípravku na ochranu
rastlín a vypracovanie odborných posudkov. Pri vypracúvaní odborných posudkov na prehodnotenie existujúcich registrácií pod¾a odseku 5 sa uplatòujú jednotné
zásady na hodnotenie a registráciu prípravkov na
ochranu rastlín. Odborné pracoviská vypracujú hodnotiacu správu, ktorú predloia kontrolnému ústavu.
Odborné posudky a hodnotiace správy odborné pracoviská vypracujú do 12 mesiacov alebo do termínu stanoveného kontrolným ústavom. Kontrolný ústav vydá
nové rozhodnutie o registrácii po predloení odborných
posudkov a hodnotiacich správ, v ktorom upraví rozsah pouitia a podmienky registrácie v súlade s odbornými posudkami a hodnotiacimi správami alebo registráciu zruí pod¾a § 14 ods. 1 písm. e) alebo písm. g).
Pôvodné rozhodnutie o registrácii stráca platnos vydaním nového rozhodnutia o registrácii..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 15a znejú:

15) § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona è. 249/1994 Z. z.
15a
) Zákon è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov..

41. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Kontrolný ústav môe predåi dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku na základe iadosti drite¾a registrácie podanej
najskôr rok pred skonèením doby platnosti registrácie
a najneskôr es mesiacov pred skonèením doby platnosti registrácie, ak drite¾ registrácie preukáe, e prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok naïalej
spåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 13. Kontrolný ústav
môe poadova, aby iadate¾ predloil spolu so iadosou o predåenie doby platnosti registrácie prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku dokumentaèný súbor údajov alebo jeho èas a odborné posudky odborných pracovísk. Lehota na predloenie odborných
posudkov nesmie by kratia ako tri mesiace. Odborné
posudky na úèely predåenia doby platnosti registrácie
vypracujú odborné pracoviská do dvoch mesiacov od
predloenia iadosti. Ak iadate¾ nie je vlastníkom dokumentaèného súboru údajov, predkladá aj súhlas
vlastníka pod¾a § 11 ods. 9 písm. a) a odseku 10
písm. a)..
42. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Kontrolný ústav môe predåi dobu platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak je to potrebné na posúdenie informácií, dokumentaèného súboru údajov alebo odborných
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posudkov predloených pod¾a odseku 1 a § 11b ods. 1,
na dobu potrebnú na toto posúdenie..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
43. V § 13 ods. 3 sa doterají odkaz 15a a poznámka
pod èiarou k tomuto odkazu oznaèujú ako odkaz 15b
a poznámka pod èiarou k odkazu 15b.
44. V § 13 odseky 4 a 5 znejú:
(4) Kontrolný ústav rozhodnutie o preba¾ovaní prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku nevydá, ak sa na tieto prípravky na ochranu rastlín alebo
iné prípravky vzahuje obmedzenie pod¾a § 33 písm. g).
(5) Doba platnosti rozhodnutia o prebalení sa ude¾uje
v súlade s dobou platnosti registrácie daného prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku. iados
o predåenie doby platnosti rozhodnutia o preba¾ovaní
prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku sa
predkladá do 60 dní od uplynutia doby platnosti registrácie daného prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku spolu so súhlasom vlastníka dokumentaèného súboru údajov na jeho vyuitie a súhlasom
drite¾a registrácie s preba¾ovaním prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku. Ak dochádza
k zmenám prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku, môe kontrolný ústav poadova predloenie dokumentaèného súboru údajov alebo jeho èasti
a prísluných odborných posudkov..
45. § 14 vrátane nadpisu znie:
§ 14
Zruenie a zmena rozhodnutia o registrácii
a o preba¾ovaní prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov a povolenia uvádza na trh
a pouíva súbený prípravok
(1) Kontrolný ústav pred uplynutím doby platnosti
registrácie zruí rozhodnutie o registrácii prípravku na
ochranu rastlín, ak
a) o to poiada drite¾ registrácie; iados o zruenie
rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu
rastlín musí drite¾ registrácie náleite odôvodni,
b) sa zistí, e ara nebola stiahnutá z trhu do 90 dní
odo dòa rozhodnutia o stiahnutí pod¾a § 4 ods. 2
písm. q),
c) prípravok na ochranu rastlín obsahuje vybrané chemické látky, ktorých uvedenie na trh a pouívanie je
obmedzené alebo zakázané pod¾a osobitného predpisu,15a)
d) úèinná látka prípravku na ochranu rastlín bola zaradená do zoznamu povolených úèinných látok
a kontrolný ústav alebo odborné pracovisko v procese prehodnocovania existujúcej registrácie zistili, e
úèinná látka, ktorá sa nachádza v registrovaných
prípravkoch na ochranu rastlín, nespåòa poiadavky vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej
únie a Európskych spoloèenstiev,
e) prehodnotením existujúcej registrácie pod¾a právne
záväzných aktov Európskej únie a Európskych spoloèenstiev sa zistí, e prípravok na ochranu rastlín
len s obsahom úèinnej látky zaradenej do zoznamu
povolených úèinných látok nespåòa poiadavky vy-
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plývajúce z právne záväzných aktov Európskej únie
a Európskych spoloèenstiev,
f) prípravok na ochranu rastlín obsahuje úèinnú látku
nachádzajúcu sa v zozname vybraných nebezpeèných chemických látok a vybraných nebezpeèných
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je
obmedzené pre ich úèinky na ivot a zdravie ¾udí
a na ivotné prostredie, alebo v zozname vybraných
nebezpeèných chemických látok a vybraných nebezpeèných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbeného súhlasu po predchádzajúcom
ohlásení pod¾a osobitného predpisu,15a)
g) drite¾ registrácie nepredloil na iados kontrolného ústavu ïalie informácie a údaje pod¾a § 11a
ods. 7 a § 11b ods. 1 alebo ak tieto údaje a informácie
neboli dostatoèné na prehodnotenie existujúcej registrácie,
h) drite¾ registrácie nesplnil povinnosti uloené pod¾a
§ 11 ods. 20 alebo nepredloil ïalie informácie,
údaje, túdie alebo výsledky monitorovacích èinností pod¾a § 11a ods. 1,
i) sa zistí, e boli predloené nepravdivé údaje týkajúce
sa skutoèností, na ktorých základe bol prípravok na
ochranu rastlín zaregistrovaný,
j) drite¾ registrácie v stanovenej lehote nepoiadal
kontrolný ústav o prehodnotenie existujúcej registrácie pod¾a § 11b ods. 2 alebo ods. 5,
k) prísluný registraèný úrad iného èlenského tátu
zruí registráciu prípravku na ochranu rastlín, na
ktorej základe kontrolný ústav povolil vzájomné
uznávanie pod¾a § 10 ods. 2,
l) sa poèas trvania platnosti registrácie zistí, e prípravok na ochranu rastlín nespåòa podmienky pod¾a
§ 11 ods. 13,
m) bol drite¾ovi registrácie odòatý súhlas pod¾a § 11
ods. 3 písm. d),
n) poèas trvania platnosti registrácie prípravku na
ochranu rastlín vyjdú najavo nové skutoènosti podloené najnovími vedecko-technickými poznatkami, výskumnými túdiami a monitorovacími èinnosami, ktoré preukáu zvýenie rizika vyplývajúce
z jeho pouívania pre ivot a zdravie ¾udí a zvierat
alebo pre ivotné prostredie,
o) prísluné rozhodnutie Komisie potvrdilo neúplnos
dokumentaèného súboru údajov o novej úèinnej látke alebo prípravku na ochranu rastlín, ktorý ju obsahuje,
p) prísluné rozhodnutie Komisie potvrdilo neprípustné riziko pre ivot a zdravie ¾udí alebo zvierat alebo
ivotné prostredie vyplývajúce z pouívania prípravku na ochranu rastlín obsahujúceho novú úèinnú
látku,
q) hladina rezíduí pri pouívaní prípravku na ochranu
rastlín je vyia ako hladina rezíduí ustanovených
osobitným predpisom,16)
r) dolo k zmene miesta a spôsobu výroby úèinnej látky prípravku na ochranu rastlín a kontrolný ústav
zistil, e zloenie úèinnej látky nie je identické so zloením úèinnej látky uvedeným v dokumentaènom
súbore údajov predloenom na úèely registrácie daného prípravku na ochranu rastlín,
s) drite¾ registrácie uvádza na trh prípravok na ochra-
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nu rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými
v rozhodnutí o registrácii,
t) drite¾ registrácie uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s ustanoveniami tohto zákona
alebo osobitného predpisu.16a)
(2) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a c), f) a i), l) a
n), s) a t) sa vzahujú aj na zruenie registrácie iných
prípravkov.
(3) Kontrolný ústav zruí niektoré pouitie prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
a) ak pre toto pouitie u nie sú splnené podmienky
pod¾a § 11 ods. 13,
b) ak po prehodnotení existujúcej registrácie pod¾a
§ 11b sa zistí, e pre toto pouitie úèinná látka alebo
prípravok na ochranu rastlín nespåòa poiadavky
vyplývajúce z právne záväzných aktov Európskej
únie a Európskych spoloèenstiev,
c) ak údaje a informácie predloené na prehodnotenie
existujúcej registrácie pod¾a § 11b neboli dostatoèné
na ukonèenie prehodnotenia a preukázanie bezpeènosti daného pouitia,
d) z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), g), k) a n),
p) a q).
(4) Ak kontrolný ústav zruí niektoré pouitie referenèného prípravku z dôvodu rizika pre zdravie ¾udí,
zvierat alebo ivotné prostredie alebo z dôvodu uvedeného v odseku 3 písm. b) a c), kontrolný ústav zruí toto
pouitie aj pre súbený prípravok.
(5) Dòom zruenia registrácie pod¾a odsekov 1 a 2
stráca platnos rozhodnutie o prebalení prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku. Kontrolný ústav zruí rozhodnutie o prebalení prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku, ak
a) o to poiada drite¾ rozhodnutia o prebalení,
b) drite¾ rozhodnutia o prebalení uvádza prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok na trh v rozpore
s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o prebalení,
c) drite¾ rozhodnutia o prebalení uvádza prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok na trh s neschválenou etiketou,
d) bol drite¾ovi rozhodnutia o registrácii odòatý súhlas pod¾a § 11 ods. 3 písm. d).
(6) Ak kontrolný ústav zruí niektoré pouitie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a
odseku 3, vydá nové rozhodnutie o prebalení prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku.
(7) Kontrolný ústav zruí povolenie pod¾a § 10 ods. 3,
ak
a) o to poiada drite¾ povolenia,
b) dôjde k zmene zloenia súbeného prípravku alebo
referenèného prípravku, ktorá má kodlivý úèinok
na zdravie ¾udí, zvierat alebo neprijate¾ný vplyv na
ivotné prostredie,
c) sa v systéme kvality správnej laboratórnej praxe6a)
rozborom zistí, e kvalitatívne alebo kvantitatívne
zloenie súbeného prípravku nezodpovedá údajom
uvedeným v dokumentaènom súbore údajov,
d) registrácia referenèného prípravku bola zruená
z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. c) a g), j), l),
o), p), q) a r) alebo z dôvodu ochrany zdravia ¾udí,
zvierat alebo ivotného prostredia,
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e) sa zistí, e boli predloené nepravdivé údaje týkajúce
sa skutoèností, na ktorých základe bolo povolenie
vydané,
f) prísluný registraèný úrad iného èlenského tátu
zruí registráciu prípravku na ochranu rastlín, na
ktorej základe kontrolný ústav povolil dovoz súbeného prípravku,
g) rozhodnutie o registrácii súbeného prípravku stratilo platnos v táte, z ktorého sa súbený prípravok
dováa,
h) drite¾ povolenia uvádza prípravok na ochranu rastlín na trh v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení,
i) drite¾ povolenia uvádza na trh prípravok na ochranu rastlín v rozpore s ustanoveniami tohto zákona
alebo osobitného predpisu.16a)
(8) V rozhodnutí o zruení registrácie, o zruení niektorého pouitia alebo o zruení povolenia pod¾a § 10
ods. 3 kontrolný ústav urèí dobu odkladu na znekodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a pouívanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín alebo
iných prípravkov v súlade s dôvodmi zruenia registrácie, zruenia niektorého pouitia alebo povolenia pod¾a
odsekov 1 a 7.
(9) Po uplynutí doby platnosti alebo strate platnosti
registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného
prípravku je doba odkladu na znekodnenie, skladovanie, uvádzanie na trh a pouívanie existujúcich zásob
najviac jeden rok.
(10) Po zruení registrácie v prípadoch pod¾a odseku 1
písm. b) a i) sa zakazuje pouíva prípravky na ochranu
rastlín alebo iné prípravky a uvádza ich na trh.
(11) Po zruení registrácie pod¾a odsekov 1 a 7 alebo
po uplynutí doby platnosti alebo strate platnosti registrácie je povinný
a) kadý vráti prípravok na ochranu rastlín alebo iný
prípravok drite¾ovi registrácie, drite¾ovi povolenia
pod¾a § 10 ods. 3, dovozcovi prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku alebo nimi poverenej
osobe najneskôr tri mesiace pred uplynutím doby
odkladu pod¾a odsekov 8 a 9,
b) drite¾ registrácie, drite¾ povolenia pod¾a § 10
ods. 3, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku alebo ním poverená osoba taký prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok bezodkladne prevzia a zabezpeèi jeho znekodnenie
najneskôr v termíne pod¾a odsekov 8 a 9.
(12) Kontrolný ústav vykoná zmenu v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku
a podmienok pouívania prípravku na ochranu rastlín
alebo iného prípravku, ak
a) o to poiada drite¾ registrácie,
b) hladina rezíduí pri pouívaní prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku je vyia ako hladina
rezíduí ustanovená osobitným predpisom17) alebo
príslunými právne záväznými aktmi Európskej
únie a Európskeho spoloèenstva,
c) z vedecko-technických poznatkov vyplýva, e je moné zmeni spôsob pouitia prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku alebo mnostvo poui-
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tého prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
d) to vyplýva z osobitného predpisu.16a)
(13) Kontrolný ústav vykoná zmenu pod¾a odseku 12
písm. a), ak iadate¾ iados náleite zdôvodní a ak prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok aj naïalej spåòa podmienky pod¾a § 11 ods. 13.
(14) Náklady, ktoré vzniknú vrátením prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a odseku
11, je povinný uhradi drite¾ registrácie, dovozca prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku alebo
ním poverená osoba drite¾ovi prípravku.
(15) Ten, kto nesplní povinnos uvedenú v odseku 11
písm. a), je povinný vykona znekodnenie prípravku
na ochranu rastlín alebo iného prípravku na vlastné
náklady najneskôr v termíne pod¾a odsekov 8 a 9.
(16) Prípravok na ochranu rastlín a iný prípravok sa
stáva odpadom18) a nesmie sa pouíva a uvádza na
trh, ak
a) ho nemono identifikova,
b) sa nachádza v pokodenom obale, prièom dolo
k zmene jeho fyzikálno-chemických vlastností,
c) uplynula doba odkladu pod¾a odsekov 8 a 9..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16 a 18 znejú:

16) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo
na potravinách a krmivách rastlinného a ivoèíneho pôvodu
a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ
L 70, 16. 3. 2005) v platnom znení.
16a
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 373/2008 Z. z.
Zákon è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z.
v znení neskorích predpisov.
18
) Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

Poznámky pod èiarou k odkazom 18a a 18b sa vypúajú.
46. § 18 a 18a vrátane nadpisov znejú:
§ 18
Veobecné podmienky uvádzania na trh
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b) bol podnikate¾om v oblasti prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov alebo bol zodpovednou osobou za èinnosti spojené s podnikaním v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov aspoò pä rokov nasledujúcich po sebe,
prièom taká èinnos nebola skonèená skôr ako dva
roky pred podaním iadosti.
(3) Osvedèenie na uvádzanie prípravkov na trh vydané prísluným orgánom èlenského tátu sa povauje za
osvedèenie na uvádzanie prípravkov na trh pod¾a tohto
zákona.
(4) Platnos osvedèenia na uvádzanie prípravkov na
trh je desa rokov.
(5) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín alebo iné prípravky, je povinný spotrebite¾ovi pri
predaji poskytnú poradenstvo.20)
(6) Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky
sa musia skladova tak, aby nedolo k zmene ich
fyzikálno-chemických vlastností. Kontrolu skladovania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov vykonáva kontrolný ústav.
§ 18a
Aplikácia prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov
(1) Prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky
môe aplikova a túto aplikáciu zabezpeèova pod¾a návodu uvedeného na etikete ten, kto je drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov
na ochranu rastlín alebo iných prípravkov (ïalej len
osvedèenie na aplikáciu prípravkov), ktoré na iados
vydáva fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na
danú èinnos, alebo prísluný orgán iného èlenského
tátu.
(2) Osvedèenie na aplikáciu prípravkov sa vydá
tomu, kto úspene absolvoval odborné vzdelávanie.
(3) Platnos osvedèenia na aplikáciu prípravkov je
desa rokov.

(1) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín alebo iné prípravky, musí by drite¾om osvedèenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov
na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh (ïalej
len osvedèenie na uvádzanie prípravkov na trh), ktoré
na iados vydáva fyzická osoba  podnikate¾ alebo
právnická osoba poverená ministerstvom, ak sú akreditované na danú èinnos, alebo prísluný orgán iného
èlenského tátu. Ak ten, kto uvádza na trh prípravky
na ochranu rastlín alebo iné prípravky osobe, ktorá pouíva prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky
v rámci podnikania, nie je drite¾om osvedèenia na uvádzanie prípravkov na trh, musí zamestnáva aspoò jedného zamestnanca, ktorý je drite¾om osvedèenia na
uvádzanie prípravkov na trh.

(4) Kontrolu osôb uvedených v odseku 1 vykonáva
kontrolný ústav.

(2) Osvedèenie na uvádzanie prípravkov na trh sa
vydá na základe iadosti tomu, kto
a) úspene absolvoval odborné vzdelávanie,

48. V § 20 ods. 2 sa vypúajú slová a kodlivý organizmus.
49. § 21 vrátane nadpisu znie:

(5) Osvedèenie na aplikáciu prípravkov sa nevyaduje pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín alebo
iných prípravkov na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú urèené na osobnú spotrebu..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20 znie:

20) Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov..

47. Poznámka pod èiarou k odkazu 21 znie:

21) § 24, § 25 ods. 3 a 7 a 9 a § 26 ods. 1 a 9 a 12 zákona
è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..
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§ 21
Evidencia prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov a nahlasovanie údajov
Drite¾ registrácie alebo drite¾ povolenia pod¾a § 10
ods. 3 alebo jeho zástupca pre územie Slovenskej republiky alebo ten, kto dováa na územie Slovenskej republiky alebo vyrába na území Slovenskej republiky
prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok, je povinný
a) vies najmenej poèas troch rokov evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na území Slovenskej republiky pod¾a obchodných názvov a mnostiev, ako aj evidenciu
odberate¾ov prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov s uvedením obchodných názvov a mnostiev odobratých prípravkov na ochranu rastlín
a iných prípravkov,
b) nahlási kontrolnému ústavu najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku mnostvo
prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov
uvedených na trh na území Slovenskej republiky
pod¾a ich obchodných názvov,
c) písomne oznámi odberate¾om prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na základe evidencie
ich odberu ukonèenie registrácie prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku..
50. V § 25 písm. l) sa za slovo vyhlasuje vkladajú
slová vo vestníku.
51. V § 25 písm. p) sa slová záväzné posudky alebo
osvedèenia nahrádzajú slovami protokoly o skúke
a závereèné správy túdie.
52. V § 25 písmeno u) znie:
u) vykonáva kontrolu prípravkov uvedených v § 14
ods. 16,.
53. V § 25 písmeno w) znie:
w) skúa biologickú úèinnos prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov, vydáva poverenia na
skúanie biologickej úèinnosti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov a roziruje poverenia na skúanie biologickej úèinnosti prípravkov na
ochranu rastlín alebo iných prípravkov,.
54. V § 25 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x),
ktoré znie:
x) vydáva metodické pokyny a usmernenia vo veciach
registrácie prípravkov na ochranu rastlín a iných
prípravkov a v oblasti rastlinolekárskych kontrol,.
Doterajie písmená x) a z) sa oznaèujú ako písmená
y) a aa).
55. § 26 sa dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zabezpeèuje odborné vzdelávanie na získanie osvedèenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov v lesnom hospodárstve..
56. V § 27 písmená b) a c) znejú:
b) vykonáva kontrolu mechanizaèných prostriedkov
pod¾a § 16 a suiarní pod¾a § 6 ods. 1 a vydáva osvedèenie o technologickej spôsobilosti suiarne,
c) posudzuje technické vlastnosti obalov prípravkov

Èiastka 25

na ochranu rastlín a iných prípravkov prebalených
pod¾a § 13..
57. V § 28 ods. 1 sa vypúa písmeno c).
Doterajie písmeno d) sa oznaèuje ako písmeno c).
58. V § 28 ods. 2 sa slová do 10 000 Sk nahrádzajú
slovami do 330 eur.
59. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
§ 28a
Kontrolný ústav môe uloi poriadkovú pokutu
do 330 eur, a to aj opakovane tomu, kto maril výkon
rastlinolekárskej kontroly tým, e fytoinpektorovi bránil vo výkone oprávnenia pod¾a § 5..
60. § 29 vrátane nadpisu znie:
§ 29
Iné správne delikty
(1) Kontrolný ústav uloí pokutu od 330 eur do 3 300
eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
pod¾a § 4 ods. 2 alebo poruil ustanovenia osobitného predpisu,24)
b) neoznámil kontrolnému ústavu výskyt, rozirovanie, podozrenie, príznaky alebo pokodenia pod¾a
§ 3 ods. 1 písm. b),
c) poruil povinnosti pod¾a § 6 ods. 6,
d) neviedol evidenciu spotreby prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov alebo sa v tejto evidencii
zistili nepravdivé, neúplné údaje a informácie, alebo
nepredloil túto evidenciu kontrolnému ústavu pod¾a § 3 ods. 2,
e) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok, prièom nespåòal podmienky uvedené
v § 18 ods. 1,
f) aplikoval prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky bez osvedèenia na aplikáciu prípravkov pod¾a § 18a ods. 1,
g) vydal rastlinný pas, ktorý nespåòa podmienky pod¾a
osobitného predpisu,24a) alebo oznaèil obalový materiál a obaly z dreva, ktoré boli suené neregistrovanou suiaròou pod¾a § 6 ods. 1,
h) nadobudol rastliny, rastlinné produkty alebo iné
predmety v rozpore s ustanovením § 8 ods. 2,
i) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok vrátane malospotrebite¾ského balenia
v automate, na trhovisku, trhovom mieste alebo
samoobslunou formou predaja,
j) pouíval suiarne, ktoré neboli registrované pod¾a
§ 6 ods. 1, alebo mechanizaèné prostriedky, ktoré
neboli evidované pod¾a § 15 alebo ktoré nemajú platné osvedèenie o kontrole pod¾a § 16,
k) pouíval prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok na rastliny alebo rastlinné produkty, ktoré
neboli uvedené na etikete schválenej kontrolným
ústavom, alebo spôsobom, ktorý nebol uvedený na
etikete schválenej kontrolným ústavom,
l) nevrátil pod¾a § 14 ods. 11 písm. a) alebo neznekodnil pod¾a § 14 ods. 15 prípravok na ochranu rastlín
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alebo iný prípravok po zruení registrácie alebo po
uplynutí doby platnosti registrácie,
m) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
pod¾a § 4 ods. 4 alebo poruil ustanovenia osobitného predpisu,25)
n) spôsobil preukázate¾né rozirovanie kodlivého organizmu v dôsledku nesprávneho zabezpeèenia poèas prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo
iných predmetov,
o) uvádzal na trh a pouíval osivo a drevo oetrené prípravkom na ochranu rastlín obsahujúcim jednu
úèinnú látku alebo viac úèinných látok, ktoré neobsahuje registrovaný prípravok na ochranu rastlín
pod¾a § 10 pre danú rastlinu,
p) pestuje, vyrába alebo dováa rastliny, rastlinné produkty a iné predmety bez zápisu v registri výrobcov
a dovozcov pod¾a § 6 ods. 1.
(2) Kontrolný ústav uloí pokutu od 3 300 eur do
16 500 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) vyrobil alebo prebalil a uvádzal na trh prípravok na
ochranu rastlín alebo iný prípravok v obale neschválenom kontrolným ústavom,
b) nestiahol aru prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku z trhu pod¾a § 4 ods. 2 písm. q),
c) pouíval prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky alebo úèinné látky na úèely výskumu a vývoja bez povolenia kontrolného ústavu,
d) nepredloil registraènému úradu iného èlenského
tátu údaje a informácie pod¾a § 11a ods. 4,
e) nevykonal rastlinolekárske opatrenie nariadené
pod¾a § 4 ods. 3,
f) neviedol evidenciu predaných prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pod¾a § 21 písm. a)
alebo sa v tejto evidencii zistili nepravdivé, neúplné
údaje a informácie, alebo si nesplnil povinnos pod¾a
§ 21 písm. b) alebo písm. c),
g) si objednal reklamu, robil reklamu alebo uverejnil
alebo dal uverejni reklamu prípravku na ochranu
rastlín alebo iného prípravku, ktorý nie je registrovaný, alebo na pouitie, ktoré nie je registrované alebo ktoré je v rozpore s rozhodnutím o registrácii
a so schválenou etiketou,
h) oznaèil prípravok na ochranu rastlín alebo iný prípravok etiketou neschválenou kontrolným ústavom,
i) neprevzal alebo neznekodnil prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok po zruení registrácie
alebo po uplynutí doby platnosti registrácie pod¾a
§ 14 ods. 11 písm. b).
(3) Kontrolný ústav uloí pokutu od 16 500 eur do
33 100 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) pouíval prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
b) uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo
iné prípravky bez rozhodnutia kontrolného ústavu
pod¾a § 13 ods. 1,
c) uvádzal na trh v malospotrebite¾skom balení prípravky na ochranu rastlín alebo iné prípravky klasifikované pod¾a osobitného predpisu16) ako ve¾mi jedovaté,
d) neoznámil kontrolnému ústavu kadú zmenu údajov a informácií uvedených v dokumentaènom súbore údajov alebo vetky nové informácie o moných

e)

f)
g)

h)

i)
j)
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nebezpeèných úèinkoch prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
neoznámil kontrolnému ústavu zmenu miesta
a spôsobu výroby úèinnej látky a prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku a kontrolný
ústav zistil, e zloenie úèinnej látky nie je identické
so zloením úèinnej látky uvedeným v dokumentaènom súbore údajov,
uvádzal na trh alebo pouíval prípravky na ochranu
rastlín v rozpore s podmienkami uvedenými v povolení vydanom pod¾a § 32,
uvádzal na trh súbené prípravky a zároveò neviedol
záznamy o èíslach arí a registraèných èíslach vetkých dovezených súbených prípravkov alebo ich na
poiadanie nepredloil kontrolnému ústavu,
nepredloil ïalie informácie, údaje, túdie alebo výsledky monitorovacích èinností pod¾a § 11a ods. 1
alebo nepredloil ïalie informácie a údaje pod¾a
§ 11a ods. 7,
neplní alebo nesplnil povinnos uvedenú v rozhodnutí o registrácii,
nepredloil informácie a údaje pod¾a § 10 ods. 3.

