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119
ZÁKON
z 24. marca 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa
zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 84/2009 Z. z., zákona è. 188/2009 Z. z., zákona
è. 199/2009 Z. z. a zákona è. 144/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:

11. § 88 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzahujú na prísluníkov Policajného zboru a Hasièského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej
jazdy; títo prísluníci sú povinní podrobi sa pravidelným psychologickým vyetreniam v rozsahu a lehotách
urèených ministrom vnútra Slovenskej republiky..

1. V § 67 ods. 3 sa za slová rodné èíslo, vkladajú
slová pohlavie, tátne obèianstvo,.

12. V § 89 ods. 1 sa slová § 87 ods. 3 a 4 nahrádzajú
slovami § 87 ods. 3 písm. b), slová § 88 ods. 6 sa nahrádzajú slovami § 88 ods. 6 písm. b) a slová § 87
ods. 3 a v § 88 ods. 6 sa nahrádzajú slovami § 87
ods. 3 písm. b) a v § 88 ods. 6 písm. b).

2. V § 67 ods. 6 písm. c) sa za slová alebo technického
osvedèenia vozidla, vkladajú slová dátum vykonania
poslednej pravidelnej technickej kontroly a jej platnos,.

13. V § 91 ods. 5 sa vypúajú slová preskúmaniu
zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a.

3. V § 67 ods. 6 písm. e) sa za slovo hmotnos,
vkladajú slová vybavenie bezpeènostnými pásmi alebo
inými zadriavacími zariadeniami,.
4. V § 67 ods. 8 písm. h) sa na konci pripájajú tieto
slová: vrátane najvyej dovolenej rýchlosti.
5. V § 67 sa odsek 8 dopåòa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
j) fotodokumentácia situácie a následkov na mieste
dopravnej nehody,
k) doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody..
6. V § 70 sa odsek 1 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e)vodiè vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho
vodièský preukaz neplatný pod¾a § 100a alebo § 106a..
7. V § 70 ods. 5 sa slová písm. b) a d) nahrádzajú
slovami písm. b) a e).
8. V § 76 odsek 5 znie:
(5) iadate¾ovi o udelenie vodièského oprávnenia na
vedenie motorových vozidiel skupiny A sa ude¾uje vodièské oprávnenie skupiny A. Vodièské oprávnenie
skupiny A oprávòuje vies motorové vozidlá skupiny A,
ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové
vozidlá pod¾a § 75 ods. 5 písm. b) oprávòuje vies, len
ak je jeho drite¾ starí ako 21 rokov..
9. V § 80 ods. 2 sa slová spravidla vykonala do 60 pracovných dní nahrádzajú slovami vykonala do 30 dní.
10. V § 87 odsek 4 znie:
(4) Pravidelným lekárskym prehliadkam kadé dva
roky sú povinní podrobi sa aj vodièi, ktorým sa vydáva
vodièský preukaz s platnosou na dva roky..

14. V § 91 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Drite¾ vodièského oprávnenia, ktorému bol uloený trest zákazu èinnosti spoèívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola
uloená sankcia zákazu èinnosti spoèívajúca v zákaze
vedenia motorových vozidiel, ak ide o sankciu za poruenie pravidiel cestnej premávky závaným spôsobom
pod¾a § 137 ods. 2 písm. a) a e), g) a l) a o), sa musí podrobi aj preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúmaniu psychickej spôsobilosti, ak nesmel vykonáva èinnos vedenia motorového vozidla viac ako dva
roky..
15. V § 94 odsek 3 znie:
(3) Platnos vodièského preukazu pre skupiny AM,
A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac vak do dovàenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené
inak..
16. V § 94 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5,
ktoré znejú:
(4) Platnos vodièského preukazu pre skupiny C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac vak do
dovàenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(5) Platnos vodièského preukazu osoby starej ako
63 rokov je pä rokov, ak predloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti..
Doterají odsek 4 sa oznaèuje ako odsek 6.
17. V § 96 ods. 1 sa slová pred 1. májom 2004 nahrádzajú slovami pred 19. januárom 2013.
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18. V § 96 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 8,
ktoré znejú:
(3) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz, v ktorom je vyznaèená niektorá zo skupín C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho drite¾ predloí
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad
o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 5 alebo 6 nie je
ustanovené inak.
(4) Orgán Policajného zboru vyznaèí platnos vodièského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D a DE pod¾a platnosti predloeného dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.
(5) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznaèená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
alebo DE, aj vtedy, ak jeho drite¾ nepredloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného
zboru vyznaèí ukonèenie platnosti vodièského preukazu
pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne
s dátumom iadosti o výmenu vodièského preukazu.
(6) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz s vyznaèenou platnosou pre niektorú zo skupín
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodièský preukaz s platnosou rovnakou, ako je vyznaèená vo vodièskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho
drite¾ nepredloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(7) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz drite¾ovi vodièského preukazu, ktorý dovàil vek
65 rokov, ak jeho drite¾ predloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu pod¾a odseku 3,
aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(8) Na výmenu vodièského preukazu sa vzahujú
ustanovenia § 94 ods. 3 a 5..
Doterají odsek 3 sa oznaèuje ako odsek 9.
19. V § 97 odsek 1 znie:
(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz, ktorý je neplatný pod¾a § 100 ods. 1, a vodièský
preukaz, v ktorom uplynula platnos vyznaèená pre
niektorú skupinu vodièského oprávnenia pod¾a § 94
ods. 3 a 5. Pri obnovení vodièského preukazu orgán
Policajného zboru vydá vodièský preukaz..
20. V § 97 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 6,
ktoré znejú:
(2) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz, v ktorom je vyznaèená niektorá zo skupín C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho drite¾ predloí
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad
o psychickej spôsobilosti, ak v odseku 3 alebo 4 nie je
ustanovené inak.
(3) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz
vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznaèená
niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho drite¾ nepredloí platný doklad
o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej
spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru
vyznaèí ukonèenie platnosti vodièského preukazu pre
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skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom iadosti o obnovenie vodièského preukazu.
(4) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz s vyznaèenou platnosou pre niektorú zo skupín
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodièský preukaz s platnosou rovnakou, ako je vyznaèená vo vodièskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho
drite¾ nepredloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(5) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz drite¾ovi vodièského preukazu, ktorý dovàil vek
65 rokov, ak jeho drite¾ predloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie pod¾a odseku 2,
aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
(6) Na obnovenie vodièského preukazu sa vzahujú
ustanovenia § 94 ods. 3 a 5 a § 96 ods. 4..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
21. V § 98 ods. 1 písmeno e) znie:
e) odovzda orgánu Policajného zboru neplatný vodièský preukaz pod¾a § 100 ods. 1 písm. a) a d), ods. 2
písm. a), c) a d),.
22. V § 100 ods. 1 písmeno a) znie:
a) uplynula jeho platnos pod¾a § 143b ods. 2 alebo 3,.
23. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 100a
Neplatnos vodièského preukazu
pre skupinu vodièského oprávnenia
Vodièský preukaz pre urèitú skupinu vodièského
oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnos pod¾a
§ 94 ods. 3, 4 alebo 5..
24. V § 104 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6
a 10, ktoré znejú:
(6) Orgán Policajného zboru vymení platný vodièský
preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho
priestoru alebo v táte dohovoru, v ktorom je vyznaèená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho drite¾ predloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej
spôsobilosti, ak v odseku 7 alebo 8 nie je ustanovené
inak.
(7) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v táte dohovoru, v ktorom je vyznaèená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE
bez obmedzenej platnosti aj vtedy, ak jeho drite¾ nepredloí platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade
orgán Policajného zboru vyznaèí ukonèenie platnosti
vodièského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D a DE zhodne s dátumom iadosti o výmenu vodièského preukazu.
(8) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho priesto-
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ru alebo v táte dohovoru s vyznaèenou platnosou pre
niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodièský preukaz s platnosou rovnakou, ako
je vyznaèená vo vodièskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho drite¾ nepredloí platný doklad
o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej
spôsobilosti.

ný pod¾a miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedèenie o evidencii èas I a èas II, v ktorom je ako drite¾
vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky, na poiadanie pridelí vozidlu zvlátne evidenèné èíslo obsahujúce písmeno
V a vydá tabu¾ku so zvlátnym evidenèným èíslom obsahujúcim písmeno V..

(9) Orgán Policajného zboru vymení vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v táte dohovoru drite¾ovi vodièského preukazu, ktorý dovàil vek 65 rokov, ak jeho drite¾ predloí
platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu pod¾a odseku 6, aj platný doklad o psychickej
spôsobilosti.

31. V § 123 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová:
alebo musí by na predpísané miesto pripevnená tabu¾ka s rovnakým evidenèným èíslom, ako je evidenèné
èíslo vozidla, o ktorú môe drite¾ vozidla alebo vlastník
vozidla poiada orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované..

(10) Na výmenu vodièského preukazu vydaného
v táte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
v táte dohovoru sa vzahujú ustanovenia § 94 ods. 3
a 5 a § 96 ods. 4..
Doterajie odseky 6 a 12 sa oznaèujú ako odseky 11
a 17.
25. V § 105 odsek 1 znie:
(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v táte dohovoru, ktorý je neplatný pod¾a § 104
ods. 5 alebo § 106 ods. 1, a vodièský preukaz, v ktorom
uplynula platnos vyznaèená pre niektorú skupinu vodièského oprávnenia, prièom podmienkou na uznanie
skupiny takého vodièského oprávnenia je dosiahnutie
minimálneho veku pod¾a § 103..
26. V § 105 ods. 2 sa slová § 104 ods. 2, 3, 7 a 9
a 12 nahrádzajú slovami § 104 ods. 2, 3, 6 a 10, 12 a
14 a 17.
27. Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 106a
Neplatnos vodièského preukazu vydaného v táte
Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v táte
dohovoru pre skupinu vodièského oprávnenia
Vodièský preukaz vydaný v táte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v táte dohovoru pre urèitú
skupinu vodièského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnos vyznaèená pre túto skupinu vodièského
oprávnenia..
28. V § 119 ods. 2 prvá veta znie: Orgán Policajného
zboru prísluný pod¾a miesta pobytu alebo sídla drite¾a vozidla vydá osvedèenie o evidencii èas I a èas II,
v ktorom je ako drite¾ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na poiadanie pridelí vozidlu zvlátne evidenèné
èíslo obsahujúce písmeno V a vydá tabu¾ku so zvlátnym evidenèným èíslom obsahujúcim písmeno V..
29. V § 119 ods. 2 druhej vete a ods. 3 druhej vete sa
slová s evidenèným nahrádzajú slovami so zvlátnym evidenèným.
30. V § 119 ods. 3 prvej vete text za bodkoèiarkou
znie: v takom prípade orgán Policajného zboru príslu-