(4) Kontrolný ústav uloí pokutu od 33 100 eur do
66 300 eur tomu, kto v rozpore s týmto zákonom
a) uvádzal na trh alebo pouíval prípravok na ochranu
rastlín alebo iný prípravok v rozpore s ustanoveniami osobitného predpisu,16a)
b) predloil nepravdivé údaje alebo informácie týkajúce sa skutoèností, na ktorých základe bolo vydané
rozhodnutie o registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku,
c) uvádzal na trh prípravky na ochranu rastlín alebo
iné prípravky, ktoré nie sú registrované,
d) uvádzal na trh prípravok na ochranu rastlín alebo
iný prípravok v rozpore s povinnosami uvedenými
v rozhodnutí o registrácii alebo v rozhodnutí o povolení pod¾a § 10 ods. 3..
Poznámky pod èiarou k odkazom 24, 24a a 25 znejú:

24) § 6 ods. 8, 9 a 14 a § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 74/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje postup pre oznámenie o pozastavení
zásielky alebo kodlivého organizmu z tretích krajín.
24a
) § 7 ods. 11 a 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 199/2005 Z. z.
25
) § 6 ods. 16 a § 13 ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z..

61. § 32 vrátane nadpisu znie:
§ 32
Výnimky pri mimoriadnych situáciách
(1) Ministerstvo môe povoli uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín, ktoré nespåòajú podmienky pod¾a tohto zákona, na úèel ich obmedzeného a kontrolovaného pouívania najviac na 120 dní, ak hrozí
nebezpeèenstvo rozirovania kodlivých organizmov,
ktoré nemono zvládnu iným spôsobom. Spolu so iadosou o povolenie výnimky predkladá iadate¾ odborné posudky odborných pracovísk a kontrolného ústavu, návrh etikety a kartu bezpeènostných údajov25a) pre
prípravok na ochranu rastlín v slovenskom jazyku.
(2) Ministerstvo môe na základe rozhodnutia Komi-
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sie povoli uvedenie na trh rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nespåòajú podmienky
pod¾a osobitného predpisu.25b)
(3) Ministerstvo iados o povolenie výnimky pod¾a
odseku 1 zamietne, ak sú také prípravky na ochranu
rastlín u uvedené na trh a ak nimi mono zvládnu
hroziace nebezpeèenstvo rozirovania kodlivých organizmov..
Poznámky pod èiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

25a) § 27 zákona è. 163/2001 Z. z. v znení neskorích predpisov.
25b
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 199/2005 Z. z.
v znení neskorích predpisov..

62. § 33 vrátane nadpisu znie:
§ 33
Splnomocòovacie ustanovenia
Veobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o
a) iadosti o
1. posúdenie úplnosti dokumentaèného súboru
údajov,
2. registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku, o registráciu prípravku na
ochranu rastlín alebo iného prípravku pod viacerými názvami a o predåení doby platnosti registrácie,
3. zmenu drite¾a registrácie a zmenu údajov a informácií,
4. rozírenie rozsahu pouitia prípravku na ochranu rastlín a iného prípravku,
5. preba¾ovanie prípravku na ochranu rastlín alebo
iného prípravku,
6. vzájomné uznávanie,
7. prehodnotenie úèinnej látky a o prehodnotenie
existujúcej registrácie prípravku na ochranu
rastlín,
8. povolenie na vykonanie experimentu alebo testu
na úèely výskumu a vývoja, pri ktorom dochádza
k uvo¾òovaniu neregistrovaného prípravku na
ochranu rastlín do ivotného prostredia,
b) odbere vzoriek prípravkov na ochranu rastlín alebo
iných prípravkov a o skladovaní prípravkov na
ochranu rastlín alebo iných prípravkov,
c) odbornom vzdelávaní pod¾a § 18 a 18a,
d) dokumentaènom súbore údajov
1. pre existujúce úèinné látky ete nezaradené do
zoznamu povolených úèinných látok na báze
rastlín, rastlinných extraktov a feromónov a dokumentaènom súbore údajov pre prípravky obsahujúce také úèinné látky,
2. pre úèinné látky iných prípravkov a pre iné prípravky,
3. pre vzájomné uznávanie registrácií,
4. na predåenie doby platnosti registrácie, rozírenie rozsahu pouitia a na posúdenie zmien pod¾a
§ 11a ods. 7,
e) vedení evidencie spotreby a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov pod¾a
§ 3 ods. 2 a o hláseniach pod¾a § 21 písm. b),
f) podmienkach vykonávania skúok biologickej úèinnosti, podmienkach na vydanie poverenia na skúa-
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nie biologickej úèinnosti a o podmienkach rozírenia
poverenia na skúanie biologickej úèinnosti,
g) podmienkach obmedzenia preba¾ovania prípravkov
na ochranu rastlín alebo iných prípravkov do malospotrebite¾ského balenia,
h) ochrane vèiel, zveri, vodných a iných necie¾ových organizmov pri pouívaní prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov..
63. V § 34 odsek 2 znie:
(2) Veobecný predpis o správnom konaní sa nevzahuje na
a) vypracovanie odborných posudkov
1. pre súbený prípravok pod¾a § 10 ods. 3 a pre rozírenie rozsahu pouitia pod¾a § 10 ods. 4 a 5,
2. pre registráciu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku pod¾a § 11 ods. 7 a pre posudzovanie zmien pod¾a § 11a ods. 7,
3. pre prehodnotenie existujúcich registrácií pod¾a
§ 11b a pre predåenie doby platnosti registrácie
pod¾a § 12,
4. pre preba¾ovanie prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov pod¾a § 13,
b) povolenie uvádza na trh a pouíva súbený prípravok alebo pouíva súbený prípravok na osobnú
spotrebu pod¾a § 10 ods. 3,
c) povolenie na pouívanie úèinných látok a prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na
úèely výskumu alebo vývoja pod¾a § 10 ods. 6,
d) posudzovanie úplnosti dokumentaèného súboru
údajov pod¾a § 11 ods. 5 a 6,
e) evidenciu mechanizaèných prostriedkov pod¾a § 15
a na kontrolu mechanizaèných prostriedkov pod¾a
§ 16,
f) vydávanie osvedèenia na uvádzanie prípravkov na
trh pod¾a § 18 a osvedèenia na aplikáciu prípravkov
pod¾a § 18a,
g) povolenie výnimky pri mimoriadnych situáciách
pod¾a § 32..
64. V § 36a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 6,
ktoré znejú:
(4) Registrácia prípravkov na ochranu rastlín zaregistrovaných pod¾a doterajích predpisov, ktoré obsahujú inú úèinnú látku ako existujúcu úèinnú látku
alebo novú úèinnú látku, sa konèí dòom nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona. Také prípravky mono opätovne zaregistrova ako prípravky na ochranu rastlín s obsahom novej úèinnej látky. Doba odkladu na uvádzanie
na trh alebo pouívanie existujúcich zásob týchto prípravkov na ochranu rastlín je 12 mesiacov.
(5) Prípravok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje
novú úèinnú látku, ktorá nie je uvedená v zozname povolených úèinných látok, mono registrova najviac na
tri roky v súlade s podmienkami pod¾a osobitného
predpisu.27)
(6) Prípravok na ochranu rastlín obsahujúci existujúcu úèinnú látku uvedenú v osobitnom predpise27a)
mono registrova do termínu uvedeného v osobitnom
predpise13a) aj vtedy, ak podmienka uvedená v § 11
ods. 13 písm. b) nie je splnená. Toto ustanovenie sa neuplatòuje na existujúce úèinné látky, pre ktoré Komi-
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sia prijala rozhodnutie o nezaradení do zoznamu povolených úèinných látok..
Poznámky pod èiarou k odkazom 27 a 27a znejú:

27) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 373/2008 Z. z.
27a
) Príloha è. 2 nariadenia Komisie (ES) è. 451/2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 28; Ú. v. ES L 224,
21. 8. 2002).
Príloha è. 1 a 2 nariadenia Komisie (ES) è. 1112/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 168, 27. 6.
2002).
Príloha è. 1 nariadenia Komisie (ES) è. 1490/2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 3/zv. 36; Ú. v. ES L 224, 21. 8. 2002).
Príloha è. 1 nariadenia Komisie (ES) è. 2229/2004 (Ú. v. EÚ
L 379, 24. 12. 2004)..

Doterajie odseky 4 a 5 sa oznaèujú ako odseky 7 a 8.
65. V § 36a ods. 7 sa slová ods. 12 nahrádzajú slovami ods. 13.
66. V § 36a odsek 8 znie:
(8) Kadý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu
rastlín alebo iné prípravky, je povinný získa osvedèenie na uvádzanie prípravkov na trh pod¾a § 18 ods. 1 a
3 do 31. decembra 2011. Kadý, kto aplikuje prípravky
na ochranu rastlín alebo iné prípravky, okrem osôb
uvedených v § 18a ods. 5, je povinný získa osvedèenie
na aplikáciu prípravkov pod¾a § 18a ods. 1 a 2 do 31.
decembra 2013..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 224/1996 Z. z., zákona è. 70/1997 Z. z., zákona è. 1/1998 Z. z., zákona è. 232/1999 Z. z., zákona
è. 3/2000 Z. z., zákona è. 142/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 468/2000 Z. z., zákona
è. 553/2001 Z. z., zákona è. 96/2002 Z. z., zákona
è. 118/2002 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 237/2002 Z. z., zákona è. 418/2002 Z. z., zákona
è. 457/2002 Z. z., zákona è. 465/2002 Z. z., zákona
è. 477/2002 Z. z., zákona è. 480/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 217/2003 Z. z., zákona
è. 245/2003 Z. z., zákona è. 450/2003 Z. z., zákona
è. 469/2003 Z. z., zákona è. 583/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 199/2004 Z. z., zákona
è. 204/2004 Z. z., zákona è. 347/2004 Z. z., zákona
è. 382/2004 Z. z., zákona è. 434/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z., zákona è. 541/2004 Z. z., zákona
è. 572/2004 Z. z., zákona è. 578/2004 Z. z., zákona
è. 581/2004 Z. z., zákona è. 633/2004 Z. z., zákona
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è. 653/2004 Z. z., zákona è. 656/2004 Z. z., zákona
è. 725/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 8/2005 Z. z., zákona è. 15/2005 Z. z., zákona
è. 93/2005 Z. z., zákona è. 171/2005 Z. z., zákona
è. 308/2005 Z. z., zákona è. 331/2005 Z. z., zákona
è. 341/2005 Z. z., zákona è. 342/2005 Z. z., zákona
è. 473/2005 Z. z., zákona è. 491/2005 Z. z., zákona
è. 538/2005 Z. z., zákona è. 558/2005 Z. z., zákona
è. 572/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 610/2005 Z. z., zákona è. 14/2006 Z. z., zákona
è. 15/2006 Z. z., zákona è. 24/2006 Z. z., zákona
è. 117/2006 Z. z., zákona è. 124/2006 Z. z., zákona
è. 126/2006 Z. z., zákona è. 224/2006 Z. z., zákona
è. 342/2006 Z. z., zákona è. 672/2006 Z. z., zákona
è. 693/2006 Z. z., zákona è. 21/2007 Z. z., zákona
è. 43/2007 Z. z., zákona è. 95/2007 Z. z., zákona
è. 193/2007 Z. z., zákona è. 220/2007 Z. z., zákona
è. 279/2007 Z. z., zákona è. 295/2007 Z. z., zákona
è. 309/2007 Z. z., zákona è. 342/2007 Z. z., zákona
è. 343/2007 Z. z., zákona è. 344/2007 Z. z., zákona
è. 355/2007 Z. z., zákona è. 358/2007 Z. z., zákona
è. 359/2007 Z. z., zákona è. 460/2007 Z. z., zákona
è. 517/2007 Z. z., zákona è. 537/2007 Z. z., zákona
è. 548/2007 Z. z., zákona è. 571/2007 Z. z., zákona
è. 577/2007 Z. z., zákona è. 647/2007 Z. z., zákona
è. 661/2007 Z. z., zákona è. 92/2008 Z. z., zákona
è. 112/2008 Z. z., zákona è. 167/2008 Z. z., zákona
è. 214/2008 Z. z., zákona è. 264/2008 Z. z., zákona
è. 405/2008 Z. z., zákona è. 408/2008 Z. z., zákona
è. 451/2008 Z. z., zákona è. 465/2008 Z. z., zákona
è. 495/2008 Z. z. a zákona è. 514/2008 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov v poloke 47
písmená n) a o) znejú:
n) Vydanie poverenia na vykonávanie skúok biologickej úèinnosti .............. 165,50 eura,
o) Vydanie rozírenia poverenia na vykonávanie skúok biologickej úèinnosti ... 33 eur,.
2. V sadzobníku správnych poplatkov sa poloka 47
dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom úèinnej látky zaradenej do zoznamu povolených úèinných látok ............ 33 eur..
Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. marca 2009 okrem ustanovenia èl. I § 29 ods. 1 písm. e), ktoré nadobúda úèinnos 1. januára 2012, a ustanovenia èl. I § 29
ods. 1 písm. f), ktoré nadobúda úèinnos 1. januára 2014.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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46
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. januára 2009,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na aerosólové rozpraovaèe