32. V § 143a sa slová 31. mája 2011 nahrádzajú
slovami 31. decembra 2015.
33. V § 143b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2
a 5, ktoré znejú:
(2) Vodièské preukazy vydané od 1. januára 1993 do
30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.
(3) Vodièské preukazy vydané od 1. mája 2004 do
18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
(4) Dritelia vodièských preukazov vydaných pred
19. januárom 2013, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, sú povinní ma pri
vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej
spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti pod¾a
§ 89 ods. 2; na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukáza. Doklady pod¾a prvej vety nesmú by
starie ako pä rokov.
(5) Vodièi, ktorí sú drite¾mi vodièských preukazov
vydaných pred 19. januárom 2013, sú povinní podrobi
sa pravidelnej lekárskej prehliadke najskôr dva mesiace pred dosiahnutím veku 65 rokov a najneskôr do
dvoch mesiacov po dosiahnutí veku 65 rokov a následne kadých pä rokov. Títo vodièi sú povinní ma pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o zdravotnej
spôsobilosti pod¾a § 89 ods. 2 nie starí ako pä rokov;
na výzvu policajta sú povinní takým dokladom sa preukáza..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 6.
34. V § 145 sa slová právne akty Európskych spoloèenstiev a Európskej únie nahrádzajú slovami právne
záväzné akty Európskej únie.
35. Názov prílohy znie:
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE
ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.
36. Príloha sa dopåòa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registraèných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne
vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004) v znení smernice
Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Ú. v.
EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES
z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES
z 19. novembra 2008 o riadení bezpeènosti cestnej infratruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008)..
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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
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., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 8/2009 Z. z., zákona è. 45/2009 Z. z., zákona
è. 188/2009 Z. z., zákona è. 191/2009 Z. z., zákona
è. 274/2009 Z. z., zákona è. 292/2009 Z. z., zákona
è. 304/2009 Z. z., zákona è. 305/2009 Z. z., zákona
è. 307/2009 Z. z., zákona è. 465/2009 Z. z., zákona
è. 478/2009 Z. z., zákona è. 513/2009 Z. z., zákona
è. 568/2009 Z. z., zákona è. 570/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 67/2010 Z. z., zákona
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è. 92/2010 Z. z., zákona è. 136/2010 Z. z., zákona
è. 144/2010 Z. z., zákona è. 514/2010 Z. z., zákona
è. 556/2010 Z. z. a zákona è. 39/2011 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V sadzobníku správnych poplatkov èasti I. VEOBECNÁ SPRÁVA v poloke 6 sa doterají text Oslobodenia oznaèuje ako bod 1 a dopåòa sa bodom 2, ktorý
znie:
2. Od poplatku pod¾a písmena a), b) a d) tejto poloky
sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz
(osvedèenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak bola v preukaze (osvedèení) zistená
chyba zapríèinená výrobcom preukazu (osvedèenia)
alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý preukaz
(osvedèenie) vydal..
2. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA poloka 63 znie:
Poloka 63
a) Vydanie vodièského preukazu alebo medzinárodného vodièského preukazu ....................... 6,50 eura
b) Vydanie vodièského preukazu z dôvodu výmeny vodièského preukazu ...................................... 3 eurá
Splnomocnenie
Pri vydávaní vodièského preukazu vyberie správny
orgán poplatok do výky tvornásobku príslunej sadzby, ak vydáva vodièský preukaz urýchlene do dvoch
pracovných dní na výslovnú iados poplatníka.
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a tejto poloky sú oslobodené osoby
starie ako 65 rokov, ktorým sa vodièský preukaz vydáva s platnosou na dva roky, a osoby, ktorým sa vydáva
vodièský preukaz alebo medzinárodný vodièský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom, alebo ak bola vo vodièskom preukaze alebo v medzinárodnom vodièskom preukaze zistená chyba zapríèinená
výrobcom vodièského preukazu alebo medzinárodného
vodièského preukazu alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý vodièský preukaz alebo medzinárodný vodièský preukaz vydal..
3. V sadzobníku správnych poplatkov èasti VI. DOPRAVA sa poloka 68a dopåòa písmenom f), ktoré znie:
f) Doruèenie osvedèenia o evidencii èasti I na urèenú
adresu ..................................................... 3 eurá.
4. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA v poloke 68a sa na konci pripája Oslobodenie,
ktoré znie:
Oslobodenie
Od poplatku pod¾a písmena a) a b) tejto poloky sú
oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedèenie o evidencii èas I alebo èas II alebo technické osvedèenie
vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej obèanom,
alebo ak bola v osvedèení o evidencii èasti I alebo èasti II alebo technickom osvedèení vozidla zistená chyba
zapríèinená výrobcom osvedèenia o evidencii èasti
I alebo èasti II alebo technického osvedèenia vozidla
alebo chyba zapríèinená orgánom, ktorý osvedèenie
o evidencii èas I alebo èas II alebo technické osvedèenie vozidla vydal, okrem prípadov, keï chybné osvedèe-
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nie o evidencii èas II alebo technické osvedèenie vozidla vystavil výrobca alebo zástupca výrobcu..

Èl. III

5. V sadzobníku správnych poplatkov v èasti VI. DOPRAVA sa poloka 76 dopåòa písmenom g), ktoré znie:
g) vydanie tabu¾ky s evidenèným èíslom vyrobenej zo zliatin
¾ahkých kovov urèenej na nosiè bicykla .... 16,50 eura.

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011 okrem
èl. I bodov 6 a 8, 10, 12, 15 a 27, 33 a poloky 63
písm. b) v èl. II druhom bode, ktoré nadobúdajú úèinnos 19. januára 2013.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 120/2011

Strana 1027

120
ZÁKON
z 29. marca 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 5/2004 Z. z. o slubách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona è. 585/2004 Z. z., zákona è. 614/2004 Z. z., zákona
è. 1/2005 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 528/2005 Z. z., zákona è. 573/2005 Z. z., zákona
è. 310/2006 Z. z., zákona è. 693/2006 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 139/2008 Z. z., zákona
è. 233/2008 Z. z., zákona è. 263/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 49/2009 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 266/2009 Z. z., zákona è. 463/2009 Z. z., zákona
è. 594/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 136/2010 Z. z. a zákona è. 373/2010 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 13 ods. 1 písm. ae) sa slová ods. 4 nahrádzajú
slovami ods. 5.
2. V § 36 ods. 5 písm. b) sa za slovo èinnosti vkladajú slová formou meních sluieb pre samosprávny kraj
pod¾a § 52 a.
3. V § 51 ods. 1 a 2 sa slová 25 rokov nahrádzajú
slovami 26 rokov.
4. § 52 vrátane nadpisu znie:
§ 52
Príspevok na aktivaènú èinnos formou meních
obecných sluieb pre obec alebo formou meních
sluieb pre samosprávny kraj
(1) Aktivaèná èinnos formou meních obecných
sluieb pre obec alebo formou meních sluieb pre samosprávny kraj na úèely tohto zákona je podpora udriavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného obèana, ktorý je poberate¾om dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Poèas vykonávania meních obecných sluieb pre obec sa uchádzaè o zamestnanie nemôe zúèastòova meních sluieb pre
samosprávny kraj alebo dobrovo¾níckej sluby pod¾a
§ 52a. Poèas vykonávania meních sluieb pre samosprávny kraj sa uchádzaè o zamestnanie nemôe zúèastòova meních obecných sluieb pre obec alebo dobrovo¾níckej sluby pod¾a § 52a.
(2) Menie obecné sluby pre obec organizované obcou alebo rozpoètovou organizáciou alebo príspevko-

vou organizáciou, ktorej zriaïovate¾om je obec, na úèely tohto zákona je forma aktivaènej èinnosti dlhodobo
nezamestnaného obèana vykonávaním prác, ktoré sú
urèené na zlepenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu,
ochranu, udriavanie a zlepovanie ivotného prostredia obyvate¾ov obce, starostlivos o ochranu a zachovanie kultúrneho dedièstva, podporu vzdelávania, rozvoj
a poskytovanie sociálnych sluieb a ïalích èinností
v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládee
a na rozvoj a podporu komunitnej èinnosti.
(3) Menie sluby pre samosprávny kraj organizované samosprávnym krajom alebo rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zakladate¾om alebo zriaïovate¾om je samosprávny kraj, na
úèely tohto zákona je forma aktivaènej èinnosti dlhodobo nezamestnaného obèana vykonávaním prác, ktoré
sú urèené na tvorbu, ochranu, udriavanie a zlepovanie ivotného prostredia a na pomoc pri mimoriadnych
udalostiach a odstraòovaní ich následkov. Úèas dlhodobo nezamestnaného obèana na vykonávaní meních
sluieb je dobrovo¾ná.
(4) Menie obecné sluby pre obec alebo menie
sluby pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaný
obèan vykonáva nepretrite najviac poèas iestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín
týdenne okrem týdòa, v ktorom sa aktivaèná èinnos
zaèala, s monosou jej opakovaného vykonávania najviac poèas ïalích dvanástich kalendárnych mesiacov.
(5) Na úèely organizovania meních obecných sluieb
pre obec miestne prísluný úrad poskytuje obci raz za
mesiac o dlhodobo nezamestnaných obèanoch, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje:
a) meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) ulicu, obec alebo mestskú èas trvalého pobytu,
c) dosiahnutý stupeò vzdelania, získané odborné zruènosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d) dåku vedenia v evidencii uchádzaèov o zamestnanie,
e) informáciu o tom, èi je poberate¾om dávky v hmotnej
núdzi.49)
(6) Na úèely organizovania meních sluieb pre
samosprávny kraj poskytne miestne prísluný úrad
samosprávnemu kraju na základe jeho iadosti údaje
o dlhodobo nezamestnaných obèanoch, ktorých vedie
v evidencii, v rozsahu pod¾a odseku 5. Miestne prísluný úrad pod¾a prvej vety je úrad v rámci územného obvodu samosprávneho kraja, na ktorého území má
samosprávny kraj záujem organizova menie sluby.
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(7) Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju
príspevok, ktorý mono poui na úhradu èasti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové
poistenie dlhodobo nezamestnaných obèanov, èasti
nákladov na pracovné náradie a èasti ïalích nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním meních obecných
sluieb pre obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj, a na úhradu èasti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivaènú èinnos.
(8) Príspevok pod¾a odseku 7 sa poskytuje na základe
uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou
alebo medzi úradom a samosprávnym krajom na úhradu èasti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním meních obecných sluieb pre obec alebo meních sluieb
pre samosprávny kraj, mesaène najviac vo výke 7 %
poèas prvých iestich kalendárnych mesiacov a najviac
vo výke 4 % poèas ïalích dvanástich kalendárnych
mesiacov a na úhradu èasti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menie obecné sluby pre
obec alebo menie sluby pre samosprávny kraj, mesaène najviac vo výke 3 % z celkovej ceny práce pod¾a
§ 49 ods. 4 vypoèítanej z priemernej mzdy zamestnanca
v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý a tretí
tvrrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na
jedného dlhodobo nezamestnaného obèana vykonávajúceho menie obecné sluby pre obec alebo menie
sluby pre samosprávny kraj.
(9) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má dlhodobo nezamestnaný obèan trvalý pobyt.
(10) Dohoda uzatvorená pod¾a odseku 8 obsahuje
a) osobné údaje a identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) poèet dlhodobo nezamestnaných obèanov prijatých
na vykonávanie meních obecných sluieb pre obec
alebo meních sluieb pre samosprávny kraj, dåku
trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným obèanom,
c) druh a rozsah vykonávaných meních obecných
sluieb pre obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj,
d) celkovú výku, termín a dåku poskytovania príspevku pod¾a odseku 8,
e) poèet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie
meních obecných sluieb pre obec alebo meních
sluieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnanými obèanmi, a týdenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie meních obecných alebo meních sluieb,
f) záväzok úradu, e poskytne príspevok pod¾a odseku 8 mesaène, najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dòa predloenia dohodnutých dokladov,
g) záväzok obce alebo samosprávneho kraja, e oznámi
úradu kadé nedodranie rozsahu hodín vykonávania meních obecných sluieb pre obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj dlhodobo nezamestnaným obèanom,
h) záväzok obce alebo samosprávneho kraja, e najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu kadé
skonèenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý
organizuje menie obecné sluby pre obec alebo
menie sluby pre samosprávny kraj,
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i) podmienky poskytovania príspevku,
j) spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k) spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho èasti
v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l) ïalie dohodnuté náleitosti.
(11) Ak obec alebo samosprávny kraj poruil dohodu
uzatvorenú s úradom pod¾a odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je moné
uzatvori najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od
odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(12) Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným obèanom dohodu o podmienkach vykonávania meních
obecných sluieb pre obec alebo meních sluieb pre
samosprávny kraj, ktorá obsahuje
a) osobné údaje a identifikaèné údaje úèastníkov dohody,
b) druh vykonávaných meních obecných sluieb pre
obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj,
c) zaèiatok a dåku vykonávania meních obecných
sluieb pre obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj,
d) záväzok úradu zabezpeèi dlhodobo nezamestnanému
obèanovi vykonávanie meních obecných sluieb pre
obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj,
e) záväzok dlhodobo nezamestnaného obèana vykonáva menie obecné sluby pre obec alebo menie
sluby pre samosprávny kraj zabezpeèené úradom,
f) záväzok dlhodobo nezamestnaného obèana dodriava
vnútorné predpisy a pokyny obce alebo samosprávneho kraja a predpisy na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri vykonávaní meních obecných sluieb pre
obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj,
s ktorými bol preukázate¾ne oboznámený,
g) ïalie dohodnuté náleitosti.
(13) Ak sa dlhodobo nezamestnaný obèan nemôe zúèastni meních obecných sluieb pre obec alebo meních sluieb pre samosprávny kraj z dôvodu jeho doèasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutoènos
oznámi úradu do troch pracovných dní od nástupu na
doèasnú pracovnú neschopnos. Ak doèasná pracovná
neschopnos dlhodobo nezamestnaného obèana poèas
vykonávania meních obecných sluieb pre obec alebo
meních sluieb pre samosprávny kraj trvá viac ako 30
kalendárnych dní, úrad od dohody odstúpi..
Èl. II
Zákon è. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 453/2004 Z. z., zákona è. 613/2004 Z. z., zákona
è. 614/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 305/2005 Z. z., zákona è. 471/2005 Z. z., zákona
è. 573/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., zákona
è. 675/2006 Z. z., zákona è. 532/2007 Z. z., zákona
è. 139/2008 Z. z., zákona è. 562/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 373/2010 Z. z. a zákona
è. 543/2010 Z. z. sa dopåòa takto:
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1. V § 12 sa odsek 4 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) sa zúèastòuje na vykonávaní meních sluieb pre
samosprávny kraj pod¾a osobitného predpisu.23aa).

d) poèas vykonávania meních sluieb pre samosprávny kraj pod¾a osobitného predpisu.23aa).
Èl. III

Poznámka pod èiarou k odkazu 23aa znie:

23aa) § 52 zákona è. 5/2004 Z. z. v znení neskorích predpisov..

2. V § 12 sa odsek 6 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
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Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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121
ZÁKON
z 5. apríla 2011
o zruení Protidrogového fondu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

nosti, podpredseda vlády likvidátora odvolá a vymenuje nového likvidátora.

§1

§3

(1) Protidrogový fond (ïalej len fond) sa zruuje
k 1. máju 2011.

(1) Likvidátor predloí do 60 dní od zruenia fondu
podpredsedovi vlády na schválenie èasový plán likvidácie a úètovnú závierku ku dòu predchádzajúcemu dòu
vstupu do likvidácie. Likvidátor vykonáva likvidáciu na
základe schváleného èasového plánu likvidácie.

(2) Fond ku dòu svojho zruenia vstupuje do likvidácie.
(3) Ak tento zákon v § 2, 3 a 4 neustanovuje inak, na
likvidáciu fondu sa primerane pouijú ustanovenia Obchodného zákonníka.1) Ustanovenia osobitného predpisu2) sa nepouijú.
§2

(2) Ku dòu skonèenia likvidácie likvidátor zostaví
a predloí podpredsedovi vlády na schválenie úètovnú
závierku spolu s koneènou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku,
ktorý vyplynie z likvidácie.

(1) Likvidátora vymenuje podpredseda vlády pre ¾udské práva a národnostné meniny (ïalej len podpredseda vlády) ku dòu vstupu fondu do likvidácie. Návrh
na zápis likvidátora do obchodného registra vykoná
podpredseda vlády alebo ním splnomocnená osoba.

§4

(2) Dòom vymenovania likvidátora prechádza pôsobnos rady fondu, riadite¾a fondu a dozornej rady fondu
na likvidátora iba v rozsahu nevyhnutnom na likvidáciu fondu.
(3) Odmenu likvidátora urèuje podpredseda vlády.
Odmena likvidátora sa uhrádza z majetku fondu.
(4) Likvidátor zodpovedá za výkon svojej funkcie podpredsedovi vlády. Ak likvidátor poruuje svoje povin-

(3) Likvidátor do 60 dní po schválení úètovnej závierky, koneènej správy o priebehu likvidácie a návrhu na
rozdelenie majetkového zostatku podá registrovému
súdu návrh na výmaz fondu z obchodného registra.

Zruuje sa:
Zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 381/1996 Z. z. o Protidrogovom fonde v znení
èl. I zákona è. 168/2008 Z. z.
§5
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.

1
2

) § 70 a 75a Obchodného zákonníka v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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122
ZÁKON
z 5. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona è. 716/2004 Z. z., zákona
è. 69/2005 Z. z., zákona è. 117/2006 Z. z., zákona
è. 220/2007 Z. z., zákona è. 654/2007 Z. z., zákona
è. 435/2008 Z. z., zákona è. 56/2010 Z. z. a nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 447/2010
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 33 odsek 1 znie:
(1) Úhrada za právo pouíva frekvencie zoh¾adòuje
zaruèenie efektívneho a bezporuchového pouitia frekvencií. Úhrada za právo pouíva frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie
alebo za predåenie takéhoto vymedzenia alebo pridelenia frekvencie. Opakovaná úhrada je za pouívanie
kadej frekvencie a identifikaèných znakov. Jednorazová úhrada je splatná pod¾a rozhodnutia úradu v indi-

viduálnom povolení alebo v rozhodnutí o predåení tohto individuálneho povolenia (§ 32 ods. 21). Úrad zruí
rozhodnutie o pridelení frekvencií, ak úspený úèastník výberového konania neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti. Úrad zruí rozhodnutie o predåení individuálneho povolenia ak iadate¾ o predåenie
neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti..
2. Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 76d
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. mája 2011
Konanie o predåení individuálneho povolenia, ktoré
sa zaèalo pred 1. májom 2011, sa k 1. máju 2011 zastavuje..
Èl. II
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. mája 2011.

Ivan Gaparoviè v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radièová v. r.
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123
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 5. apríla 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania
a skúania mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 10 písm. d) a f) zákona
è. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy
v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na
trh ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky è. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúania mnoite¾ského materiálu pestovaných
rastlín sa mení a dopåòa takto:
1. V § 5 ods. 1 sa za slová v osobitných predpisoch2)
vkladajú slová a druhov pestovaných rastlín pod¾a osobitného predpisu2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
neskorích predpisov..

2. V § 5 ods. 2 sa za slová v osobitných predpisoch )
vkladajú slová a druhov pestovaných rastlín pod¾a
osobitného predpisu2a).
4

3. V § 5 ods. 4 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5.
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 50/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 51/2007 Z. z. v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 185/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 52/2007 Z. z. v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 184/2010 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 53/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 57/2007 Z. z. v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 188/2010 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 58/2007 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 7a
Uznávanie a skúanie mnoite¾ského
materiálu pestovaných rastlín
dobrovo¾ne registrovaných druhov
(1) Zoznam urèitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie mnoenia a poiadavky na uznávanie
mnoite¾ských porastov na výrobu uznaného mnoite¾ského materiálu sú uvedené v prílohe è. 6. Zdravotný
stav mnoite¾ského materiálu musí vyhovova poiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch.6)
(2) Poiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav
mnoite¾ského materiálu urèitých druhov pestovaných
rastlín, ktorých odrody sa dobrovo¾ne registrujú, sú
uvedené v prílohe è. 7.
(3) Poiadavky na oznaèovanie a balenie mnoite¾ského materiálu urèitých druhov pestovaných rastlín
ktorých odrody sa dobrovo¾ne registrujú, sú uvedené
v prílohe è. 8..
Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie 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.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie mnoite¾ského
materiálu okrasných rastlín na trh..

5. V prílohe è. 1 sa v nadpise na konci pripájajú tieto
slová: a úradný odber vzorky.
6. Príloha è. 3 znie:
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 364/2007 Z. z.

VZOR

iados
o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti dodávate¾a
Meno a priezvisko fyzickej osoby  podnikate¾a:
Adresa trvalého pobytu:
Miesto podnikania:
alebo
Obchodné meno právnickej osoby:
Sídlo právnickej osoby:
Urèená fyzická osoba:
Identifikácia: IÈO
DIÈ
o vydanie osvedèenia o odbornej spôsobilosti dodávate¾a pod¾a § 4 písm. h) zákona è. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov tátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní
mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na trh na rozsah èinnosti pre skupinu plodín:
ÿ ovocné dreviny a ovocné dreviny urèené na výrobu ovocia
ÿ viniè
ÿ osivo olejnín a priadnych rastlín
ÿ osivo krmovín
ÿ osivo repy
ÿ sadivo a sadenice zelenín
ÿ sadivo zemiakov
ÿ mnoite¾ského materiálu okrasných rastlín
ÿ osivo obilnín
ÿ osivo zelenín
ÿ druhy s dobrovo¾nou registráciou.
Prílohy k iadosti:
a) doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v po¾nohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore so zameraním na biológiu,
b) výpis z obchodného registra alebo zo ivnostenského, alebo z iného obdobného registra,
c) èestné vyhlásenie, e mám na vykonávanie poadovaného rozsahu èinnosti primerané materiálno-technické vybavenie, alebo mám materiálno-technické vybavenie zmluvne zabezpeèené,
d) doklad o pracovno-právnom vzahu alebo inom zmluvnom vzahu urèenej fyzickej osoby,
e) doklad urèenej fyzickej osoby o praxi.
Súèasne vyhlasujem, e vetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a zároveò sa zaväzujem oznámi kadú
zmenu údajov uvedených v tejto iadosti do 30 dní odo dòa jej vzniku.
Miesto a dátum podania:

.......................................................
Podpis a odtlaèok peèiatky.
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7. Za prílohu è. 5 sa dopåòajú prílohy è. 6 a 8, ktoré
vrátane nadpisov znejú:
Príloha è. 6
k vyhláke è. 364/2007 Z. z.

Zoznam urèitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie mnoenia a poiadavky
na uznávanie mnoite¾ských porastov na výrobu uznaného mnoite¾ského materiálu
urèitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovo¾ne registrujú
Èas A: OBILNINY
1. Druhy, kategórie a generácie mnoenia
Slovenský názov

Latinský názov

Pohánka strelovitá

Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.

Proso siate

Panicum miliaceum L.

Kategórie a generácie mnoenia
Predzákladný
Základný
Certifikovaný
SE1

E1, E2, E3

C1, C2

E

2. Poèet a èas prehliadok pod¾a kategórií
Pohánka
Kategórie

Prehliadka v èase
Prvá prehliadka

Druhá prehliadka

Predzákladné osivo

od vyklasenia po kvitnutie

dozrievania

Základné osivo

od vyklasenia po kvitnutie

dozrievania

od vyklasenia po dozrievanie



Certifikované osivo
Proso siate
Kategórie

Prehliadky v èase
Prvá prehliadka

Druhá prehliadka

Predzákladné osivo

od vyklasenia po kvitnutie

dozrievania

Základné osivo

od vyklasenia po kvitnutie

dozrievania

od vyklasenia po dozrievanie



Certifikované osivo

3. Predplodiny
Mnoite¾ské porasty obilnín sa nesmú zaklada po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné úèely ako
na produkciu zrna. Mnoite¾ské porasty základného osiva mono pestova po obilninách to istého druhu najskôr po
dvoch rokoch pestovania iných plodín.
4. Izolaèné vzdialenosti
Izolácia na zabránenie mechanických prímesí pri vetkých druhoch obilnín musí by 1 m.

Druh

kategórie

Izolácia na
zamedzenie
mechanickej
prímesi
[m]

Najmenia priestorová izolácia
[m]
od iných druhov
od rovnakého
druhu
druh
vzdialenos [m]

Pohánka
strelovitá

Predzákladné, Základné,
Certifikované

1,0

200

pohánky

200

Proso
siate

Predzákladné, Základné,
Certifikované

1,0







Uvedené izolaèné vzdialenosti nemusia by dodrané, ak je zabezpeèená dostatoèná ochrana pre akýmko¾vek neiaducim cudzoopelením.
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5. Mnoite¾ské porasty
5.1 Najvyí poèet iných rastlín

Druh

kategória

Pohánka
strelovitá

Proso siate

Najvyí poèet rastlín na 100 m2 porastu
ovsa hluchého
Iných odrôd
a ostatných
Iných druhov
a zrete¾ne
burinných
pohánky
ovsov, ich
tatárskej
obilnín
odchylných
typov
hybridov
a fatuoidov

Predzákladné,
Základné,

2*

3



1

Certifikované

4

10



2

Predzákladné,
Základné

2*

3





Certifikované

4

10





*  v generácii SE1  0
5.2 Zaburinenie
Mnoite¾ské porasty obilnín nemono uzna pri silnom výskyte ostatných burín.
5.3 Najvyí poèet rastlín napadnutých chorobami
Druh

Sne prosová (Sphacelotheca panici miliaceli) Najvyí poèet rastlín
napadnutých chorobami na 100 m2
Predzákladné, Základné
Certifikované
1

Proso siate

3

Mnoite¾ské porasty obilnín nemono uzna pri silnom výskyte ostatných kodlivých èinite¾ov.
Èas B1: KRMOVINY  Strukoviny a ïatelinoviny
1. Druhy, kategórie a generácie mnoenia
Strukoviny
Slovenský názov

Kategórie a generácie mnoenia
Predzákladný
Základný
Certifikovaný

Latinský názov

Cícer baraní

Cicer arietinum L.

Hrachor siaty

Lathyrus sativus L.

oovica jedlá

Lens esculenta Moench

SE1, SE2, SE3

E

C

Ïatelinoviny
Slovenský názov

Latinský názov

Komonica biela

Melilotus albus Med.