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. h) zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov nariaïuje:

c)

§1

d)

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky (ïalej len
nariadenie vlády) sa vzahuje na aerosólové rozpraovaèe, ktorých objem nádob je v rozsahu
a) od 50 ml do 1000 ml pri kovových aerosólových rozpraovaèoch,
b) do 150 ml pri sklenených aerosólových rozpraovaèoch s nechránenými sklenenými obalmi vrátane
plastových aerosólových rozpraovaèov, ktoré sa povaujú za rozpraovaèe s obalmi z nechráneného
skla,
c) do 220 ml pri sklenených aerosólových rozpraovaèoch s trvalým ochranným povlakom vrátane plastových aerosólových rozpraovaèov, ktoré sa povaujú
za rozpraovaèe s obalmi z chráneného skla.
§2
(1) Aerosólový rozpraovaè je obal vyrobený z kovu,
zo skla alebo z plastu obsahujúci stlaèený, skvapalnený alebo rozpustený plyn pod tlakom s kvapalinou,
pastou alebo prákom alebo bez nich a je vybavený vypúacím zariadením umoòujúcim vypusti obsah
ako tuhé alebo kvapalné èastice v suspenzii s plynom,
vo forme peny, pasty, práku alebo v kvapalnom stave.
(2) Aerosólový rozpraovaè nie je urèený na opätovné
pouitie.
§3
(1) Aerosólový rozpraovaè mono uvies na trh, len ak
spåòa poiadavky pod¾a prílohy è. 1 k tomuto nariadeniu.
(2) Na potreby uvedenia aerosólového rozpraovaèa
na trh sa rozumie
a) tlakom vnútorný tlak vyjadrený v baroch,
b) testovacím tlakom tlak, ktorému sa prázdny obal
aerosólového rozpraovaèa podrobí poèas 25 sekúnd bez toho, aby sa vyskytli netesnosti alebo aby
kovové alebo plastové obaly vykazovali vidite¾né ale1
2

e)
f)
g)

bo trvalé deformácie s výnimkou prípustných deformácií, ktoré sú uvedené v prílohe è. 1 bode 6.1.1.2.,
tlakom prasknutia minimálny pretlak, pri ktorom
obal aerosólového rozpraovaèa praskne alebo sa
roztrhne,
celkovým objemom objem, pri ktorom je otvorený
obal aerosólového rozpraovaèa naplnený a po okraj otvoru v mililitroch,
èistým objemom objem uzavretého a naplneného
obalu aerosólového rozpraovaèa v mililitroch,
objemom kvapalnej fázy objem, ktorý zaberá v uzavretom a naplnenom aerosólovom rozpraovaèi neplynná fáza,
testovacími podmienkami hodnoty merané pri 20 oC
(+/5 oC) pri hydraulicky vytvorených testovacích
tlakoch a tlakoch prasknutia.

(3) Osoba1) zodpovedná za uvedenie aerosólového rozpraovaèa na trh je povinná pred jeho uvedením na trh
a) vykona analýzu nebezpeèenstiev s cie¾om identifikova nebezpeèenstvá, ktoré sa na taký výrobok
vzahujú; navrhnú, testova náplò aerosólového
rozpraovaèa pod¾a poiadaviek uvedených v prílohe
è. 1 bode 6., vyrobi aerosólový rozpraovaè a pod¾a
potreby vypracova na základe analýzy pod¾a prvej
èasti vety a na aerosólovom rozpraovaèi uvies upozornenia vyplývajúce z vykonanej analýzy týkajúcej
sa pouívania aerosólového rozpraovaèa,
b) opísa metódu pouitú na stanovenie chemického
spalného tepla v dokumente, ktorý bude dostupný
v slovenskom jazyku na adrese uvedenej na oznaèení
v súlade s § 4 ods. 1 písm. a), ak sa chemické spalné
teplo vyuíva ako parameter na posúdenie hor¾avosti
aerosólov v zmysle ustanovení tohto nariadenia.
(4) Ak aerosólový rozpraovaè spåòa poiadavky
odsekov 2 a 3, osoba,1) ktorá aerosólový rozpraovaè
uvádza na trh, oznaèí ho pred jeho uvedením na trh
symbolom ε (obrátený epsilon); na aerosólových rozpraovaèoch nesmú by pouité také oznaèenia alebo
nápisy, ktoré by bolo moné zameni so symbolom obrátený epsilon.
§4
Na kadom obale aerosólového rozpraovaèa musia
by bez toho, aby boli dotknuté poiadavky pod¾a osobitných predpisov,2) a tam, kde to nie je moné, vzh¾a-

) § 4 zákona è. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za kodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona è. 451/2004 Z. z.
) Napríklad § 6 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, § 25 a 26 zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
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dom na jeho malý rozmer na títku pripevnenom
k nemu vidite¾nými, èitate¾nými a neodstránite¾nými
písmenami v tátnom jazyku alebo v jazyku krajiny,
v ktorej sa aerosólový rozpraovaè uvádza na trh, uvedené tieto údaje:
a) identifikácia osoby, ktorá je zodpovedná za uvedenie
aerosólového rozpraovaèa na trh,
b) symbol ε potvrdzujúci splnenie poiadaviek tohto
nariadenia,
c) kódové oznaèenie umoòujúce identifikáciu are
náplne,
d) údaje uvedené v prílohe è. 1 bodoch 2.2. a 2.3.,
e) menovitý objem výrobku v aerosólovom rozpraovaèi a
f) celkový menovitý objem nádoby tak, aby nedolo
k jeho zámene s menovitým objemom výrobku
v aerosólovom rozpraovaèi.

oznaèení sa musí zrete¾ne uvies mnostvo hor¾avého
obsahu v aerosólovom rozpraovaèi formou èitate¾ného
a neodstránite¾ného znenia: X hmotnostných % obsahu je hor¾avých.
§6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev a Európskej únie uvedené
v prílohe è. 2.
§7
Zruuje sa:
Vyhláka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 330/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poiadavkách na aerosólové rozpraovaèe.

§5
Ak aerosólový rozpraovaè obsahuje hor¾avé zloky
pod¾a prílohy è. 1 bodu 1.8., ale aerosólový rozpraovaè
sa nepovauje za hor¾avý alebo mimoriadne hor¾avý
pod¾a kritérií uvedených v prílohe è. 1 bode 1.9., na
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§8
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 11. apríla
2009 okrem § 1 a 3, 5 a 7, ktoré nadobudnú úèinnos
29. apríla 2010.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 46/2009 Z. z.

1.

Definície 1.1. a 1.7. sú obsiahnuté v § 3 ods. 2 tohto nariadenia.

1.8.

Hor¾avý obsah
Obsah aerosólových rozpraovaèov (ïalej len aerosól) sa povauje za hor¾avý, ak obsahuje niektorú zo
zloiek, ktorá je klasifikovaná ako hor¾avá:
a) hor¾avá kvapalina je kvapalina, ktorej teplota vzplanutia neprevyuje 93 oC,
b) hor¾avá tuhá látka je tuhá látka alebo zmes, ktorá je ¾ahko zápalná alebo môe spôsobi zapálenie
alebo k nemu prispie v dôsledku trenia. ¼ahko zápalné tuhé látky sú prákové, zrnité alebo pastovité látky alebo zmesi, ktoré sú nebezpeèné, ak sa môu ¾ahko zapáli u pri krátkom kontakte so zápalným zdrojom, ako napríklad horiaca zápalka, a plameò sa následne rýchlo íri,
c) hor¾avý plyn je plyn alebo plynná zmes s rozsahom hor¾avosti na vzduchu pri teplote 20 oC a tandardnom tlaku 1,013 bar.
Táto definícia sa nevzahuje na samozápalné, samovo¾ne sa zahrievajúce alebo s vodou reagujúce látky
a zmesi, ktoré nikdy nesmú by zlokami obsahu aerosólov.

1.9.

Mimoriadne hor¾avé, hor¾avé a nehor¾avé aerosóly
Na úèely tohto nariadenia sa aerosól povauje za mimoriadne hor¾avý, hor¾avý alebo nehor¾avý pod¾a
jeho chemického spalného tepla a hmotnostného obsahu hor¾avých zloiek takto:
a) aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne hor¾avý, ak obsahuje 85 % alebo viac hor¾avých zloiek a chemické spalné teplo sa rovná alebo prevyuje 30 kJ/g,
b) aerosól sa klasifikuje ako nehor¾avý, ak obsahuje 1 % alebo menej hor¾avých zloiek a chemické
spalné teplo je niie ako 20 kJ/g,
c) vetky ostatné aerosóly sa podrobia nasledujúcim postupom klasifikácie hor¾avosti alebo sa klasifikujú ako mimoriadne hor¾avé. Test zápalnej vzdialenosti, test zapálenia v uzavretom priestore a test
hor¾avosti peny musia by v súlade s bodom 6.3.

1.9.1.

Hor¾avé aerosóly sú také aerosóly, ktoré sa uvo¾òujú ako èastice v kvapalnom alebo v pevnom stave alebo v práku (ïalej len sprejové aerosóly).
V prípade sprejových aerosólov sa klasifikácia vykoná s prihliadnutím na chemické spalné teplo a výsledky testu zápalnej vzdialenosti takto:
a) ak je chemické spalné teplo niie ako 20 kJ/g,
1. aerosól sa klasifikuje ako hor¾avý, ak vzplanutie nastane vo vzdialenosti rovnajúcej sa alebo väèej ako 15 cm, ale menej ako 75 cm,
2. aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne hor¾avý, ak vzplanutie nastane vo vzdialenosti 75 cm alebo väèej,
3. ak vzplanutie pri teste zápalnej vzdialenosti nenastane, vykoná sa test zapálenia v uzavretom
priestore a v tomto prípade sa aerosól klasifikuje ako hor¾avý, ak je èasový ekvivalent nií alebo
sa rovná 300 s/m3 alebo ak je zápalná hustota menia alebo sa rovná 300 g/m3. V opaènom prípade sa aerosól klasifikuje ako nehor¾avý,
b) ak sa chemické spalné teplo rovná alebo prevyuje 20 kJ/g, aerosól sa klasifikuje ako mimoriadne
hor¾avý, ak zapálenie nastane vo vzdialenosti 75 cm alebo väèej. V opaènom prípade sa aerosól klasifikuje ako hor¾avý.

1.9.2.

Hor¾avé aerosóly, ktoré sa uvo¾òujú vo forme peny (ïalej len penové aerosóly).
V prípade penových aerosólov sa klasifikácia vykoná na základe výsledkov testu hor¾avosti peny:
a) aerosólový produkt sa klasifikuje ako mimoriadne hor¾avý, ak
1. výka plameòa je 20 cm alebo viac a plameò horí 2 s alebo dlhie, alebo
2. výka plameòa je 4 cm alebo viac a plameò horí 7 s alebo dlhie,
b) aerosólový produkt, ktorý nespåòa kritériá pod¾a písmena a), sa klasifikuje ako hor¾avý, ak výka
plameòa je 4 cm alebo viac a plameò horí 2 s alebo dlhie.

1.10.

Chemické spalné teplo
Chemické spalné teplo ΔHc sa stanoví
a) pod¾a uznávaných technologických pravidiel uvedených napríklad v normách, ako sú ASTM D 240,
ISO 13943 86.1 a 86.3 a NFPA 30B, alebo v uznávanej vedeckej literatúre, alebo
b) vyuitím nasledujúcej metódy výpoètu:
Chemické spalné teplo (ΔHc) v kilojouloch na gram (kJ/g) mono vypoèíta ako súèin teoretického
spalného tepla (ΔHcomb) a úèinnosti spa¾ovania, ktorá je zvyèajne menia ako 1,0 (bená úèinnos
spa¾ovania je 0,95 alebo 95 %).
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Pri zloených aerosólových zmesiach je chemické spalné teplo súètom váených hodnôt spalného tepla
jednotlivých zloiek:
ΔH c =

∑[w % × ΔH ( ) ],
n
i

i

ci

kde
ΔH c

= chemické spalné teplo (kJ/g) produktu,

wi %

= hmotnostný podiel zloky i v produkte,

ΔH c(i) = pecifické spalné teplo (kJ/g) zloky i v produkte.

2.

Veobecné ustanovenia

2.1.

Kontrukcia a prísluenstvo

2.1.1.

Naplnený aerosólový rozpraovaè musí by vyrobený tak, aby za bených podmienok pouitia a skladovania vyhovoval ustanoveniam tejto prílohy.

2.1.2.

Ventil musí umoòova skutoène hermetické uzavretie za bených prepravných a skladovacích podmienok a musí by chránený proti neúmyselnému otvoreniu a akémuko¾vek pokodeniu, napríklad
ochranným uzáverom.

2.1.3.

Nesmie existova iadna monos, e bude zníená mechanická odolnos aerosólového rozpraovaèa
pôsobením látok v òom obsiahnutých, a to ani pri dlhodobom skladovaní.

2.2.

Oznaèovanie
Aerosólový rozpraovaè musí by vidite¾ne a èitate¾ne oznaèený údajmi:
a) Tlaková nádoba: Chráòte pred slneèným iarením a teplotami nad 50 oC. Neprepichujte a nespa¾ujte, a to ani po pouití,
b) ak je aerosól klasifikovaný ako hor¾avý alebo mimoriadne hor¾avý pod¾a kritérií ustanovených
v bode 1.9.,
1. výstraný symbol plameòa v súlade so vzorom uvedeným v osobitnom predpise,3)
2. oznaèenie hor¾avý alebo mimoriadne hor¾avý pod¾a toho, èi je aerosól klasifikovaný ako hor¾avý alebo mimoriadne hor¾avý,
c) Hor¾avé alebo výstraný symbol vo¾ného plameòa, ak náplò obsahuje viac ako 45 % hmotnosti alebo viac ako 250 g hor¾avých zloiek.

2.3.

Bez toho, aby boli dotknuté poiadavky osobitného predpisu4) vzahujúceho sa na klasifikáciu, balenie
a oznaèovanie nebezpeèných látok a prípravkov, najmä ak ide o nebezpeèenstvo pre zdravie a ivotné
prostredie, akýko¾vek aerosólový rozpraovaè musí by vidite¾ne a nezmazate¾ne oznaèený,
a) ak je to potrebné, ïalími prevádzkovými opatreniami, ktorými sa spotrebitelia upozornia na osobitné nebezpeèenstvá výrobku; ak je k aerosólovému rozpraovaèu priloený samostatný návod na pouitie, ten musí obsahova uvedené varovania,
b) ak je aerosól klasifikovaný ako hor¾avý alebo mimoriadne hor¾avý pod¾a kritérií ustanovených
v bode 1.9., tieto upozornenia:
1. oznaèenia na bezpeèné pouívanie S2 a S16 ustanovené v osobitnom predpise,5)
2. Nestriekajte do ohòa alebo na eravé predmety.

2.4.

Objem kvapalnej fázy
Objem kvapalnej fázy pri teplote 50 oC nesmie presiahnu 90 % objemovej kapacity obalu.

3.

Okrem základných podmienok uvedených v prílohe è. 1 bodoch 1.8. a 2.4. pre aerosólové kovové rozpraovaèe platia aj osobitné podmienky upravené v bodoch 3.1. a 3.1.2.

3.1.

Obsah
Celkový obsah nádob nesmie presahova 1 000 ml.

3.1.1.

3

Testovací tlak pre obaly plnené pri tlaku
a) niom ako 0,6 a 0,7 MPa a pri teplote 50 oC musí sa testovací tlak rovna najmenej 1,0 MPa,
b) rovnajúcom sa alebo vyom ako 0,6 a 0,7 MP a pri teplote 50 oC musí by testovací tlak o 50 % vyí
ako vnútorný tlak pri teplote 50 oC.

) Príloha è. 2 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2002 na vykonanie zákona è. 163/2001 Z. z. o chemických
látkach a chemických prípravkoch v znení neskorích predpisov.
4
) Príloha è. 6 a príloha è. 10 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2002.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, oznaèovaní a balení látok a zmesí,
o zmene, doplnení a zruení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) è. 1907/2006.
5
) Príloha è. 4 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 2/2002.
Príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1272/2008.
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4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
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Plnenie
Pri teplote 50 oC nesmie tlak v aerosólovom rozpraovaèi presiahnu hodnotu 1,2 MPa.
Ak vak aerosól neobsahuje plyn alebo plynnú zmes s rozsahom hor¾avosti so vzduchom pri teplote
20 oC a tandardnom tlaku 0,1013 MPa, maximálny povolený tlak pri teplote 50 oC je 1,32 MPa.
Okrem základných podmienok uvedených v prílohe è. 1 bodoch 1.8. a 2.4. pre aerosólové sklenené rozpraovaèe platia aj osobitné podmienky upravené v bodoch 4.1. a 5.2.
Obaly s plastovým povlakom alebo trvalo chránené obaly
Obaly tohto typu mono pouíva na plnenie stlaèeným, skvapalneným alebo rozpusteným plynom.
Obsah
Celkový obsah takých nádob nesmie by väèí ako 220 ml.
Ochranný povlak
Ochranný povlak musí pozostáva z plastov alebo z iných vhodných látok a má vylúèi nebezpeèenstvo
vymrtenia úlomkov skla pri neúmyselnom rozbití nádoby a musí by vyhotovený tak, e nebudú vymrtené iadne úlomky skla, ak na 20 oC zohriaty a naplnený aerosólový rozpraovaè padne z výky
1,8 m na betónovú podlahu.
Testovací tlak pre nádoby plnené
a) stlaèeným alebo rozpusteným plynom musia odola testovaciemu tlaku s ve¾kosou minimálne
1,2 MPa,
b) skvapalneným plynom musia odola testovaciemu tlaku minimálne 1,0 MPa.
Plnenie
Aerosólové rozpraovaèe, ktoré sú plnené
a) stlaèeným plynom, nesmú by pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyí ako 0,9 MPa,
b) rozpusteným plynom, nesmú by pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyí ako 0,8 MPa,
c) skvapalneným plynom alebo zmesami skvapalnených plynov, nesmú by pri teplote 20 oC vystavené
tlakom, ktoré sú vyie ako tlaky uvedené v tabu¾ke:
Celková objemová kapacita

50 ml a 80 ml
viac ako 80 ml a 160 ml
viac ako 160 ml a 220 ml

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
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Podiel skvapalneného plynu k celkovej zmesi
v hmotnostných percentách
20 %

50 %

80 %

0,35 MPa
0,32 MPa
0,28 MPa

0,28 MPa
0,25 MPa
0,21 MPa

0,25 MPa
0,22 MPa
0,18 MPa

Tabu¾ka udáva prípustné hranièné hodnoty tlakov pri teplote 20 oC v závislosti od percentuálneho podielu plynu.
Pre percentuálne podiely plynu, ktoré nie sú uvedené v tabu¾ke, sa hranièné hodnoty tlaku vypoèítajú
extrapoláciou.
Nechránené sklenené nádoby
Aerosólové rozpraovaèe pouívajúce nechránené sklenené nádoby môu by plnené len skvapalneným
alebo rozpusteným plynom.
Obsah
Celkový obsah nechránených sklenených nádob nesmie presahova 150 ml.
Testovací tlak nádoby
Testovací tlak nádoby musí by najmenej 1,2 MPa.
Plnenie
Aerosólové rozpraovaèe, ktoré sú plnené
a) rozpusteným plynom, nesmú by pri teplote 50 oC vystavené tlaku, ktorý je vyí ako 0,8 MPa,
b) skvapalneným plynom, nesmú by pri teplote 20 oC vystavené tlakom, ktoré sú väèie ako tlaky uvedené v tabu¾ke:
Celková objemová kapacita

50 ml a 70 ml
viac ako 70 ml a 150 ml

Podiel skvapalneného plynu k celkovej zmesi
v hmotnostných percentách
20 %

50 %

80 %

0,15 MPa
0,15 MPa

0,15 MPa
0,15 MPa

0,125 MPa
0,1 MPa
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Tabu¾ka udáva prípustné hranièné hodnoty tlakov pri teplote 20 oC v závislosti od percentuálneho podielu skvapalneného plynu.
Pre percentuálne podiely plynu, ktoré nie sú uvedené v tabu¾ke, sa hranièné hodnoty tlaku vypoèítajú
extrapoláciou.
5.

Podmienky pre plastové aerosólové rozpraovaèe

5.1.

Plastové aerosólové rozpraovaèe, pri ktorých rozbití môu vzniknú úlomky, sa povaujú za aerosólové
rozpraovaèe s obalmi z nechráneného skla.

5.2.

Plastové aerosólové rozpraovaèe, pri ktorých rozbití nemôu vzniknú iadne úlomky, sa povaujú za
aerosólové rozpraovaèe z chráneného skla.

6.

Testy

6.1.

Poiadavky na testy

6.1.1.

Hydraulický test prázdnych nádob

6.1.1.1.

Kovové, sklenené a plastové aerosólové rozpraovaèe majú by schopné odola testu na hydraulický
tlak tak, ako je to stanovené v bodoch 3.1.1., 4.1.3. a 4.2.2.

6.1.1.2.

Kovové nádoby, ktoré vykazujú asymetrické alebo znaèné deformácie alebo iné podobné nedostatky,
treba vyradi. Malá symetrická deformácia dna alebo deformácia profilu vrchného krytu je povolená za
predpokladu, e nádoba vyhovie testu prasknutia.

6.1.2.

Detrukèný test prázdnych kovových nádob
Osoba zodpovedná za uvedenie kovového aerosólového rozpraovaèa na trh musí zabezpeèi, aby hodnota tlaku prasknutia nádob bola najmenej o 20 % vyia ako stanovená hodnota testovacieho tlaku.

6.1.3.

Test pádom nádob z chráneného skla
Nádoby majú spåòa poiadavky testov ustanovené v bode 4.1.2.

6.1.4.

Závereèná kontrola naplnených aerosólových rozpraovaèov

6.1.4.1.

Aerosólové rozpraovaèe sa podrobia jednej z nasledujúcich závereèných testovacích metód:
a) Test v horúcom vodnom kúpeli
Kadý naplnený aerosólový rozpraovaè sa ponorí do horúceho vodného kúpe¾a:
1. teplota vodného kúpe¾a a trvanie testu by mali by také, aby vnútorný tlak dosiahol hodnotu tlaku obsahu pri jednotnej teplote 50 oC,
2. kadý aerosólový rozpraovaè, ktorý vykazuje vidite¾nú trvalú deformáciu alebo netesnos, sa
musí vyradi.
b) Závereèné testovacie metódy za tepla
Môu sa poui aj iné metódy zahriatia obsahu aerosólových rozpraovaèov, ak tie zaruèia, e tlak
a teplota v kadom naplnenom aerosólovom rozpraovaèi dosiahnu hodnoty poadované pri teste
v horúcom vodnom kúpeli a deformácie a netesnosti sa odhalia s rovnakou presnosou ako v prípade
testu v horúcom vodnom kúpeli.
c) Závereèné testovacie metódy za studena
Môe sa poui alternatívna závereèná testovacia metóda za studena, ak je v súlade s ustanoveniami
o alternatívnych metódach k testu aerosólových rozpraovaèov v horúcom vodnom kúpeli pod¾a osobitného predpisu.6)

6.1.4.2.

Pri aerosólových rozpraovaèoch, ktorých obsah prechádza fyzikálnou alebo chemickou premenou,
ktorá mení ich vlastnosti tlaku po naplnení a pred prvým pouitím, by sa mali poui závereèné testovacie metódy za studena pod¾a bodu 6.1.4.1. písm. c).

6.1.4.3.

V prípade testovacích metód pod¾a bodu 6.1.4.1. písm. b) a c):
a) testovacia metóda musí by schválená akreditovanou osobou,5)
b) osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozpraovaèov na trh musí poda iados o schválenie
akreditovanej osobe; k iadosti sa priloí technický opis danej metódy,
c) osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozpraovaèov na trh musí ma na úèely doh¾adu k dispozícii schválenie akreditovanou osobou, technický opis metódy a prípadne aj správy z kontroly bene dostupné na adrese uvedenej na oznaèení v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia,
d) technický opis musí by v tátnom jazyku alebo musí by pripojený jeho úradný preklad v priloenom príbalovom letáku,
e) kontrolné testy aerosólových rozpraovaèov vykonáva akreditovaná osoba.5)

6.2.

Príklady kontrolných testov

6.2.1.