Ranostaj pestrý

Coronilla varia L.

Kategórie a generácie mnoenia
Predzákladný
Základný
Certifikovaný
SE1, SE2, SE3

E

C

2. Poèet a èas prehliadok pod¾a kategórií
Vetky druhy strukovín a ïatelinovín
Kategórie

Prehliadka v èase
Prvá prehliadka

Druhá prehliadka

Predzákladné osivo

kvitnutia

dozrievania

Základné osivo

kvitnutia

dozrievania

Certifikované osivo

kvitnutia

dozrievania
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3. Predplodiny
Strukoviny
Druh

Kategória

Cícer baraní, Hrachor siaty

Predzákladné, Základné, Certifikované

oovica jedlá

Predzákladné, Základné, Certifikované

Porasty nemono zaklada
Poèet rokov
Predplodiny
rovnakého druhu
2
alebo iného druhu
4
toho istého rodu

Ïatelinoviny
Porasty nemono zaklada
Poèet rokov
Predplodiny

Druh

Kategória

Komonica biela, Ranostaj pestrý

Predzákladné, Základné,
Certifikované

4

ïatelinoviny a ïatelinotrávy

4. Izolaèné vzdialenosti
Strukoviny
Druh

Izolácia na zamedzenie
mechanických prímesí
strukoviny navzájom [m]

Kategória

Cícer baraní
Hrachor siaty
oovica jedlá

Predzákladné, Základné,
Certifikované
Predzákladné, Základné,
Certifikované
Predzákladné, Základné,
Certifikované

Najmenia priestorová
izolaèná vzdialenos [m]

1,0

100

od inej odrody cíceru

1,0

100

od iného druhu a od
inej odrody hrachoru

1,0

25

od porastu viky

Ïatelinoviny
Kategória

Izolácia na zamedzenie
mechanických prímesí
strukoviny navzájom
vm

Najmenia priestorová
izolaèná vzdialenos
vm

Predzákladné, Základné
Certifikované

1,0

200
100

Druh
Komonica biela,
Ranostaj pestrý

Uvedené izolaèné vzdialenosti mnoite¾ských porastov ïatelinovín a strukovín nemusia by dodrané, ak je zabezpeèená dostatoèná ochrana pred akýmko¾vek neiaducim cudzoopelením.
5. Mnoite¾ské porasty
5.1 Najvyí poèet iných rastlín
Strukoviny
Druh

Cícer baraní
Hrachor siaty
oovica jedlá

Kategória
Predzákladné,
Základné
Certifikované
Predzákladné,
Základné
Certifikované

*  v generácii SE1 = 0

Najvyí poèet iných rastlín na 100 m2 porastu
iných odrôd
vík
iných druhov
z toho vika
a zrete¾ne
kultúrnych
strukovín
plosko-semenná
odchylných typov
a burinných
1*

2*





5

10





1*

2*

2*

1*

5

10

5

2
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Ïatelinoviny
Druh

Poèet rastlín iných druhov ïatelinovín na 100 m2
Predzákladné, Základné
5
Certifikované
20

Komonica biela
Ranostaj pestrý
5.2 Zaburinenie
Ïatelinoviny
Druhy

Kategória

Komonica biela,
Ranostaj pestrý

Predzákladné,
Základné
Certifikované

tiavec kuèeravý
a tiavec tupolistý

Knôtovka
a Silenka spolu

Durman

Blen èierny

0

3

0

3

1

10

0

10

Mnoite¾ské porasty strukovín a ïatelinovín nemono uzna pri silnom výskyte ostatných burín.

Druh

Komonica biela
Ranostaj pestrý

Kategória

Najvyí poèet rastlín na 100 m2 (ks)
Psiarka ro¾ná
kukuèina*
záraza
(Alopecurus
(Cuscuta sp.)
(Orobanche L.)
myosuroides Huds.)

Predzákladné
Základné
Certifikované

1

1

1

3

3

3

* Najvyí poèet odstránených loísk.
5.3 Najvyí poèet rastlín napadnutých kodlivými èinite¾mi
Druhy

kodlivé èinitele

Komonica biela
Ranostaj pestrý

vírusové choroby

Najvyie % napadnutých rastlín
kodlivými èinite¾mi na 100 m2
Predzákladné, Základné
Certifikované
10

10

Mnoite¾ské porasty ïatelinovín a strukovín nemono uzna pri silnom výskyte ostatných kodlivých èinite¾ov.
Èas B2: KRMOVINY  Trávy a jednoroèné krmoviny
1. Druhy, kategórie a generácie mnoenia
Trávy
Slovenský názov

Latinský názov

Hrebienka obyèajná

Cynosurus cristatus L.

Metlica trsnatá

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv

Kategórie a generácie mnoenia
Predzákladný
Základný
Certifikovaný
SE1, SE2, SE3

E

C

Jednoroèné krmoviny
Slovenský názov

Latinský názov

Mohár taliansky

Setaria italica (L.) P. Beauv.

Slez kàmny

Malva verticiliata L.

Kategórie a generácie mnoenia
Predzákladný
Základný
Certifikovaný
SE1, SE2, SE3

E

C
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2. Poèet a èas prehliadok pod¾a kategórií
Vetky druhy
Prehliadka v èase

Kategórie

Prvá prehliadka

Druhá prehliadka

od kvitnutia do plnej zrelosti



Predzákladné osivo
Základné osivo
Certifikované osivo
3. Predplodiny
Mnoite¾ské porasty tráv sa nesmú zaklada na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokov
pred výsevom pestované trávy alebo ïatelinotrávy.
Mnoite¾ské porasty jednoroèných krmovín sa nesmú zaklada na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokov pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov.
4. Izolaèné vzdialenosti
Trávy
Mnoite¾ský porast tráv musí by vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ïatelinotráv a najmenej 2 m od
fertilných vo¾ne rastúcich spoloèenstiev tráv a ïatelinovín.
Jednoroèné krmoviny
Druh

Kategória

Mohár taliansky
Slez praslenatý

Najmenia priestorová izolácia [m]
od inej odrody toho istého druhu
od iných druhov toho istého rodu

Predzákladné,
Základné,
Certifikované
Predzákladné,
Základné,
Certifikované

500

500

200

200

Mnoite¾ské porasty jednoroèných tráv musia by vzdialené najmenej 1 m od susedného porastu na zamedzenie tvorby prímesí v období zberu.
5. Mnoite¾ské porasty
5.1 Najvyí poèet iných rastlín
Trávy
Poèet rastlín 100 m2
Predzákladné,
Certifikované
Základné

Druh

Iné druhy rastlín

Hrebienka obyèajná

metlièka, lipnice, medúnok vlnatý metlica trsovitá

10

30

Metlica trsnatá

timotejka, metlièka, lipnice, medúnok vlnatý, psinèeky

10

30

Jednoroèné krmoviny
Druh

Iné príbuzné druhy
Predzákladné, Základné
Certifikované

Mohár taliansky

5

10

Slez praslenatý

5

10

5.2 Najvyí poèet rastlín iných odrôd a zrete¾ne odchylných typov
Druh
trávy a jednoroèné krmoviny  vetky druhy
*  v generácii SE1 = 0

Najvyí poèet rastlín
Predzákladné, Základné
Certifikované
3*

10

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 123/2011

Strana 1039

5.3 Zaburinenie
Trávy
Najvyí poèet burín na 100 m2
tiavec kuèeravý a tiavec tupolistý spolu
Predzákladné, Základné
Certifikované

Druh
Hrebienka obyèajná,
Metlica trsnatá

0

1

Mnoite¾ské porasty tráv a jednoroèných krmovín nemono uzna pri silnom výskyte ostatných burín.
Mnoite¾ské porasty tráv a jednoroèných krmovín nie je moné uzna pri výskyte kukuèiny (Cuscuta sp.), zárazy
(Oronbanche L.) a psiarky ro¾nej (Alopecurus myosuroides Huds.)
5.4 Najvyí poèet rastlín napadnutých kodlivými èinite¾mi
Druhy

kodlivé èinitele

Hrebienka obyèajná,
Metlica trsnatá

Najvyí poèet napadnutých rastlín
kodlivými èinite¾mi na 100 m2
Predzákladné Základné
Certifikované

dusivec trávový
Epichloe typhina

5

5

Mnoite¾ské porasty tráv a jednoroèných krmovín nemono uzna pri silnom výskyte ostaných kodlivých èinite¾ov.
Èas C: ZELENINY
1. Druhy, kategórie a generácie mnoenia
Slovenský názov

Kategórie a generácie mnoenia
Základný
Certifikovaný

Latinský názov

Koriander siaty

Coriandrum sativum L.

Kôpor voòavý

Anethum graveolens L.*

Kvaka

Brassica napus L. convar. napobrassica (L.) RCHB.

Majoránka záhradná

Origanum majorana L.

Patrnák siaty

Pastinaca sativa L.

tvorbôèik rozloitý

Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze

erucha siata

Lepidium sativum L.

E

C

2. Poèet a èas prehliadok pod¾a kategórií
Druh

Kategórie

Patrnák siaty sadzaèka
Patrnák siaty semenaèka

Prvá prehliadka v èase

Druhá prehliadka
v èase

technologickej zrelosti

po vytriedení (selekcii)

kvitnutia



kvitnutia



kvitnutia

v technologickej zrelosti

Koriander siaty
Kôpor voòavý
Majoránka záhradná

Základné, Certifikované

tvorbôèik rozloitý
erucha siata
Kvaka
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3. Predplodiny
Porasty nemono zaklada na pozemkoch,
na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch pestované
poèet rokov
predplodiny

Skupiny zelenín
rod, druh
patrnák

3

èe¾aï mrkvovité

kvaka

4

rod Brassica

koriander, erucha, majorán, tvorbôèik rozloitý

3

èe¾aï mrkvovité

V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vyluèuje.
4. Izolaèné vzdialenosti
 kadý mnoite¾ský porast musí by poèas celého vegetaèného obdobia vzdialený od susedných porastov najmenej 1 m,
 pri poliehavých druhoch a odrodách musí by porast vzdialený najmenej 2 m.
Najmenie izolaèné vzdialenosti mnoite¾ských porastov
Druh

Predzákladné a Základné

Certifikované

500 m
koriander

300 m*

od porastu inej odrody toho istého druhu
100 m

50 m*

od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu
kvaka
patrnák

1 000 m

1 000 m*

od iných druhov rodu Brassica
600 m

300 m*

od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu

* Prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od poloviènej stanovenej minimálnej izolaènej vzdialenosti.
Èas D: LIEÈIVÉ RASTLINY
1. Druhy, kategórie a generácie mnoenia
Generatívne mnoené
Kategórie a generácie mnoenia

*

Certifikovaný

Latinský názov

Základný

Slovenský názov

E

C1, C2

Archangelika lekárska

Angelica archangelica Hoffm.

c

Bazalka pravá

Ocimum basalicum L.

c

Benedikt lekársky

Cnicus benedictus L.

c

Borák lekársky

Borago officinalis L.

c, s

Èernuka siata

Nigella sativa L.

c

Divozel ve¾kokvetý

Verbascum densiflorum Bertol.

c

Dúka tymiánová

Thymus vulgaris L.

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 123/2011

Strana 1041

Kategórie a generácie mnoenia

*

Horec ltý

Gentiana lutea L.

c

Ibi lekársky

Althaea officinalis L.

c, s

Ibi konopovitý

Althaea cannabina L.

Ibi ruový

Alcea rosea L.

c, s

Ihlica ro¾ná

Ononis arvensis L.

c

Jablèník obyèajný

Marrubium vulgare L.

c, s

Jastrabina lekárska

Galega officinalis L.

c

Komonica lekárska

Melilotus officinalis L., Palla

s, c

Konopica ltkastobiela

Galeopsis segetum Necker

c

Leuzea utivá

Leuzea
rhapontica
/L./
Holub,
/Rhaponticum carrthamoides Viid.Iljin/

c

Levandu¾a úzkolistá

Levandula angustifolia Miller

c

Ligurèek lekársky

Levisticum officinale Koch.

c

Lopúch väèí

Arctium lappa L.

c

¼ubovník bodkovaný

Hypericum perforatum L.

c

¼u¾kovec zlomocný

Atropa bella-donna L.

c

Mäta pieporná

Mentha x piperita L.