Test prázdnych aerosólových nádob

6

) Bod 6.2.4.3.2.2 prílohy A k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpeèných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláke ministra zahranièných vecí è. 64/1987 Zb. v znení neskorích predpisov.
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Pä náhodne vybratých prázdnych aerosólových nádob z rovnorodej are 2 500 prázdnych nádob, ktoré sú vyrobené z toho istého materiálu z kontinuálneho výrobného procesu are alebo zo are zodpovedajúcej hodinovej produkcii, sa vystaví poèas 25 sekúnd testovaciemu tlaku.
Ak ktoráko¾vek z nádob nevyhovie testu, odoberie sa náhodne z tej istej are desa ïalích nádob a podrobia sa tomu istému testu; ak ktoráko¾vek z týchto nádob nevyhovie testu, potom je celá ara nevhodná na pouitie.
Testy naplnených aerosólových rozpraovaèov
Vykonajú sa kontrolné testy tesnosti na vzduch a vodu ponorením reprezentatívneho poètu naplnených aerosólových rozpraovaèov do vodného kúpe¾a. Teplota kúpe¾a a doba ponorenia musia by také,
aby obsahu aerosólového rozpraovaèa umonili dosiahnu jednotnú teplotu 50 oC poèas poadovanej
doby, aby bolo zaruèené, e nedolo k roztrhnutiu alebo prasknutiu.
Kadá ara aerosólových rozpraovaèov, ktorá nevyhovie testom, sa povauje za nevhodnú na pouitie.
Testy hor¾avosti aerosólov
Test zápalnej vzdialenosti sprejových aerosólov
Úvod
Tento test opisuje metódu stanovenia zápalnej vzdialenosti aerosólového spreja s cie¾om posúdi súvisiace riziko hor¾avosti. Aerosól sa strieka v smere zápalného zdroja v intervaloch 15 cm a pozoruje sa, èi
nastane zapálenie a nepreruené horenie. Zapálenie a nepreruené horenie sa definujú ako stabilný
plameò, ktorý trvá aspoò 5 s. Zápalným zdrojom je plynový horák s modrým nesvietivým plameòom vysokým 4 cm  5 cm.
Tento test sa pouíva pri aerosólových produktoch s dostrekom 15 cm alebo viac. Aerosólové produkty
s dostrekom kratím ako 15 cm, ako sú rozpraovaèe peny, gélov, pást alebo tie, ktoré sú vybavené dávkovaèmi, sú z tohto testu vylúèené. Aerosólové produkty, ktoré rozpraujú penu, gély alebo pasty, sa
testujú testom hor¾avosti aerosólovej peny.
Zariadenie a materiál
Vyaduje sa toto zariadenie:
Vodný kúpe¾ udriavaný na 20 oC

presnos na ± 1 oC

Kalibrovaná laboratórna váha

presnos na ± 0,1 g

Èasomiera (stopky)

presnos na ± 0,2 s

Delená stupnica, podstavec a svorka

diely v cm

Plynový horák, podstavec a svorka
Teplomer

presnos na ± 1 oC

Snímaè vlhkosti

presnos na ± 5 %

Tlakomer
presnos na ± 0,1 bar
6.3.1.3.
Postup
6.3.1.3.1.
Veobecné poiadavky
6.3.1.3.1.1. Pred testovaním sa kadý aerosólový rozpraovaè kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu v trvaní pribline 1 sekundy. Úèelom tohto postupu je odstráni nehomogénne látky z èerpacej trubièky.
6.3.1.3.1.2. Návod na pouitie aerosólového rozpraovaèa sa prísne dodriava vrátane pokynov, èi sa rozpraovaè
má pouíva v stojatej alebo obrátenej polohe. Ak je potrebné potrias, potraste bezprostredne pred testom.
6.3.1.3.1.3. Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatoèným vetraním pri teplote udriavanej na 20 oC ± 5 oC
a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 %  80 %.
6.3.1.3.1.4. Kadý aerosólový rozpraovaè sa testuje:
a) keï je plný, uskutoènením celého postupu s plynovým horákom vo vzdialenosti
15 cm a 90 cm od spúacieho mechanizmu aerosólovej nádoby,
b) keï zostáva 10 % a 12 % úrovne náplne (hmotnostné %), iba jeden test vo vzdialenosti 15 cm od
spúacieho mechanizmu, ak sa sprej z plnej nádoby vôbec nezapálil, alebo vo vzdialenosti zapálenia
spreja z plnej nádoby plus 15 cm.
6.3.1.3.1.5. Poèas testu je nádoba v polohe pod¾a pokynov uvedených na oznaèení. Zápalný zdroj sa umiestni pod¾a
potreby.
6.3.1.3.1.6. Postup testu si vyaduje testovanie spreja v intervaloch 15 cm medzi plameòom horáka a spúacím
mechanizmom aerosólu, a to v rozpätí 15 cm a 90 cm. Je výhodné zaèa vo vzdialenosti 60 cm medzi
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plameòom horáka a spúacím mechanizmom aerosólu. Vzdialenos medzi plameòom horáka a spúacím mechanizmom aerosólu sa zvýi o 15 cm v prípade zapálenia spreja vo vzdialenosti 60 cm. Vzdialenos sa zníi o 15 cm v prípade, ak nenastane zapálenie vo vzdialenosti 60 cm medzi plameòom horáka a spúacím mechanizmom aerosólu. Cie¾om je stanovi maximálnu vzdialenos medzi spúacím
mechanizmom aerosólu a plameòom horáka, pri ktorej nastane trvalé horenie spreja, alebo potvrdi, e
zapálenie nenastane ani vo vzdialenosti 15 cm medzi plameòom horáka a spúacím mechanizmom
aerosólu.
Testovací postup
a) Najmenej tri plné aerosólové rozpraovaèe sa kondiciujú na teplotu 20 oC ± 1 oC ponorením minimálne 95 % rozpraovaèa do vody na najmenej 30 minút pred zaèiatkom kadého testu (ak je aerosól ponorený celý, 30 minútové kondiciovanie je postaèujúce),
b) splòte veobecné poiadavky: zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkos prostredia,
c) odváte aerosólový rozpraovaè a zaznamenajte jeho hmotnos,
d) stanovte vnútorný tlak a poèiatoènú rýchlos vypúania pri teplote 20 oC ± 1 oC (aby ste vylúèili
chybné alebo len èiastoène naplnené aerosólové rozpraovaèe),
e) upevnite plynový horák na rovný horizontálny povrch alebo prichyte horák svorkou k podstavcu,
f) zapá¾te plynový horák; plameò má by nesvietivý a vysoký pribline 4 cm a 5 cm,
g) umiestnite dýzu spúacieho mechanizmu do poadovanej vzdialenosti od plameòa; aerosól sa testuje v polohe, v ktorej by sa mal pouíva, t. j. v stojatej alebo obrátenej polohe,
h) výkovo zarovnajte dýzu spúacieho mechanizmu a plameò horáka a uistite sa, e dýza smeruje
presne na plameò (pozri obrázok 6.3.1.1.); sprej sa strieka cez hornú polovicu plameòa,
Obrázok 6.3.1.1.

i) splòte veobecné poiadavky týkajúce sa pretrepania obsahu rozpraovaèa,
j) aktivujte piest aerosólového rozpraovaèa a striekajte jeho obsah poèas 5 s, pokia¾ nenastane zapálenie; ak nastane zapálenie, pokraèujte v striekaní a udrujte plameò poèas 5 s od zapálenia,
k) zaznamenajte výsledok zapálenia pre vzdialenos medzi plynovým horákom a aerosólovým rozpraovaèom do uvedenej tabu¾ky,
l) ak nenastane zapálenie poèas èinnosti uvedenej v písmene j), testujte aerosól v iných polohách, t. j.
v obrátenej polohe pri produktoch, ktoré sa majú pouíva v stojatej polohe, a zistite, èi nastane zapálenie,
m) opakujte èinnosti uvedené v písmenách g) a l) ete dvakrát (spolu trikrát) s rovnakou nádobou
a v rovnakej vzdialenosti medzi plynovým horákom a spúacím mechanizmom aerosólu,
n) opakujte testovací postup s dvoma ïalími aerosólovými nádobami rovnakého produktu v rovnakej
vzdialenosti medzi plynovým horákom a spúacím mechanizmom aerosólu,
o) opakujte èinnosti uvedené v písmenách g) a n) testovacieho postupu vo vzdialenostiach od 15 cm
do 90 cm medzi spúacím mechanizmom aerosólovej nádoby a plameòom horáka v závislosti od výsledku kadého testu (pozri takisto 6.3.1.3.1.4. a 6.3.1.3.1.5.),
p) ak nenastane zapálenie vo vzdialenosti 15 cm, postup pre pôvodne plné nádoby sa ukonèí. Postup sa
ukonèí aj vtedy, ak zapálenie a nepreruené horenie nastane vo vzdialenosti 90 cm. Ak vo vzdialenosti 15 cm nenastane zapálenie, zaznamenajte, e zapálenie nenastalo. Maximálna vzdialenos medzi plameòom horáka a spúacím mechanizmom aerosólu, pri ktorej nastalo zapálenie a nepreruené horenie, sa oznaèuje ako zápalná vzdialenos pri vetkých ïalích okolnostiach,
q) jeden test sa vykoná s 3 nádobami pribline naplnenými na úroveò 10 % a 12 % obsahu. Tieto nádoby sa testujú tak, aby vzdialenos medzi spúacím mechanizmom aerosólu a plameòom horáka
zodpovedala vzdialenosti zapálenia pri plných nádobách + 15 cm,
r) vyprázdnite aerosólovú nádobu na pribline 10 % a 12 % (hmotnostných) úrovne náplne dávkami
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v trvaní najviac 30 s. Dodrte minimálnu prestávku 300 s medzi jednotlivými dávkami; poèas tejto
prestávky rozstrekovaèe umiestnite do vodného kúpe¾a,
s) opakujte èinnosti uvedené v písmenách g) a n) s aerosólovými nádobami naplnenými na pribline
10 % a 12 %, prièom vynechajte èinnosti uvedené v písmenách l) a m); tento test sa vykonáva s aerosólmi iba v jednej polohe, t. j. stojatej alebo obrátenej, ktorá zodpovedá polohe, pri ktorej nastalo prípadné zapálenie pri plných nádobách,
t) zaznamenajte vetky výsledky do uvedenej tabu¾ky 6.3.1.1.
6.3.1.3.2.1. Vetky pokusy sa vykonávajú pod digestorom v miestnosti, ktorú mono dobre vetra. Vetranie digestora a miestnosti by malo trva najmenej 3 minúty po kadom teste. Prijmite vetky potrebné bezpeènostné opatrenia, aby ste predili vdýchnutiu produktov horenia.
6.3.1.3.2.2. Nádoby s priblinou úrovòou náplne 10 % a 12 % sa testujú iba raz. Tabu¾ka výsledkov musí obsahova iba jeden výsledok pre kadú nádobu.
6.3.1.3.2.3. Ak je výsledok testu negatívny v polohe, v ktorej by sa rozpraovaè mal pouíva, test sa zopakuje v takej
polohe rozpraovaèa, v ktorej sa najpravdepodobnejie dosiahne pozitívny výsledok.
6.3.1.4.

Metóda hodnotenia výsledkov

6.3.1.4.1.

Vetky výsledky sa zaznamenajú. Nasledujúca tabu¾ka 6.3.1.1. predstavuje vzorovú tabu¾ku výsledkov, ktorá by sa mala pouíva na zaznamenávanie výsledkov.
Tabu¾ka 6.3.1.1.
Dátum

Teplota

o

C

Relatívna vlhkos

%

Názov produktu
Èistý objem

Nádoba 1

Nádoba 2

Nádoba 3

Pôvodná úroveò
náplne

%

%

%

Vzdialenos
rozpraovaèa

Test

15 cm

Zapálenie?

1

2

3

1

2

3

1

2

3

ÁNO alebo NIE
30 cm

Zapálenie?
ÁNO alebo NIE

45 cm

Zapálenie?
ÁNO alebo NIE

60 cm

Zapálenie?
ÁNO alebo NIE

75 cm

Zapálenie?
ÁNO alebo NIE

90 cm

Zapálenie?
ÁNO alebo NIE

Pozorovania
vrátane polohy
nádoby
6.3.2.

Test zapálenia v uzavretom priestore

6.3.2.1.

Úvod
Táto testovacia norma opisuje metódu posúdenia hor¾avosti produktov vypúaných aerosólovými rozpraovaèmi vyplývajúcej z ich tendencie zapáli sa v uzavretom alebo stiesnenom priestore. Obsah
aerosólového rozpraovaèa sa strieka do valcovitej testovacej nádoby, v ktorej je umiestnená horiaca
svieèka. Ak nastane pozorovate¾né zapálenie, zaznamená sa uplynutý èas a vypustené mnostvo.
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Zariadenie a materiál
Vyaduje sa toto zariadenie:
Èasomiera (stopky)

presnos na ± 0,2 s
o

Vodný kúpe¾ udriavaný na 20 C

presnos na ± 1 oC

Kalibrovaná laboratórna váha

presnos na ± 0,1 g

Teplomer

presnos na ± 1 oC

Snímaè vlhkosti

presnos na ± 5 %

Tlakomer

presnos na ± 0,1 bar

Valcovitá testovacia nádoba
pod¾a uvedených podrobností
6.3.2.2.2.
Príprava testovacieho zariadenia
6.3.2.2.2.1. Valcovitá nádoba s objemom pribline 200 dm3, priemerom pribline 600 mm a dåkou pribline
720 mm, ktorá je na jednom konci otvorená, sa upraví takto:
a) zatvárací systém tvorený sklápacím krytom sa upevní na otvorený koniec nádoby alebo
b) ako zatvárací systém môe slúi plastová fólia s hrúbkou 0,01 mm a 0,02 mm. Ak sa test vykonáva
s plastovou fóliou, je potrebné postupova takto: napnite fóliu na otvorený koniec valca a prichyte ju
elastickou páskou; pevnos pásky má by taká, e keï sa navleèie na valec poloený na boènej strane, roztiahne sa iba o 25 mm, ak k nej v najniom bode pripevníte závaie s hmotnosou 0,45 kg. Vyrete do fólie trbinu s dåkou 25 mm zaèínajúcu sa 50 mm od okraja valca; fólia musí by napnutá,
c) na opaènom konci valca vyvàtajte otvor s priemerom 50 mm vzdialený 100 mm od okraja tak, aby bol
umiestnený v hornej èasti, keï je nádoba poloená a pripravená na test (obrázok 6.3.2.1.),
Obrázok 6.3.2.1.

d) na kovový podstavec s rozmermi 200 mm × 200 mm umiestnite parafínovú voskovú svieèku s priemerom 20 mm a 40 mm a výkou 100 mm. Svieèka sa vymení, keï jej výka klesne pod 80 mm. Plameò svieèky sa chráni pred zásahom spreja krytom so írkou 150 mm a s výkou 200 mm. Vo výke
150 mm od základne krytu je rovina naklonená v uhle 45 o (obrázok 6.3.2.2.),
Obrázok 6.3.2.2.
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e) svieèka na kovovom podstavci sa umiestni do stredu medzi dva konce valca (obrázok 6.3.2.3.),
Obrázok 6.3.2.3.

6.3.2.2.2.2.

6.3.2.3.
6.3.2.3.1.
6.3.2.3.1.1.
6.3.2.3.1.2.
6.3.2.3.1.3.
6.3.2.3.2.

6.3.2.4.
6.3.2.4.1.

7

f) valec sa poloí na podlahu alebo podstavec na mieste, kde je teplota medzi 15 oC a 25 oC. Testovaný
produkt sa strieka do vnútra valca s objemom pribline 200 dm3, v ktorom je zdroj zapálenia.
Zvyèajne produkt opúa aerosólovú nádobu v uhle 90o k vertikálnej osi nádoby. Uvedené rozmiestnenie a postup sa vzahujú na tento druh aerosólového produktu. V prípade aerosólov fungujúcich iným
spôsobom (napríklad aerosólové rozpraovaèe s vertikálnym striekaním) bude potrebné zaznamena
zmeny v zariadení a postupoch v súlade so správnou laboratórnou praxou, napríklad pod¾a normy.7)
Postup
Veobecné poiadavky
Pred testovaním sa kadý aerosólový rozpraovaè kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu v trvaní pribline 1 s. Úèelom tohto postupu je odstráni nehomogénne látky z èerpacej trubièky.
Návod na pouitie sa prísne dodriava vrátane pokynov, èi sa rozpraovaè má pouíva v stojatej alebo
obrátenej polohe. Ak je potrebné pretrepa, pretrepte bezprostredne pred testom.
Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatoèným vetraním pri teplote udriavanej na 20 oC ± 5 oC
a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 %  80 %.
Testovací postup
a) Najmenej 3 plné aerosólové rozpraovaèe sa kondiciujú na teplotu 20 oC ± 1 oC ponorením minimálne 95 % rozpraovaèa do vody na najmenej 30 minút pred zaèiatkom kadého testu (ak je aerosól ponorený celý, 30-minútové kondiciovanie je postaèujúce),
b) odmerajte a vypoèítajte skutoèný objem valca v dm3,
c) splòte veobecné poiadavky; zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkos prostredia,
d) stanovte vnútorný tlak a poèiatoènú rýchlos vypúania pri teplote 20 oC ± 1 oC (aby ste vylúèili
chybné alebo len èiastoène naplnené aerosólové rozpraovaèe),
e) odváte jeden z aerosólových rozpraovaèov a zaznamenajte jeho hmotnos,
f) zapá¾te svieèku a pouite zatvárací systém (kryt alebo plastová fólia),
g) umiestnite dýzu spúacieho mechanizmu aerosólového rozpraovaèa do vzdialenosti 35 mm od
stredu otvoru vo valci alebo ete bliie pri irokom rozpraovaní. Zapnite èasomieru (stopky) a pod¾a návodu na pouitie produktu nasmerujte sprej do stredu proti¾ahlého konca (kryt alebo plastová
fólia). Aerosól sa testuje v polohe, v ktorej by sa mal pouíva, t. j. v stojatej alebo obrátenej polohe,
h) striekajte, a kým nenastane zapálenie. Zastavte stopky a zaznamenajte uplynutý èas. Opätovne odváte aerosólový rozpraovaè a zaznamenajte jeho hmotnos,
i) vyvetrajte a vyèistite valec a pritom odstráòte vetky pozostatky, ktoré by mohli ovplyvni nasledujúce testy. Pod¾a potreby nechajte valec vychladnú,
j) opakujte testovací postup v èinnostiach uvedených v písmenách d) a i) s dvoma ïalími aerosólovými rozpraovaèmi rovnakého produktu (spolu 3, upozornenie: kadý rozpraovaè sa testuje iba jedenkrát).
Metóda hodnotenia výsledkov
Vypracuje sa testovacia správa, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:
a) testovaný produkt a jeho referencie,
b) vnútorný tlak a poèiatoènú rýchlos vypúania aerosólového rozpraovaèa,
c) teplotu a relatívnu vlhkos vzduchu v miestnosti,

) STN ISO/IEC 17025 Veobecné poiadavky na spôsobilos skúobných a kalibraèných laboratórií.
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d) pri kadom teste èas vypúania (s) potrebný na zapálenie (ak sa produkt nezapáli, uveïte túto skutoènos),
e) hmotnos produktu vystriekanú poèas kadého testu (g),
f) skutoèný objem valca (dm3).
6.3.2.4.2.

Èasový ekvivalent (teq) potrebný na zapálenie v 1 m3 sa vypoèíta takto:

t eq =

6.3.2.4.3.

1 000 × èas vypúania (s )
skutoèný objem valca (dm 3 )

Zápalná hustota (Ddef) potrebná na zapálenie poèas testu sa môe vypoèíta aj takto:

Ddef =

1 000 × mnostvo vypusteného produktu (g)
skutoèný objem valca (dm 3 )

6.3.3.

Test hor¾avosti aerosólovej peny

6.3.3.1.

Úvod

6.3.3.1.1.

Tento test opisuje metódu stanovenia zápalnej vzdialenosti aerosólového spreja s cie¾om posúdi súvisiace riziko hor¾avosti. Aerosól, ktorý vypúa penu, gél alebo pastu, sa nastrieka (pribline 5 g) na hodinové sklíèko a zápalný zdroj (svieèka, voskový knôt, zápalka alebo zapa¾ovaè) sa priloí ku dnu hodinového sklíèka, prièom sa pozoruje, èi nastane zapálenie a nepreruené horenie peny, gélu alebo pasty.
Zapálenie sa definuje ako stabilný plameò trvajúci najmenej 2 s s minimálnou výkou 4 cm.

6.3.3.2.

Zariadenie a materiál

6.3.3.2.1.

Vyaduje sa nasledujúce zariadenie:
Delená stupnica, podstavec a svorka

diely v cm

Ohòovzdorné hodinové sklíèko s priemerom
pribline 150 mm
Èasomiera (stopky)

presnos na ± 0,2 s

Svieèka, voskový knôt, zápalka alebo zapa¾ovaè
Kalibrovaná laboratórna váha

presnos na ± 0,1 g
o

Vodný kúpe¾ udriavaný na 20 C

presnos na ± 1 oC

Teplomer

presnos na ± 1 oC

Snímaè vlhkosti

presnos na ± 5 %

Tlakomer

presnos na ± 0,1 bar

6.3.3.2.2.

Hodinové sklíèko sa umiestni na ohòovzdorný povrch v priestore bez prievanu, ktorý sa môe po kadom teste vetra. Delená stupnica sa umiestni presne za hodinové sklíèko a upevní sa vertikálne pomocou podstavca a svorky.

6.3.3.2.3.

Stupnica je v takej polohe, e jej zaèiatok je zarovnaný s dnom hodinového sklíèka v horizontálnej rovine.

6.3.3.3.

Postup

6.3.3.3.1.

Veobecné poiadavky

6.3.3.3.1.1. Pred testom sa kadý aerosólový rozpraovaè kondiciuje a potom pripraví na test vypustením obsahu
v trvaní pribline 1 s. Úèelom tohto postupu je odstráni nehomogénne látky z èerpacej trubièky.
6.3.3.3.1.2. Návod na pouitie sa prísne dodriava vrátane pokynov, èi sa rozpraovaè má pouíva v stojatej alebo
obrátenej polohe. Ak je potrebné pretrepa, pretrepte bezprostredne pred testom.
6.3.3.3.1.3. Test sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatoèným vetraním pri teplote udriavanej na 20 oC ± 5 oC
a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 %  80 %.
6.3.3.3.2.

Testovací postup
a) Najmenej tyri plné aerosólové rozpraovaèe z kadého produktu sa kondiciujú na teplotu 20 oC ± 1 oC
ponorením minimálne 95 % rozpraovaèa do vody na najmenej 30 minút pred zaèiatkom kadého
testu (ak je aerosól ponorený celý, 30-minútové kondiciovanie je postaèujúce),
b) splòte veobecné poiadavky; zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkos prostredia,
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c) stanovte vnútorný tlak pri teplote 20 oC ± 1 oC (aby ste vylúèili chybné alebo len èiastoène naplnené
aerosólové rozpraovaèe),
d) odmerajte rýchlos vypúania alebo prietoku testovaného aerosólového produktu, aby bolo moné
presnejie urèi pouité mnostvo testovaného produktu,
e) odváte jeden z aerosólových rozpraovaèov a zaznamenajte jeho hmotnos,
f) na základe odmeranej rýchlosti vypúania alebo prietoku a pod¾a pokynov výrobcu vypustite pribline 5 g produktu do stredu èistého hodinového sklíèka s cie¾om vytvori kôpku nie vyiu ako
25 mm,
g) do 5 s po dokonèení vypúania prilote zdroj zapálenia k okraju vzorky a zároveò zapnite èasomieru
(stopky). Pokia¾ je to potrebné, odstráòte zdroj zapálenia od okraja vzorky po pribline dvoch sekundách, aby ste zrete¾ne videli, èi nastalo zapálenie; ak nepozorujete iadne zapálenie vzorky, prilote
zdroj zapálenia opä k okraju vzorky,
h) ak nastane zapálenie, zaznamenajte nasledujúce údaje:
1. maximálnu výku plameòa v cm nad dnom hodinového sklíèka,
2. trvanie plameòa v s,
3. vysute a opätovne odváte aerosólový rozpraovaè a vypoèítajte hmotnos vypusteného produktu,
i) vyvetrajte testovací priestor okamite po kadom teste,
j) ak nenastane zapálenie a vypustený produkt zostane vo forme peny alebo pasty poèas doby pouitia,
zopakujte èinnosti uvedené v písmenách e) a i). Produkt nechajte odstá 30 sekúnd, 1 minútu, 2 minúty alebo 4 minúty pred priloením zdroja zapálenia,
k) opakujte testovací postup v èinnostiach uvedených v písmenách e) a j) ete dvakrát (spolu trikrát)
s tou istou nádobou,
l) opakujte testovací postup v èinnostiach uvedených v písmenách e) a k) s dvoma ïalími aerosólovými rozpraovaèmi rovnakého produktu (spolu 3 nádoby).
Metóda hodnotenia výsledkov
Vypracuje sa správa o teste, ktorá obsahuje tieto informácie:
a) èi sa produkt zapálil,
b) maximálnu výku plameòa v cm,
c) trvanie plameòa v s,
d) hmotnos testovaného produktu.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 46/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady è. 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa
aerosólových rozpraovaèov (Mimoriadne vydanie Ú. v., kap. 13/zv. 2) v znení smernice è. 94/1 zo 6. januára 1994
zoh¾adòujúcej niektoré technické stránky smernice Rady è. 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa aerosólových rozpraovaèov (Mimoriadne vydanie Ú. v., kap. 13/zv. 13) a smernice
2008/47/ES z 8. apríla 2008, ktorou sa na úèely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopåòa smernica
Rady è. 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov èlenských tátov týkajúcich sa aerosólových rozpraovaèov (Ú. v. EÚ L 96, 9. 4. 2008).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES zo dòa 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá
pre menovité mnostvá spotrebite¾sky balených výrobkov, zruujú sa smernice Rady 75/106/EHS
a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopåòa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
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47
VYHLÁKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 9. februára 2009,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení neskorích predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
pod¾a § 33 písm. d) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod¾a § 771b zákona
è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona
è. 657/2007 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky è. 492/2004 Z. z. o stanovení veobecnej hodnoty majetku v znení vyhláky è. 626/2007 Z. z. a vyhláky è. 605/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V prílohe è. 5 èasti A sa vypúa deviaty bod.
Doterajie body 10 a 16 sa oznaèujú ako body 9
a 15.
2. V prílohe è. 5 èasti B prvý bod znie:
1. Základná amortizácia
Vypoèíta sa pod¾a vzahu:

⎛100 − ZO ⎞
⎟
ZA = r ⋅ ⎜

⎝
⎠

[%],

kde
r

 poèet odpracovaných rokov

[roky]

ZO  zostatkové percento
prevádzkyschopnosti EZ

[%]



[roky]

 prognózovaná technická ivotnos EZ

Základnou podmienkou na pouitie tohto
vzahu je: r ≤ 
V prípade, e zariadenie je v prevádzke dlhiu dobu,
ako je prognózovaná technická ivotnos, t. j. r > ,
základná amortizácia sa vypoèíta pod¾a vzahu:
ZA = VTS − ZO

[%],

kde
VTS  východiskový technický stav EZ

[%].