Marena farbiarska

Rubia tinctorum L.

c

Marinka voòavá

Galium odoratum L.Scop.

c

Materina dúka

Thymus vulgaris L.

c

Medovka lekárska

Melissa officinalis L.

c

Náprstník vlnatý

Digitalis lanata Ehrh.

c

Nechtík lekársky

Calendula officinalis L.

s, c

Oman pravý

Inula helenium L.

c

Palina draèia

Artemisia dracunculus L.

Pamajorán obyèajný

Origanum vulgare L.

Paruman spanilý

Chamaemelum nobile (L.) All.

Pupalka dvojroèná

Oenothera biennis L.

c

Rebarbora dlaòová

Rheum palmatum L.

c

Rebríèek kopcovitý

Achillea collina J.Becker ex Reichenb.

Rebríèek obyèajný

Achillea millefolium L.

c

c

Certifikovaný

Latinský názov

Základný

Slovenský názov

E

C1, C2
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Kategórie a generácie mnoenia

*

Repík lekársky

Agrimonia eupatoria L.

c

Rumanèek kamilkový

Matricaria recutita L.

c

Ruta voòavá

Ruta graveolens L.

c

Saturejka vytrvalá

Saturea montana L.

c

Saturejka záhradná

Saturea hortensis L.

c

Senovka grécka

Trigonella foenum  graecum L.

c

Silybum mariánske

Silybum marianum (L.) Gaertn,

c

Skorocel kopijovitý

Plantago lanceolata L.

c

Sladovka hladkoplodá

Glycyrrhiza glabra L.

Slez maurský

Malva mauritiana L.

c, s

Srdcovník obyèajný

Leonarus cardiaca L.

c

alvia lekárska

Salvia officinalis L.

c

Yzop lekársky

Hyssopus officinalis L.

c

Valeriána lekárska

Valeriana officinalis L.

c, s

Zemelè menia

Centaurium erythracea Rafn.

c

Certifikovaný

Latinský názov

Základný

Slovenský názov

E

C1, C2

* s  samoopelivé druhy,
c  cudzoopelivé druhy.
Vegetatívne mnoené
Kategórie a generácie mnoenia

Ibi lekársky

Althaea officinalis L.

Medvedica lekárska

Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr.

Mäta klasnatá

Mentha spicata L.

Certifikovaný

Latinský názov

Základný

Slovenský názov

E

C
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Kategórie a generácie mnoenia

Mäta pieporná

Mentha x piperita L.

Oman pravý

Inula helenium (L.) Gaertn.

Palina draèia

Artemisia dracunculus L.

Pukvorec obyèajný

Acorus calamus L.

Reetliak preèisujúci

Rhamnus purshianus DC.

Ruman spanilý  rímsky

Onamaemelum nobile (L.) All (Anthemis nobilis L.)

Rua ípová

Rosa canina L.

Sladkovka hladkoplodá
(Sladké drievko hladkoplodé)

Glycyrrhiza glabra L.

Certifikovaný

Latinský názov

Základný

Slovenský názov

E

C

2. Kategórie osiva a poèty generácií, poèet a èas prehliadok mnoite¾ských porastov
Kategórie osiva a poèty generácií

Prehliadka v èase

Lieèivé rastliny generatívne mnoené
Sadzaèky v roku zaloenia
Základné osivo
Certifikované osivo

jesene

generácie C1, C2
Semenné porasty (semenaèky):
Základné osivo
Certifikované osivo

kvitnutia

Lieèivé rastliny vegetatívne mnoené:
Základné osivo

plnej vegetácie

Certifikované osivo
Trvalé druhy a viacroèné druhy mono pestova na tom istom pozemku najviac 3 roky.
3. Predplodiny
Mnoite¾ské porasty nemono zaklada na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina
rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanèek kamilkový mono mnoi na tom istom pozemku a po
piatich rokoch od posledného roku pestovania rumanèeka kamilkového.
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Èas 4. Izolaèné vzdialenosti
Druh

Kategória

Generatívne
mnoené

Základné
Certifikované

Vegetatívne
mnoené

Základné
Certifikované

Najmenia izolaèná vzdialenos na
zamedzenie mechanickej prímesi [m]

Najmenia priestorová
izolaèná vzdialenos
v metroch [m]*
100
50

1




* Najmenia priestorová izolaèná vzdialenos sa vzahuje len na cudzoopelivé druhy.
Èas 5. Mnoite¾ské porasty
5.1. Najvyí poèet iných rastlín
Druh

Kategória

Generatívne mnoené
Vegetatívne mnoené

Základné
Certifikované
Základné
Certifikované

Najvyí poèet rastlín
Iného príbuzného druhu
Iných odrôd
a odchylných typov [%]
[%]
0
1
0
5
0
1
0
5

5.2. Najvyí poèet burín
Mnoite¾ské porasty lieèivých rastlín nemono uzna, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva
èistením ako odstraòujú.
5.3. Najvyí poèet rastlín napadnutých kodlivými èinite¾mi
Mnoite¾ské porasty nemono uzna, ak sa v nich zistí silný výskyt kodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môe by aj silný výskyt ostatných chorôb a kodcov.
Èas E: OKRASNÉ RASTLINY
Èas 1. Kategórie mnoenia
Pestovaná rastlina/skupina/podskupina

Kategórie mnoenia
Základný

Certifikovaný

Letnièky
Dvojroèné kvetiny
E

Trvalky

C

Cibu¾oviny a h¾uznaté rastliny
Sklenníkové generatívne mnoené rastliny
Èas 2. Druhy
Latinský názov

Slovenský názov

*

Letnièky
Ageratum houstonianum Mill.

Agerát mexický

c

Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter

Psinèek jemný

c

Amaranthus caudatus L.

Láskavec chvostnatý

c

Amberboa moschata (L.) DC.

Amberboa mousová

c

Ammobium alatum R.Br

Piesoèník krídlatý

c

Antirrhinum majus L.

Papu¾ka väèia

c

Brachycome iberidifolia Benth.

Krátkochåpok iberkolistý

c

Briza maxima L.

Traslica najväèia
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Slovenský názov

*

Bromus lanceolatus Roth

Stoklas ve¾koklasý

Calendula officinalis L.

Nechtík lekársky

Callistephus chinensis (L.)Nees

Astrovka èínska

Celosia argentea var. cristata (L.)

Plamenník striebristý hrebenistý

c

Centaurea americana Nutt. (syn.: Plectocephalus
americanus (Nutt.) D. Don in Sweet)

Nevädza americká

c

Centaurea cyanus L.

Nevädza po¾ná

c

Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., non hort.

Nevädza cisárska

c

Chrysanthemum carinatum Schousboe



c

Chrysanthemum multicaule Desf.



c

Chrysanthemum segetum L.

Chryzantémovka siatinová

c

Klarkia pôvabná  plnokvetá

c

Cleome hassleriana Chodat

Kleoma tànitá

c

Consolida ambiqua (L.)P.Ball et Heyw.



c

Consolida regalis S.F. Gray fl. pl

Ostrôka po¾ná pravá  plnokvetá

c

Convolvulus tricolor L.

Pupenec trojfarebný

c

Coreopsis basalis (Otto et A.Dietr.)S.F.Blake

Kráska drummondova

c

Coreopsis grandiflora T.Hogg ex Sweet

Kráska ve¾koúborová

c

Coreopsis tinctoria Nutt.

Kráska farbiarska

c

Cosmos bipinnatus Cav.

Krasu¾ka perovitá

c

Cosmos sulphureus Cav.



c

Cynoglossum amabile Stapf

Psojazyk èínsky

c

Dahlia pinnata Cav.

Georgína premenlivá

c

Dianthus caryophyllus L.

Klinèek záhradný

c

Dianthus chinensis L.

Klinèek èínsky

c

Diascia barberae Hook.



Dimorphotheca sinuata DC.

Dvojtvárnik vykrojený

Dolichos lablab L.

Lablab obyèajný

Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.)N.E.Br.

Poludòovkovec sedmokráskovitý

c

Eschschotlzia californica Cham.

Slncovka kalifornská

c

Euphorbia marginata Pursh

Mlieènikovka obrúbená

Gaillardia pulchella Foug.

Kokarda rozkoná

Gazania rigens (L.) Gaertn.

Gazánia lesklá

c

Godetia grandiflora Lindl.

Godécia ve¾kokvetá

c

Gomphrena haageana Klotzsch

Gomfréna haagska

c

Gypsophila elegans M.Bieb.

Gypsomilka úh¾adná

c

Helenium amarum (Raf.)Rock



Helianthus annuus L. fl. pl.

Slneènica roèná  plnokvetá

c

Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.

Slamiha slamienková

c

Clarkia unguiculata Lindley fl. pl.
(syn.: Clarkia elegans Douglas fl. pl.)

s

c
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Slovenský názov

*

Helipterum humboldtianum (Gaudich.)DC.



Helipterum roseum Benth

Slamihovka ruová

Iberis amara L.

Iberka horká

c

Iberis umbellata L.

Iberka okolíkatá

c

Impatiens balsamina L.

Netýkavka balzamínová

s

Impatiens waleriana Hook.fil.

Netýkavka sultánska

s

Kochia scoparia (L.)Schard.

Kochia metlovitá

c

Lagurus ovatus L.

Zajaèka vajcovitá

c

Lathyrus odoratus L.

Hrachor voòavý

s

in0Lavatera trimestris L.

Slezovec trojmesaèný

s

Leucanthemum paludosum (Poiret)Bonnet et Barratte



c

Limonium bonduellei (Lestib.f.) Kuntze



c

Limonium sinensis Kuntze



c

Limonium sinuatum (L.)Miller

Limonka zohnutá

c

Limonium sinuatum (L.)Miller x Limonum bonduellei
(Lestib. f.)Kuntze



c

Linum grandiflorum Desf.

¼an ve¾kokvetý

s

Lobelia erinus L.

Lobelka drobná

c

Lobulária prímorská

c

Lobularia maritima (L.) Desv.
(syn.: Alyssum maritimum L.)
Lonas annua (L.)Vines et Druce



Malope trifida Cav.

Slezovka trojzárezová

c

Matricaria maritima L. fl. pl.

Parumanèek nevoòavý

c

Matthiola incana (L.)R.Br.

Fiala sivá

s

Mimulus luteus L.

Èarodejka ltá

c

Mirabilis jalapa L.

Nocovka jalapovitá

c

Nemesia strumosa Benth.

Nemezia ¾aznatá

c

Nemesia versicolor E.Meyer ex Benth.



c

Nicotiana alata Link et Otto

Tabak krídlatý

c

Nicotiana x sanderae hort

Tabak záhradný

c

Nigella damascena L.

Èernuka damascénska

c

Ocimum basilicum L.

Bazalka pravá

c

Panicum capillare L.

Proso vláskovité

c

Papaver somniferum L.

Mak siaty

c

Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen.

Perovec huòatý

c

Penstemon hartwegii Benth



Phacelia campanularia A.Gray

Facélia zvonkovitá

Pharbitis purpurea L.Voigt

Povojník purpurový

c

Phaseolus coccineus L.

Fazu¾a arlátová

s

Phlox drummondii Hook.

Flox Drummondov

c

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 123/2011

Latinský názov

Strana 1047

Slovenský názov

*

Portulaca grandiflora Hook.

Portulaka ve¾kokvetá

c

Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk.



c

Reseda odorata L.

Rezeda voòavá

c

Ricinus communis L.

Ricín obyèajný

Rudbeckia hirta L.

Rudbekia srstnatá

c

0Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.

Jazylka zohnutá

c

Salvia farinacea Benth.

alvia pomúèená

c

Salvia patens Cav.



c

Salvia splendens Sello ex Nees

alvia ohnivá

c

Salvia viridis L.

alvia zelená

c

Sanvitalia procumbens Lamk.

Sanvitalia poliehavá

Scabiosa atropurpurea L. fl. pl.

Hlaváè tmavopurpurový

c

Scabiosa stellata L.



c

Schizanthus x wisetonensis Low.

Schizant hybridný

c

Silene coeli-rosa (L.) Godron



c

Silene pendula L.

Silenka previsnutá

c

Tagetes erecta L. fl. pl.

Aksamietnica vzpriamená  plnokvetá

c

Tagetes patula L.

Aksamietnica rozloitá

c

Tagetes patula L. x Tagetes erecta L.



c

Tagetes tenuifolia Cav.

Aksamietnica kvrnitá

c

Tanacetum parthenium (L.)
(syn.: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)

Rimbaba obyèajná (syn. králik rimbaba)

Tithonia rotundifolia (Miller) S.F.Blake

Titonia okrúhlolistá

Tropaeolum majus L.

Kapucínka väèia

c

Ursinia anethoides (DC.)N.E.Br.