3. Za prílohu è. 16 sa dopåòa príloha è. 17, ktorá znie:
Príloha è. 17
k vyhláke è. 492/2004 Z. z.

STANOVENIE VEOBECNEJ HODNOTY AKCIÍ SPOLOÈNOSTÍ
PODIE¼AJÚCICH SA NA ZLÚÈENÍ ALEBO SPLYNUTÍ SPOLOÈNOSTÍ
A HODNOTY AKCIÍ NÁSTUPNÍCKEJ SPOLOÈNOSTI NA ÚÈELY ZISTENIA HODNOTY
PEÒANÉHO DOPLATKU ALEBO HODNOTY PRIMERANÉHO PROTIPLNENIA
POD¼A ZÁKONA è. 513/1991 Zb. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
V ZNENÍ NESKORÍCH PREDPISOV
Veobecná hodnota jednej akcie sa stanoví ako podiel veobecnej hodnoty spoloènosti ako celku a poètu vydaných
akcií so zoh¾adnením ich menovitej hodnoty.
Na stanovenie peòaného doplatku1) pri zlúèení alebo splynutí spoloèností sa stanoví veobecná hodnota spoloènosti
podie¾ajúcej sa na zlúèení alebo splynutí a tie hodnota nástupníckej spoloènosti. Hodnota peòaného doplatku sa urèí
ako rozdiel veobecnej hodnoty akcie spoloènosti podie¾ajúcej sa na zlúèení alebo splynutí a veobecnej hodnoty akcie
nástupníckej spoloènosti pri zachovaní výmenného pomeru akcií.
Na stanovenie primeraného protiplnenia2) pri zlúèení alebo splynutí spoloèností sa stanoví veobecná hodnota
spoloènosti podie¾ajúcej sa na zlúèení alebo splynutí.
Veobecná hodnota hodnotených spoloèností sa stanoví pouitím metód uvedených v § 3 tejto vyhláky, prièom na
stanovenie peòaného doplatku alebo primeraného protiplnenia pri zlúèení alebo splynutí spoloèností nie je moné
poui likvidaènú metódu. Znalec zhodnotí na základe predloených podkladov vhodnos a monos pouitia metód
1
2

) § 218i a 218ja zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona è. 657/2007 Z. z.
) § 218j a 218jb zákona è. 513/1991 Zb. v znení zákona è. 657/2007 Z. z.
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pod¾a predchádzajúcej vety, prièom v èasti posudok3) znaleckého posudku náleite zdôvodní výber metódy alebo metód, ktoré v znaleckom posudku pouil, rovnako aj prípadnú nemonos alebo nevhodnos pouitia ostatných metód.
Po aplikácii viacerých metód sa urèenie jednej výslednej veobecnej hodnoty v závere4) znaleckého posudku zdôvodní.
Veobecná hodnota spoloènosti podie¾ajúcej sa na zlúèení alebo splynutí a veobecná hodnota nástupníckej spoloènosti, ktoré vstupujú do vzahu pre výpoèet hodnoty peòaného doplatku, musia by stanovené rovnakou metódou.
Znalec zoh¾adní pecifiká hodnotenej spoloènosti a samotného zlúèenia alebo splynutia spoloèností pomocou vetkých relevantných podkladov, ktoré poaduje od spoloènosti, ktorej vznikla povinnos ich poskytnú.
Pri stanovení veobecnej hodnoty spoloènosti sa vychádza z podkladov, ktoré boli znalcovi poskytnuté na vypracovanie znaleckého posudku a ktoré sú platné k poadovanému dòu, prièom
a) pri spoloènosti podie¾ajúcej sa na zlúèení spoloèností je týmto dòom deò, ku ktorému valné zhromadenie schválilo návrh zmluvy o zlúèení spoloèností,
b) pri spoloènosti podie¾ajúcej sa na splynutí spoloèností je týmto dòom deò, ku ktorému bolo splynutie zapísané do
obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keï v èase zadania znaleckého posudku ete nedolo k zápisu cezhranièného splynutia do obchodného registra alebo inej evidencie, deò, ku ktorému posledné z valných
zhromadení spoloèností podie¾ajúcich sa na cezhraniènom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraniènom splynutí spoloèností,
c) pri nástupníckej spoloènosti, ktorá je výsledkom zlúèenia alebo splynutia spoloèností, je týmto dòom deò, ku ktorému bolo zlúèenie alebo splynutie zapísané do obchodného registra alebo inej evidencie, a v prípade, keï ete
nedolo v èase zadania znaleckého posudku k zápisu cezhranièného zlúèenia alebo cezhranièného splynutia do
obchodného registra alebo inej evidencie, deò, ku ktorému posledné z valných zhromadení spoloèností podie¾ajúcich sa na cezhraniènom zlúèení alebo cezhraniènom splynutí schválilo návrh zmluvy o cezhraniènom zlúèení alebo návrh zmluvy o cezhraniènom splynutí spoloèností..
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. marca 2009.

v z. Daniel Hudák v. r.

3
4

) § 17 ods. 3 písm. c) zákona è. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoèníkoch a prekladate¾och a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
) § 17 ods. 3 písm. d) zákona è. 382/2004 Z. z.
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48
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky oznamuje, e výmenou nót zo 4. februára 2008 a 23. decembra 2008 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o doèasnom uívaní èasti tátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na hraniènom vodnom toku Ipe¾
na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy.
Dohoda nadobudla platnos 23. decembra 2008.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb
vo vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. V prílohe è. 1 II. diele èl. 16 ods. 20 a 21 má by namiesto slova pre správne uvedené slovo na.
2. V prílohe è. 1 II. diele majú by èlánky 24, 25 a 26 správne oznaèené ako èlánky 23, 24 a 25.
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K oznámeniu è. 48/2009 Z. z.

Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Budapeti vyjadruje úctu Ministerstvu zahranièných vecí Maïarskej republiky a má èes potvrdi príjem nóty è. 2339/Adm/KÜM/2008 zo 4. februára 2008 v znení:
Ministerstvo zahranièných vecí Maïarskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahranièných vecí Slovenskej
republiky a má èes oznámi, e na území maïarského Ipolytölgyes a slovenských Malých Kosíh, medzi hraniènými
znakmi s èíslami III.12/14 MO a III.12/17 S, na hraniènom vodnom toku Ipe¾, ako aj v jeho bezprostrednej blízkosti,
na slovenskom tátnom území a na maïarskom tátnom území, v záujme výstavby a prevádzky rybovodu je vláda
Maïarskej republiky pripravená uzatvori s vládou Slovenskej republiky dohodu v tomto znení:

DOHODA
medzi vládou Maïarskej republiky a vládou Slovenskej republiky
o doèasnom uívaní èasti tátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku
rybovodu na hraniènom vodnom toku Ipe¾ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy
Vláda Maïarskej republiky a vláda Slovenskej republiky (ïalej len zmluvné strany),
v duchu Zmluvy o dobrom susedstve a priate¾skej
spolupráci medzi Maïarskou republikou a Slovenskou
republikou podpísanej 19. marca 1995 v Paríi,
v záujme ochrany ivotného prostredia a prírody
v priestore hranièného vodného toku Ipe¾ a jeho povodia uskutoèòovanej v duchu smernice 2000/60/ES
Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000,
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia
Spoloèenstva v oblasti vodného hospodárstva,
vychádzajúc z Programu susedskej spolupráce Maïarskej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny na
roky 2004  2006 (INTERREG III/A),
s cie¾om výstavby a prevádzky rybovodu v priestore
hate pri maïarskej obci Ipolytölgyes a slovenskej obci
Malé Kosihy,
vychádzajúc zo stavu prípravy návrhu na zmenu
spoloènej tátnej hranice a výmenu oddelených èastí
tátnych území v súvislosti s vodohospodárskymi
opatreniami vykonanými na hraniènom vodnom toku
Ipe¾,
v súlade s ustanoveniami èlánkov 14 a 19 Zmluvy
medzi Maïarskou ¾udovou republikou a Èeskoslovenskou republikou o úprave reimu na tátnej hranici
podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe (ïalej len zmluva
o tátnej hranici),
dohodli sa takto:
Èlánok 1
(1) Zmluvné strany berú na vedomie, e v priestore
maïarskej obce Ipolytölgyes a slovenskej obce Malé
Kosihy, medzi hraniènými znakmi III.12/14MO
a III.12/17 S, na hraniènom vodnom toku Ipe¾ a v jeho
bezprostrednej blízkosti, na maïarskom tátnom úze-

mí a slovenskom tátnom území bude vybudovaný
rybovod, ktorého investorom je maïarská Správa
ochrany ivotného prostredia a vodného hospodárstva
stredného Podunajska (ïalej len maïarský investor).
(2) Vláda Slovenskej republiky súhlasí s uívaním
dotknutej èasti slovenského tátneho územia vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, . p., s výmerou 42 472 m2
pre výstavbu a prevádzku obtokového kanála a ïalích
prísluných objektov realizovaných ako súèas rybovodu. Ide o pozemky v katastrálnom území Malé Kosihy,
parcelné èísla 1893/1, 1902/1, 1936, 1937 a 1938.
Èlánok 2
(1) Maïarská strana sa zaväzuje zabezpeèi vodoprávne a iné doteraz neuskutoènené konania potrebné
na realizáciu investície v súlade s vnútrotátnymi
právnymi predpismi oboch zmluvných strán.
(2) Slovenská strana sa zaväzuje zabezpeèi vodoprávne konania a iné konania potrebné na realizáciu
investície v súlade s jej vnútrotátnymi právnymi predpismi.
(3) Maïarská strana sa zaväzuje, e maïarský investor bude slovenské tátne územie uvedené v èlánku 1
tejto dohody uíva len na úèely výstavby a prevádzky
dokonèenej stavby pod¾a tejto dohody.
(4) Maïarská strana sa zaväzuje, e v prípade platobnej neschopnosti maïarského investora nahradí
pokodeným subjektom kody spôsobené v súvislosti
s výstavbou a prevádzkou rybovodu.
Èlánok 3
Zmluvné strany sa dohodli, e dokonèené objekty rybovodu budú do nadobudnutia platnosti zmluvy pod¾a
èlánku 4 ods. 2 tejto dohody spoloène prevádzkova
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a uíva prostredníctvom prísluných vodohospodárskych orgánov a organizácií pod¾a manipulaèného poriadku rybovodu.
Èlánok 4
(1) Zmluvné strany sa v súlade s èlánkom 3 ods. 1
druhou vetou a èlánkom 3 ods. 5 zmluvy o tátnej hranici dohodli, e v priestore, ktorého sa výstavba dotýka,
sa tátna hranica nemení. Priebeh tátnej hranice zostáva bez zmien v súlade s platnými hraniènými dokumentmi pod¾a stavu ku dòu zaèatia výstavby, a to a do
nadobudnutia platnosti pripravovaných zmien tátnej
hranice a do uskutoènenia súvisiacej výmeny oddelených èastí tátnych území pod¾a odseku 2.
(2) Zmluvné strany zobrali na vedomie, e v dôsledku
zmien koryta hranièného vodného toku Ipe¾ v súvislosti s vykonanými vodohospodárskymi úpravami nastane na úseku tátnej hranice uvedenom v èlánku 1 tejto
dohody zmena tátnej hranice, ktorej prípravou boli
poverené prísluné tátne orgány, a bude rieená osobitnou medzinárodnou zmluvou.
Èlánok 5
(1) Pracovníci maïarského investora a prísluných
vodohospodárskych orgánov Maïarskej republiky pre
výstavbu a prevádzku rybovodu môu prekraèova
tátnu hranicu v priestore stavby pod¾a èlánku 1 tejto
dohody a do tohto priestoru prepravova stavebný materiál a stavebnú techniku.
(2) Pracovníci pod¾a odseku 1 pri prekraèovaní tátnej hranice a pri zdriavaní sa na území Slovenskej republiky musia ma pri sebe doklad totonosti.
Èlánok 6
Sporné otázky spojené s výkladom a vykonávaním
tejto dohody budú riei zmluvné strany prostredníctvom priamych rokovaní ministra ivotného prostredia
a vodného hospodárstva Maïarskej republiky a ministra ivotného prostredia Slovenskej republiky. Ak nedospejú k dohode, sporné otázky predloia na rozhodnutie svojim vládam.
Èlánok 7
Táto dohoda môe by menená a doplòovaná len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných
strán.

Ministerstvo zahranièných vecí
Maïarskej republiky
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Èlánok 8
Táto dohoda sa uzatvára na urèitý èas do nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvy medzi Maïarskou republikou a Slovenskou republikou upravujúcou zmenu priebehu predmetného úseku tátnej hranice
a výmenu území v priestore pod¾a èlánku 1 tejto dohody, najdlhie vak na pä (5) rokov odo dòa nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Ministerstvo zahranièných vecí Maïarskej republiky
má èes navrhnú, aby v prípade súhlasu vlády Slovenskej republiky s uvedeným návrhom táto nóta a odpovedná nóta tvorili Dohodu medzi vládou Maïarskej republiky a vládou Slovenskej republiky o doèasnom
uívaní èasti tátneho územia Slovenskej republiky pre
výstavbu a prevádzku rybovodu na hraniènom vodnom
toku Ipe¾ na území obcí Ipolytölgyes a Malé Kosihy
uzavretú formou výmeny nót, ktorá nadobudne platnos dòom prijatia odpovednej nóty.
Ministerstvo zahranièných vecí Maïarskej republiky
vyuíva túto príleitos, aby opätovne ubezpeèilo Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
o svojej hlbokej úcte..
Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Budapeti má
èes oznámi, e vláda Slovenskej republiky súhlasí
s návrhom Ministerstva zahranièných vecí Maïarskej
republiky, ktorý sa týka uzavretia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o doèasnom uívaní èasti tátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu na
hraniènom vodnom toku Ipe¾ na území obcí Malé Kosihy a Ipolytölgyes formou výmeny nót.
V súlade s tým tvorí nóta Ministerstva zahranièných
vecí Maïarskej republiky a táto nóta Dohodu medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Maïarskej republiky o doèasnom uívaní èasti tátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu
na hraniènom vodnom toku Ipe¾ na území obcí Malé
Kosihy a Ipolytölgyes, ktorá nadobudne platnos dòom
prijatia odpovednej nóty.
Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v Budapeti vyuíva túto príleitos, aby opätovne ubezpeèilo Ministerstvo zahranièných vecí Maïarskej republiky o svojej
hlbokej úcte.
V Budapeti 23. decembra 2008
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