Urzínia kôprovitá

c

Venidium fastuosum Jacq. Stapf.

Venídia nádherná

c

Verbena bonariensis L.

elezník argentínsky

Verbena canadensis (L.)Britton

elezník kanadský

Verbena x hybrida Voss

elezník hybridný

Verbena rigida Sprengel

elezník tuhý

Xanthisma texanum DC.



Xeranthemum annuum L.

Suchokvet roèný

c

Zinnia elegans Jacq.

Cínia pôvabná

c

Zinnia haageana Regel



c

Dvojroèné kvetiny
Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)

Topo¾ovka ruová

c

Bellis perennis L.

Sedmokráska obyèajná

c

Campanula medium L.

Zvonèek prostredný

c

Cheiranthus cheiri L.

Cheirant voòavý

s

Dianthus barbatus L.

Klinèek bradatý

c
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Dianthus caryophyllus L. fl. Pl.

Klinèek záhradný  plnokvetý

c

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.

Nezábudka lesná

c

Senecio bicolor (Willd.)Tod.

Starèek dvojfarebný

c

Viola x wittrockiana Gams.

Fialka sirôtková

Trvalky
Achillea filipendulina Lam.

Rebríèek

Alyssum montanum L.

Tarica horská

c

Alyssum saxatile L.

Tarièník skalný

c

Anemone coronaria L.

Veternica vencová

c

Aquilegia x cultorum Bergmans

Orlíèek

c

Aster alpinus L.

Astra alpínska

Aster amellus L.

Astra kopcová

Campanula carpatica Jacq.

Zvonèek karpatský

Campanula glomerata L.

Zvonèek klbkatý

Campanula persicifolia L.

Zvonèek broskyòolistý

Delphinium x cultorum Voss

Straèonôka pestovaná

Digitalis purpurea L.

Náprstník èervený

Doronicum orientale Hoffm.

Kamzièník východný

Echinacea purpurea (L.)Moench

Echinacea purpurová

Gaillardia aristata Pursh



Gentiana acaulis L. Moench.

Horcokvet bezby¾ový

Gentiana septemfida Pallas



Geum chiloense Balbis

Kuklík èílsky

Goniolimon tataricum (L.)Boiss.

Goniolimon tatársky

Gypsophila paniculata L.

Gypsomilka metlinatá

Heliopsis helianthoides (L.)Sweet

Slneèníèka drsná

Heuchera sanquinea Engelm.

Heuchera krvavá

Incarvillea delavayi Bureau et Franchet



Incarvillea grandiflora Bureau et Franchet



Lathyrus latifolius L.

Hrachor irokolistý

Leontopodium alpinum Cass.

Plesnivec alpínsky

Leucanthemum maximum (Ram.)DC.

Margaréta ve¾koúborová

Lewisia cotyledon (S.Wats.)Robins

Levízia kalifornská

Liatris spicata (L.)Willd.

Liatra klasnatá

Linum flavum L.

¼an ltý

Linum perenne L.

¼an trváci

Lupinus polyphyllus Lindley

Lupína mnoholistá

Lychnis chalcedonica L.

Kukuèka hustokvetá

Molucela lewis



Oenothera missouriensis Sims

Pupalka missourská

c

s
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Slovenský názov

*

Papaver alpinum L.

Mak tatranský

Papaver nudicaule L.

Mak holý

Papaver orientale L.

Mak východný

Penstemon barbatus (Cav.)Nutt.

Penstemon briadkatý

Penstemon x hybridus Groenl. et Rümpl

Penstemon hybridný

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.

Balónovník ve¾kokvetý

Primula denticulata J.E. Smith

Prvosienka zúbkatá

c

Primula elatior (L.)Hill

Prvosienka vyia

c

Primula x pubescens Jacq.

Prvosienka páperistá

c

Primula vulgaris Hudson

Prvosienka bezby¾ová

c

Rudbeckia hirta L.

Rudbekia srstnatá

Silene schafta S.G.Gmel



Tanacetum coccineum (Willd.)



Trollius x cultorum Bergm.

ltohlav pestovaný

Verbascum olympicum Boiss.



Viola cornuta L.

Fialka ostrohatá

c

c

Cibu¾oviny a h¾uznaté rastliny
Allium L.

Cesnak

Begonia x tuberhybrida Voss

Begónia h¾uznatá

Canna indica L.

Kana indická

Convallaria majalis L.

Konvalinka voòavá

Crocus L.

afran

Dahlia pinnata Cav.

Georgína premenlivá

Freesia Eckl. ex Klatt

Frízia

Gladiolus L.

Meèík

Hippeastrum x hortorum Maatsch

Zornica hybridná

Hyacinthus orientalis L.

Hyacint východný

Lilium L.

¼alia

Narcissus L.

Narcis

Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern

Siningia okrasná

Tulipa L.

Tulipán

Skleníkové generatívne mnoené rastliny
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop

Asparágus Sprengerov

c

Asparágus perovitý

c

Begonia x semperflorens  cultorum Krauss

Begónia vdykvitnúca

c

Begonia x tuberhybrida Voss gigantea fl. pl.

Begónia h¾uznatá ve¾kokvetá  plnokvetá

c

Begonia x tuberhybrida Voss multiflora erecta fl. pl.

Begónia h¾uznatá
 plnokvetá

Begonia x tuberhybrida Voss pendula multiflora fl. pl.

Begónia h¾uznatá previslá  plnokvetá

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
Asparagus plumosus Bak.)

(syn.:

mnohokvetá

vzpriamená
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Calceolaria x herbeohybrida Voss

Papuèka hybridná

c

Capsicum annuum L.

Paprika roèná

c

Clivia miniata Regel

Klívia èervená

c

Coleus blumei Benth.

Koleus Blumeho

c

Cyclamen persicum Miller

Cyklámen perzský

c

Freesia Eckl. ex Klatt

Frízia

c

Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook.

Gerbera Jamesonova

c

Hippeastrum x hortorum Maatsch

Zornica hybridná

c

Pelargonium zonale (L.)Å Hérl

Mukát krúkovaný

c

Petunia x hybrida Vilm.

Petúnka hybridná

c

Primula malacoides Franchet

Prvosienka slezovitá

c

Primula obconica Hance

Prvosienka kalíkatá

c

Primula praenitens Ker-Gawl.

Prvosienka èínska

c

Primula vulgaris Hudson

Prvosienka bezby¾ová

c

Saintpaulia ionantha H. Wendl.

Senpólia fialková (syn.: Kapská fialková)

Senecio cruentus (Masson ex L Hér.)DC.

Starèek cineráriový

c

Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern

Siningia okrasná

c

*c  cudzoopelivé,
s  samoopelivé.
3. Kategórie osiva a poèty generácií, poèet a èas prehliadok mnoite¾ských porastov
Druh
Vetky druhy

Kategórie
Základné osivo
Certifikované osivo

Prehliadka v èase
Kvitnutia
Kvitnutia

4. Predplodiny
Mnoite¾ské porasty okrasných rastlín nemono zaklada na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku
pestovaný ten istý druh okrasných rastlín alebo druh, ktorého osivo je ako odlíite¾né alebo vyèistite¾né.
Izolaèné vzdialenosti
Druh

Najmenia priestorová izolaèná vzdialenos [m]

Letnièky
Ageratum

100 m od inej odrody toho istého druhu

Amaranthus

V poraste sa nesmie vyskytova iný druh rodu Amaranthus

Amberboa

50 m od inej odrody toho istého druhu

Antirrhinum

100 m od inej odrody toho istého druhu

Calendula

100 m od inej odrody toho istého druhu

Callistephus

10 m pri porastoch na výrobu základného osiva medzi plnokvetými odrodami
100 m medzi odrodami jednoduchými
100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými
50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a nízkymi

Celosia

100 m od iného druhu a inej odrody Celosia

Centaurea

50 m od inej odrody toho istého druhu
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Druh

Najmenia priestorová izolaèná vzdialenos [m]

Clarkia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Cleome

50m od inej odrody toho istého druhu

Consolida

50 m od iného druhu a odrody Consolida

Convolvulus

50 m od inej odrody toho istého druhu

Coreopsis

50 m od inej odrody toho istého druhu

Cosmos

50 m od inej odrody toho istého druhu

Dianthus caryophylus,

100 m od inej odrody toho istého druhu

Dianthus chinensis

50 m od inej odrody toho istého druhu

Dimorphoteca

50 m od inej odrody toho istého druhu

Dorotheanthus

50 m od inej odrody toho istého druhu

Eschscholzia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Gaillardia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Gazania

50 m od inej odrody toho istého druhu

Godetia

50 m od iného druhu a odrody Godetia

Gypsophila

50 m od iného druhu a odrody Gypsophila

Helianthus

500 m od inej odrody toho istého druhu

Helichrysum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Helipterum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Iberis

50 m od inej odrody toho istého druhu

Impatiens

50 m od inej odrody toho istého druhu

Limonium bonduellei,

100 m od inej odrody toho istého druhu

Limonium sinuatum

100 m Limonium sinuatum od Limonium bonduellei

Lobelia

200 m od inej odrody toho istého druhu

Lobularia

200 m od inej odrody toho istého druhu

Malope

50 m od inej odrody toho istého druhu

Matricaria

50 m od inej odrody toho istého druhu a od burinovitých typov

Mimulus

50 m od inej odrody toho istého druhu

Nemesia

50 m od iného druhu a odrody Nemesia

Nicotiana

100 m od iného druhu a odrody Nicotiana

Nigella

50 m od inej odrody toho istého druhu

Papaver

50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho

Pharbitis

50 m od inej odrody toho istého druhu

Phlox

50 m od inej odrody toho istého druhu

Portulaca

50 m od inej odrody toho istého druhu

Reseda

100 m od divej formy rezedy

Rudbeckia

100 m od inej odrody toho istého druhu

Salvia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Scabiosa

100 m od inej odrody toho istého druhu

Silene

50 m od inej odrody toho istého druhu

Tagetes

50 m medzi odrodami toho istého druhu
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Najmenia priestorová izolaèná vzdialenos [m]

Tanacetum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Tropaeolum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Venidium

50 m od inej odrody toho istého druhu

Verbena x hybrida

50 m od inej odrody toho istého druhu

Xeranthemum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Zinnia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Dvojroèné okrasné rastliny
Alcea

50 m od inej odrody toho istého druhu

Bellis

100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky

Campanula medium

100 m od inej odrody toho istého druhu

Dianthus

100 m od inej odrody toho istého druhu

Myosotis

50 m od inej odrody toho istého druhu

Senecio bicolor

100 m od iného druhu Senecio a inej odrody Senecio bicolor

Viola x witrockiana

100 m od inej odrody toho istého druhu

Trvalky
Aquilegia

100 m od iného druhu a odrody Aquilegia

Delphinium

50 m od inej odrody Delphinium

Gaillardia

50 m od inej odrody toho istého druhu

Gypsophila

50 m od iného druhu a odrody Gypsophila

Lupinus

50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého bôbu

Papaver

50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho

Primula

100 m od Primula vulgaris a Primula elatior a medzi odrodami toho istého druhu

Rudbeckia

100 m od inej odrody toho istého druhu

Silene

50 m od inej odrody toho istého druhu

Tanacetum

50 m od inej odrody toho istého druhu

Viola

50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa nesmie vyskytova Viola
x wittrock. a divé druhy Viola

Skleníkové rastliny
Begonia

technická izolácia medzi líniami, technická izolácia otcovského komponenta
od vetkých materských línií, s ktorými nevytvára rodièovský pár

Pelargonium

komponenty na výrobu hybridov musia by pestované tak, aby bol zamedzený
prístup hmyzu

Petunia

porasty E a komponenty na výrobu hybridov musia by pestované tak, aby
bol zamedzený prístup hmyzu

Primula

technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu

Senecio

technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu

Kadý mnoite¾ský porast okrasných rastlín musí by vzdialený od susedných porastov najmenej 0,60 m kvôli zamedzeniu mechanických prímesí pri kultivácii.
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5. Mnoite¾ské porasty
5.1. Najvyí poèet iných rastlín
Kategória

Najvyí výskyt iných rastlín [%]
iných druhov okrasných rastlín
iných odrôd a typov okrasných rastlín

Základné

0

0

Certifikované

0

2

5.2. Zaburinenie
Mnoite¾ské porasty okrasných rastlín nesmú by uznané pri silnom výskyte burín.
5.3. Najvyí poèet rastlín napadnutých kodlivými èinite¾mi
Druh

Najvyí výskyt rastlín
napadnutých kodlivými
èinite¾mi [%]
Základné
Certifikované

kodlivý èinite¾*

Canna

Vírusové choroby prejavujúce sa silnou mozaikou listov

0,5

2,0

Dahlia

Vírusové choroby prejavujúce sa vzrastovou depresiou

0,5

2,0

Gladiolus

kvrnitos kvetov spôsobená vírusom mozaiky uhorkovej

0,5

2,0

Hyacinthus

Hniloby  Xanthomonas campestris p. hyacinti

nesmú sa vyskytova

Lilium

Vírusové choroby prejavujúce sa akou mozaikou listov alebo
pestrokvetosou

0,5

2,0

Narcissus

Vírusové choroby prejavujúce sa pruhovitosou listov

0,5

2,0

Pelargonium

Hniloby  Xanthomonas campestris pv. pelargonii

nesmú sa vyskytova

Tulipa

Vírusové choroby prejavujúce sa pestrokvetosou, pruhovitosou
a krúkovitosou listov

0,5

2,0

* Napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneï odstráni a znièi.
Mnoite¾ské porasty nesmú by uznané pri silnom napadnutí ostatnými chorobami alebo pri silnom pokodení kodcami.
Príloha è. 7
k vyhláke è. 364/2007 Z. z.

Poiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav mnoite¾ského materiálu
urèitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovo¾ne registrujú

Èas A: OBILNINY
1. Èistota a klíèivos
Minimálna èistota [%]
Druh

Predzákladné a základné

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné
Certifikované
Certifikované
a základné

Pohánka
strelovitá

98

97

80

80

Proso siate

98

97

85

85
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2. Prímesi v osive
Najvyí prípustný poèet iných druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Z toho
Najvyí prípustný poèet ostatných
rastlinných druhov
Druhy

Kategória

Pohánka
strelovitá
Proso
siate*

Iných
rastlinných
druhov

Predzákladné
a základné
Certifikované
Predzákladné
a základné
Certifikované

Avena
fatua,
Avena
sterilis,

Agrostema
githago

Iné
druhy
obilnín

Ostatné
rastlinné
druhy

lipkavec
obyèajný

reïkev
ohnica

10

2

8

2

2

0**

1

20

4

16

6

6

0**

3

10

2

8

2



0**

1

20

4

16

6



0**

3

Lolium
temulentum

* Poèet iných odrôd s odlinou farbou zrna môe by v kategórii predzákladné a základné 10 ks/1 000 g a v kategórii
certifikované 50 ks/1 000 g.
** Prítomnos jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum vo vzorke predpísanej hmotnosti sa
nepovauje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej predpísanej hmotnosti neobsahuje akéko¾vek semeno týchto
druhov.
3. Vlhkos
Vlhkos osiva obidvoch druhov obilnín môe by najviac 15 %.
4. Zdravotný stav osiva
Choroby a kodcovia

Kusov v 1 000 g osiva
Predzákladné a základné
Certifikované
2

4

nesmú sa vyskytova

nesmú sa vyskytova

Náme¾ (sklerocia)
Snetivé zrná rodu Tilletia spp. a ich èasti

Èas B1: KRMOVINY  Ïatelinoviny a strukoviny
1. Èistota a klíèivos
Strukoviny
Minimálna èistota [%]
Predzákladné a základné

Certifikované

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné a základné

Certifikované

Cícer baraní

99

98

80

80

Hrachor siaty

99

98

80

80

oovica jedlá

99

98

80

80

Druh

Ïatelinoviny
Druh

Minimálna èistota [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Komonica biela

98

95

75

75

Ranostaj pestrý

95

93

75

75
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2. Prímesi v osive
Strukoviny
Najvyí prípustný poèet iných rastlinných
druhov v kusoch na 1 000 g osiva
Predzákladné a základné
Certifikované

Druh
Iné kultúrne druhy strukovín:
 v oovici
 v ostatných strukovinách

2*
4*

8
30

Iné odrody a odliné typy:
 v oovici
 v ostatných strukovinách

6*
12

20
50

0
0

5
0

Semená burín a semená ostatných kultúrnych druhov spolu,
z toho:
 v oovici vika ploskosemenná
 Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum
* v generácii SE1 = 0
Ïatelinoviny
Druhy
Komonica biela
Ranostaj pestrý

Druh

Komonica biela
Ranostaj pestrý

Najvyí prípustný poèet semien
iných rastlinných druhov
vo vzorke [%]

Kategórie

0,2
1,5

Predzákladné a základné Certifikované

Kategórie

Predzákladné
a základné
Certifikované

Najvyí prípustný poèet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g
osiva v kusoch
tiavec
kuèeravý
Knôtovka
Kukuèina
Avena fatua,
a tiavec
a silenka spolu
a záraza
Avena sterilis
tupolistý spolu
10*

10*

0**

0

60

60

0**

0

* v SE1 = 0 ks
** Prítomnos jedného semena druhu kukuèina vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovauje za prímes, ak druhá
vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje akéko¾vek semeno druhu kukuèina.
3. Zdravotný stav osiva
Ïatelinoviny
Druhy

kodlivé èinitele

Komonica biela
Ranostaj pestrý

Skleróciá h¾úznatky ïatelinovej (Sklerotinia
trifolium) a pluky ïatelinovej (Typhula trifolii)

Najvyí rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné
Certifikované
a základné
0,1

0,3
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Èas B2: KRMOVINY  Trávy a jednoroèné krmoviny
1. Èistota a klíèivos
Trávy
Minimálna èistota [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Druh

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Hrebienka obyèajná

90

88

80

80

Metlica trstnatá

85

85

75

75

Jednoroèné krmoviny
Minimálna èistota [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Druh

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Mohár taliansky

97

92

70

70

Slez praslenatý

96

92

65

65

2. Prímesi v osive
Trávy a jednoroèné krmoviny
Druhy

Najvyí prípustný poèet semien
prímesí iných rastlinných
druhov vo vzorke [%]

Kategórie

Hrebienka obyèajná
Metlica trstnatá
Mohár taliansky
Slez praslenatý

Predzákladné a základné

0,6

Certifikované

2,5

Predzákladné a základné

0,6

Certifikované

2,5

Predzákladné a základné

0,2

Certifikované

1,5

Najvyí prípustný poèet semien iných
rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch
Druh

Kategórie

Hrebienka
obyèajná
Metlica
trstnatá

Predzákladné
a základné
certifikované

Mohár
taliansky
Slez
praslenatý

Predzákladné
a základné
certifikované

tiavec
kuèeravý
a tiavec
tupolistý
spolu

kukuèina
a záraza

0

0

50

0



0

10

0

10





60

0

60





knôtovka
a silenka



Avena
fatua,
Avena sterilis
0

Psiarka
ro¾ná

nesmie sa
vyskytova

3. Zdravotný stav osiva
Druhy
trávy

kodlivé èinitele
náme¾ a skleróciá iných húb

Najvyí rozsah napadnutia [% hmotnosti]
Predzákladné a základné
Certifikované
0,5 %

1,5 %
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Èas C: ZELENINY
1. Èistota a klíèivos
Minimálna èistota [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

Druh

Minimálna klíèivos [%]
Predzákladné
Certifikované
a základné

kôpor voòavý

97

95

55

55

kvaka

98

97

80

80

koriander siaty

98

97

70

70

erucha siata

98

96

80

80

majoránka záhradná

97

95

60

60

patrnák siaty

97

95

70

70

tvorbôèik rozloitý

99

97

80*

80*

* Priemerný poèet klíèencov na 100 plodov.
2. Prímesi v osive
Najvyí prípustný poèet iných rastlinných druhov vo vzorke [%]
Predzákladné a základné
Certifikované

Druh
kôpor voòavý

0,5

1,0

kvaka

0,5

1,0

koriander siaty

0,5

1,0

erucha siata

0,5

1,0

majoránka záhradná

0,5

1,0

patrnák siaty

0,5

1,0

tvorbôèik rozloitý

0,5

1,0

3. Zdravotný stav osiva
Osivo nesmie obsahova ivých kodcov.
Èas D: LIEÈIVÉ RASTLINY
1. Mnoite¾ský materiál  osivo
1.1. Èistota a klíèivos
Druh

Minimálna èistota [%]
Základné
Certifikované

Minimálna klíèivos [%]
Základné
Certifikované

archangelika lekárska

90

90

50

50

bazalka pravá

95

95

60

60

benedikt lekársky

95

95

65

65

borák lekársky

95

95

70

70

èernuka siata

95

95

70

70

divozel ve¾kokvetý

95

95

70

70

dúka tymiánová

95

95

70

70

horec ltý

90

90

40

40

ibi lekársky

85

85

50

50

ibi konopovitý

85

85

50

50

ibi ruový

95

95

70

70
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Základné
Certifikované
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Minimálna klíèivos [%]
Základné
Certifikované

ihlica ro¾ná

95

95

70

70

jablèník obyèajný

95

95

60

60

jastrabina lekárska

95

95

70

70

komonica lekárska

95

95

70

70

konopica ltkastobiela

95

95

60

60

leuzea utivá

90

90

60

60

levandu¾a úzkolistá

95

95

60

60

ligurèek lekársky

95

95

50

50

lopúch väèí

95

95

70

70

¾ubovník bodkovaný

90

90

50

50

¾u¾kovec zlomocný

95

95

50

50

mäta pieporná

85

85

50

50

marena farbiarska

85

85

50

50

marinka voòavá

95

95

70

70

materina dúka

90

90

60

60

medovka lekárska

90

90

50

50

náprstník vlnatý

95

95

60

60

nechtík lekársky

90

90

60

60

oman pravý

95

95

60

60

palina draèia

85

85

60

60

pamajorán obyèajný

95

95

70

70

paruman spanilý

85

85

65

65

pupalka dvojroèná

95

95

70

70

rebarbora dlaòová

95

95

70

70

rebríèek kopcovitý

90

90

70

70

rebríèek obyèajný

85

85

60

60

repík lekársky

95*

95*

50

50

rumanèek kamilkový

90*

90*

50

50

ruta voòavá

95

95

70

70

saturejka vytrvalá

90

90

60

60

saturejka záhradná

90

90

60

60

senovka grécka

95

95

70

70

silybum mariánske

95

95

55

55

skorocel kopijovitý

95

95

80

80

sladovka hladkoplodá
(sladké drievko hladkoplodé)

95

95

75

75

slez maurský (lesný-maurský)

90

90

50

50

srdcovník obyèajný

95

95

75

75

alvia lekárska

95

95

65

65
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Minimálna klíèivos [%]
Základné
Certifikované

yzop lekársky

95

95

70

70

valeriána lekárska

90

90

50

50

zemelè menia

90

90

60

60

* Èistota môe by niia o 5 %, ak sú príèinou zníenej èistoty nekodné neèistoty z èasti semien alebo kvetenstva.
1.2. Prímesi v osive
Najvyí prípustný podiel semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke.
Kategória
Základné
Certifikované

%
0,2
1,0

2. Mnoite¾ský materiál sadivo a sadenice
2.1. Poiadavky na sadivo a sadenice

Druh

Koreòové
odrezky,
¾ahúne,
stolony
a výhony
Dåka
a priemer
najmenej
[mm]

Najmení
poèet
nadzemných
výhonkov na
rastline [ks]

Pupene, oèká
poèet [ks]

Puky najmenej
[mm]

30*

ibi lekársky
3

medvedica lekárska
mäta klasnatá
mäta pieporná

100*

3
20**

oman pravý
palina draèia

150*

pukvorec obyèajný

150*
20*

5
3

rua ípová
sladkovka hladkoplodá

3
4

reetliak preèisujúci
ruman spanilý-rímsky

Poèet
korienkov
najmenej
[ks]

200*
20**

3
3

*  dåka,
**  priemer.
2.2. Sadivo nesmie by zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak pokodené.
3. Zdravotný stav osiva a sadiva
Osivo a sadivo nesmie by napadnuté chorobami a nesmie obsahova ivých kodcov.
Èas E: OKRASNÉ RASTLINY
1. Mnoite¾ský materiál  osivo okrasných rastlín
1.1. Poiadavky na èistotu a klíèivos
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Minimálna klíèivos [%]
Certifikované
Základné a certifikované

Ageratum

95

90

65

Agrostis

95

90

70

Achilea

90

85

65

Alcea

90

85

55

Alyssum

95

90

65

Amarantus

98

95

55

Amberboa

95

90

55

Ammobium

97

95

65

Anemone

80

70

55

Antirrhinum

95

90

55

Aquilegia

98

95

65

Asparagus

99

98

60

Aster

95

90

60

Begonia x semperflorens

98

95

65

Begonia x tuberhybrida

98

95

50

Bellis

95

90

60

Brachycome

95

90

60

Briza

99

97

75

Bromus

95

90

75

Calceolaria

98

96

55

Calendula

90

85

65

Callistephus

95

90

55

Campanula medium

95

90

60

95

90

50

Capsicum

99

98

65

Celosia

97

95

60

Centaurea americana

95

90

45

95

90

55

Cheiranthus

95

90

65

Chrysanthemum

90

85

45

Clarkia

95

90

60

Cleome

95

90

45

Clivia

99

98

60

Coleus

98

95

60

Consolida

95

90

50

Convonvulus

95

90

55

Coreopsis

90

85

65

Cosmos

95

90

60

Cyclamen

99

98

65

 trvalé druhy

 ostatné druhy

Èiastka 39

Zbierka zákonov è. 123/2011

Druh

Minimálna èistota [%]
Základné

Strana 1061

Minimálna klíèivos [%]
Certifikované
Základné a certifikované

Cynoglossum

90

85

55

Dahlia

95

90

65

Delphinium

95

90

50

Dianthus

95

90

65

Diascia

98

95

55

Digitalis

98

95

70

Dimorphoteca

90

85

55

Dolichos

98

95

50

Dorotheanthus

90

85

50

Echinacea

95

90

60

Eschscholzia

95

90

65

Euphorbia

98

95

70

Freesia

99

98

70

Gailardia

85

80

45

Gazania

85

80

55

Gentiana

98

95

50

Geum

90

85

55

Godetia

95

90

60

Gomphrena

95

90

60

Goniolimon

80

70

30

Gypsophila

97

95

70

Helenium

95

90

60

Helianthus

98

95

70

Helichrysum

97

95

60

Heliopsis

98

96

60

Helipterum

90

85

50

Heuchera

98

96

60

Hippeastrum

98

95

65

Iberis

98

95

65

Impatiens balsamina

98

95

70

Impatiens waleriana

96

93

45

Incarvillea

95

90

60

Kochia

95

90

50

Lagurus

99

99

55

Lathyrus odoratus

99

98

70

Latifolius

99

98

55

Lavatera

98

95

45

Leontopodium

98

95

65

Leucanthemum

95

90

45
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Minimálna klíèivos [%]
Certifikované
Základné a certifikované

98

95

50

98
98

95
95

100
50

Limonium sinensis

85

95

50

Linum

99

95

60

Lobelia

97

95

65

Lobularia

94

90

65

Lonas

97

95

70

Lupinus

99

96

60

Lychnis

96

93

65

Malope

98

95

60

Matricaria

95

90

60

Matthiola

98

95

60

Mimulus

98

95

60

Mirabilis

98

95

60

Molucela

99

98

70

Myosotis

97

95

60

Nemesia

90

85

60

Nicotiana

99

95

60

Nigella

98

95

65

Oenothera

98

95

55

Ocimum

98

95

60

Panicum

98

95

70

Papaver

99

95

70

Pennisetum

99

95

40

Pelargonium

99

98

70

Penstemon

95

90

55

Petunia

99

95

55

Phacelia

97

95

70

Pharbitis

98

95

60

Phaseolus

99

99

70

Phlox

95

90

50

Platycodon

99

95

75

Portulaca

97

95

60

Primula malacoides obconica
praenitens

98
98

95
95

55
50

ostatné trvalé druhy

98

95

60

Psylliostachys

70

65

10

Liatris
Limonium bonduellei
 poèet klíèkov v 20 g
 vylúskané
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Minimálna klíèivos [%]
Certifikované
Základné a certifikované

Reseda

95

90

50

Ricinus

99

99

65

Rudbeckia

95

90

60

Salpiglossis

97

95

55

Salvia

95

90

45

Sanvitalia

80

75

55

Scabiosa

90

85

40

Schizanthus

97

95

60

Senecio

98

95

65

Silene

95

90

65

Sinningia

98

95

65

Tagetes

75

70

55

Tanacetum

95

90

60

Trollius

99

98

60

Tithonia

95

90

50

Tropaeolum

98

95

60

Ursinia

90

85

60

Venidium

95

90

55

Verbascum

95

90

70

Verbena x hybrida

95

90

35

 rigida

95

90

25

 ostatné druhy

95

90

40

Viola

98

96

65

Xanthisima

90

85

40

Xeranthemum

93

90

50

Zinnia

93

90

55

1.2. Výskyt semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke v kategórii základné osivo môe by najviac 0,2 %,
v kategórii certifikované najviac 1,0 %.
1.3. Osivo nesmie obsahova ivých kodcov.
2. Mnoite¾ský materiál  sadivo a sadenice okrasných rastlín
2.1. Poiadavky na sadivo a sadenice okrasných rastlín
Druh

Meraný rozmer

Najmenia ve¾kos [mm]

priemer

30

Crocus

obvod

30

Dahlia



h¾uzy s neporueným krèkom dlhým najviac 50 mm,
najmenej s 2 h¾úzkami úplne vyvinutými ve¾kosou
zodpovedajúcou príslunej skupine odrôd

obvod
obvod

60
80

Begonia tuberhybrida

Gladiolus
odrody drobnokveté
odrody ve¾kokveté
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Meraný rozmer

Najmenia ve¾kos [mm]

Hyacinthus

obvod

140

Lilium pomilum

obvod

40

obvod

80

obvod

120

Narcissus
odrody trubkovité
a odrody ve¾kokorunné

obvod

120

ostatné skupiny

obvod

100

obvod

30

T. praestans

obvod

70

Záhradné odrody
a ostatné botanické druhy

obvod

90

L. ázijské hybridy
a L. willmottiae
ostatné skupiny L.

Tulipa tarda
T. turkestanica
T. urumiensis
T. fosteriana
T. kaufmanniana

2.2. Cibule a h¾uzy jednotlivých druhov sa zaraïujú do ve¾kostných skupín, prièom ve¾kostná skupina s najmenou
ve¾kosou cibú¾ alebo h¾úz musí obsahova najmenej 95 % kvetuschopných cibú¾ alebo h¾úz.
2.3. Cibule a h¾uzy väèích ve¾kostných skupín musia by vetky kvetuschopné.
2.4. Poiadavky na najmeniu ve¾kos triedenia sa nevzahujú na materiál urèený na ïalie mnoenie.
2.5. Zdravotný stav sadiva a sadeníc okrasných rastlín
Druh

Najvyí prípustný poèet
cibú¾ napadnutých
kodlivými èinite¾mi [%]

kodlivý èinite¾

Begonia x
tuberhybrida

Hniloby

Crocus

Hniloby

4

 Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
 Botrytis sp., Fussarium sp., Penicillium sp. a iné
Háïatká

nesmie sa vyskytova

 Ditylenchus destructor
Dahlia

8

Bakteriálna nádorovitos

nesmie sa vyskytova

(Agrobacterium tumefaciens)
Bakterióza

nesmie sa vyskytova

 Corynebacterium fascians
Hniloby
 Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp.,
Sclerotinia sp. a iné
Bronzovitos
tospovirus)

rajèiakov

(Tomato

spotted

wilt

8
nesmie sa vyskytova
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Druh
Gladiolus

kodlivý èinite¾
Bakterióza
 Corynebacterium fascians
 Pseudomonas gladiolii pv. gladiolii
Hniloby
 Botrytis sp., Fusarium sp., Stromatinia sp.
ivé strapky
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Najvyí prípustný poèet
cibú¾ napadnutých
kodlivými èinite¾mi [%]
nesmie sa vyskytova
12
8
nesmú sa vyskytova

 Taenithrips simplex
Hyacinthus

Bakteriálna hniloba

nesmie sa vyskytova

 Xanthomonas campestris pv. hyacinthi
Hniloby
 Botrytis sp., Fusarium sp., Penicillium sp.,
Erwinia

4

Rhizoglyphus sp.

8

Háïatká
 Ditylenchus destructor
Lilium

Bakterióza
 Corynebacterium flaconfascians

nesmú sa vyskytova
nesmie sa vyskytova

Hniloby
 Botrytis sp.

8

 Rhizoglyphus sp.
Hniloby
 Botrytis sp.

8

 Rhizoglyphus sp.
Narcissus

Cibu¾ovka narcisová (Lampetia equestris)

nesmie sa vyskytova

Cibu¾ovka kodlivá (Eumerus strigatus)

nesmie sa vyskytova

Háïatká
 Ditylenchus destructor
Tulipa

Hniloba
 Sclerotinia tuliparum
Nevyhovujúcich cibú¾ spolu

nesmie sa vyskytova
nesmie sa vyskytova
16

z toho najviac:
Fuzáriová hniloba (Fusarium oxysporum)

4

kvrny a sklerócie Botrytis tulipea

8

Vápenatenie cibú¾
 Penicillium sp.
Rhizoglyphus sp.

4
4

Silné pokodenie cibú¾ gumózou
Háïatká
 Ditylenchus destructor

nesmie sa vyskytova
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 364/2007 Z. z.

Poiadavky na oznaèovanie a balenie mnoite¾ského materiálu urèitých
druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovo¾ne registrujú
Èas A: Balenie mnoite¾ského materiálu
(1) Mnoite¾ský materiál sa uzatvára do obalov takým spôsobom, aby obaly s uznaným mnoite¾ským materiálom
nebolo moné otvori bez poruenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom
zasahovaní do návesky alebo obalu.
(2) Obaly nemusia by uzatvorené pod¾a odseku 1, ak sa pouije peèatný systém s jednorazovým pouitím.
(3) Obaly s uznaným mnoite¾ským materiálom musia by uzatvárané pod doh¾adom kontrolného ústavu.
Èas B: Oznaèovanie mnoite¾ského materiálu
(1) Pri uvádzaní uznaného mnoite¾ského materiálu na trh musí by obal z vonkajej strany opatrený náveskou,
ktorá obsahuje predpísané údaje pod¾a prílohy è. 8 èasti C.
(2) Údaje pod¾a odseku 1 môu by uvedené aj na samolepiacej náveske alebo na obale nezmazate¾ným spôsobom.
(3) Náveska na obaloch s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí by farebne odliná pod¾a kategórie mnoite¾ského materiálu:
a) biela s uhloprieènym fialovým pásom pre predzákladný mnoite¾ský materiál,
b) biela pre základný mnoite¾ský materiál,
c) modrá pre certifikovaný materiál prvej generácie,
d) èervená pre certifikovaný mnoite¾ský materiál druhej generácie,
e) edá pre mnoite¾ský materiál s neukonèenou certifikáciou.
(4) Ak je mnoite¾ský materiál z geneticky modifikovanej odrody, na náveske, na obale a v sprievodnom doklade sa
musí uvies údaj o tom, e ide o mnoite¾ský materiál geneticky modifikovanej odrody.7)
(5) Ak bol mnoite¾ský materiál chemicky oetrený, na náveske alebo na obale sa uvedie údaj o tom, e ide o chemicky oetrený mnoite¾ský materiál, a údaj o pouitom chemickom prípravku a jeho úèinnej látke.
(6) Malé balenie nemusí spåòa poiadavky ustanovené v odseku 3.
Èas C: Informácie na náveske
1. oznaèenie uznané,
2. oznaèenie Slovenská republika SK,
3. Ústredný kontrolný a skúobný ústav po¾nohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP),
4. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami balené... (mesiac a rok) alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na
úèely uznávania vyjadrené slovami vzorkované... (mesiac a rok),
5. èíslo dávky,
6. botanický názov druhu, ktorý môe by uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoò latinský názov,
7. názov odrody,
8. kategória a generácia mnoenia,
9. krajina produkcie,
10. deklarovaná hmotnos alebo mnostvo,
11. iné údaje..
Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) Èl. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovate¾nosti a oznaèovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovate¾nosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa
mení a dopåòa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. mája 2011.
Zsolt Simon v. r.
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124
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 8 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos zo 6. apríla 2011 è. 00707-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 è. 09812/2008-OL o minimálnych poiadavkách na personálne zabezpeèenie
a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie è. 410/2008 Z. z.)
v znení výnosu z 10. decembra 2008 è. 25118/2008-OL (oznámenie è. 576/2008 Z. z.) a výnosu z 10. augusta 2009
è. 16480/2009-OL (oznámenie è. 335/2009 Z. z.).
Týmto výnosom sa menia poiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie zubného lekára a gastroenterologickej ambulancie.
Výnos nadobúda úèinnos 1. mája 2011.
Výnos je uverejnený v èiastke è. 9/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a mono doò
nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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