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51

VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 16. marca 2020,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva

Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 písm. a)
až c), f) a h) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 349/2015
Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení
vyhlášky č. 21/2016 Z. z. a vyhlášky č. 83/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 5 sa za slovo „produktov“ vkladajú slová „podliehajúcich certifikácii (§ 26 ods. 2
zákona)“.

2. V nadpise a v celom texte § 11 sa slová „Tokajskej vinohradníckej oblasti“ nahrádzajú slovami
„Vinohradníckej oblasti Tokaj“.

3. V prílohe č. 2 tabuľke Malokarpatská vinohradnícka oblasť riadku Orešanský rajón sa za slovo
„Košolná,“ vkladá slovo „Lošonec,“.

4. V prílohe č. 2 tabuľke Stredoslovenská vinohradnícka oblasť riadku Hontiansky rajón sa pred
slovo „Dudince“ vkladá slovo „Devičie,“.

5. V prílohe č. 2 tabuľke Nitrianska vinohradnícka oblasť riadku Radošinský rajón sa za slová
„Horné Obdokovce,“ vkladá slovo „Kamanová,“.

6. Prílohy č. 10 až 14 znejú:
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 „Príloha č. 10 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ A SKONČENÍ VÝROBY 

VINÁRSKYCH PRODUKTOV A ICH UVÁDZANIA NA TRH 
 

 

Priezvisko    Meno    Titul 

 

 

Obchodné meno    IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ 

 

 

Telefónne číslo    E-mailová adresa 

 

 

 

 

Údaje o spracovateľských a výrobných prevádzkach: 
 

Por. č. Sídlo prevádzky (obec, ulica, PSČ) Skladovacia kapacita [hl] Predmet výroby 

    

    

    

    

    

    

Dátum začiatku/skončenia výroby:* 
* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

Vypracoval   ..................................................................       Dátum vyhotovenia  . ................... 

(meno a priezvisko) 

 

 

Zodpovedný zástupca   ..................................................       Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
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Príloha č. 11 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30. 11. ..... 

□ Vinohrady pre vína s chráneným označením pôvodu 

□ Vinohrady pre vína s chráneným zemepisným označením 

□ Vinohrady pre odrodové vína bez chráneného zemepisného označenia/chráneného označenia pôvodu 

□ Vinohrady pre vína bez chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia/Vinohrady pre ostatné vína 

□ Vinohrady pre výrobu vín s chráneným označením pôvodu Vinohradnícka oblasť Tokaj 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ      Telefónne číslo E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom) 

 

 

Registračné 

číslo 

vinohradu 

Výnosová 

plocha 

[ha] 

Množstvo 

zozbieraného hrozna 

[kg] 

Použitie hrozna [hl]*1 

Modré Biele Vlastné spracovanie Dodané vinárskemu združeniu*2 Predané výrobcovi vína Iné použitie*3 

Modré Biele Hrozno Hroznový mušt Hrozno Hroznový mušt 

Modré Biele Červený Biely Modré Biele Červený Biely  

               

               

               

SPOLU        

Poznámky: 

*1 Prepočet 100 kg hrozna = 0,75 hl hroznového muštu 
*2 Vyplňuje len pestovateľ, ktorý je členom združenia 

*3 Použitie na výrobu hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu 

 

Vypracoval   ..................................................................  Zodpovedný zástupca   .................................................. Dátum vyhotovenia ............................................. 

              (meno a priezvisko)      (meno a priezvisko)             Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
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Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30. 11. .... 

(údaje o predaji hrozna) 
 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ      Telefónne číslo        E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby, ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom 

 

 

 

Príjemca  

(meno, 

priezvisko/názov, 

adresa, IČO) 

Druh produktov predaných výrobcovi vína alebo dodaných vinárskemu združeniu [hl] 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína s CHOP 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína s CHZO 

Hrozno a/alebo mušt pre 

vína bez CHOP/CHZO 

Hrozno a/alebo mušt pre 

odrodové vína bez 

CHOP/CHZO 

Ostatné vína Hrozno a/alebo 

mušt pre 

CHOP 

Vinohradnícka 

oblasť Tokaj 
Biele Modré Biele Modré Biele Modré Biele Modré Biele Modré 

            

            

            

            

            

            

            

Poznámka: 

V tabuľke sa nachádzajú produkty predané alebo dodané pred dátumom hlásenia 

CHOP  – chránené označenie pôvodu 

CHZO – chránené zemepisné označenie 

 

Vypracoval   ..................................................................  Zodpovedný zástupca   .................................................. Dátum vyhotovenia .............................................. 

(meno a priezvisko)      (meno a priezvisko)              Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
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Príloha č. 12 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

Hlásenie o stave zásob vína a muštu [v hl] 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 
 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ     Telefónne číslo          E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom)         Hlásenie k 31. 7. ............ 

                Hlásenie k 30. 11. .......... 
 

Druh produktu Zásoba spolu z toho červeného a ružového vína z toho bieleho vína poznámka 

Víno 1. Zásoby u výrobcov     

- vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) (1)     

- vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)     

- odrodové vína bez CHOP/CHZO     

- vína bez CHOP/CHZO     

- tokajské víno     

- ostatné víno (sýtené, perlivé, šumivé, aromatizované, likérové)      

Spolu     

2. Zásoby u obchodníkov     

a) víno zo Spoločenstva:     

- víno s CHOP     

- víno s CHZO     

- odrodové víno bez CHOP/CHZO     

- víno bez CHOP/CHZO     

- ostatné víno (sýtené, perlivé, šumivé, aromatizované, likérové)      

b) víno z tretích krajín:     

Spolu     

3. Víno spolu 1. + 2.     

Mušt 1. Zásoby u výrobcov     

- zahustený hroznový mušt     

- rektifikovaný zahustený hroznový mušt     

- ostatné mušty (2)     

Spolu     
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2. Zásoby u obchodníkov     

- zahustený hroznový mušt     

- rektifikovaný zahustený hroznový mušt     

- ostatné mušty (2)     

spolu     

3. Mušt spolu 1. + 2.     
(1) vrátane akostných vín, akostných vín s prívlastkom; (2) vrátane hroznového muštu a čiastočne prekvaseného hroznového muštu 
Víno pochádzajúce z Únie alebo tretích krajín uvádza výrobca v časti zásoby u obchodníkov 

 

 
 

 

Vypracoval   ..............................................................       Zodpovedný zástupca   ..............................................           Dátum vyhotovenia ..................................................... 

(meno a priezvisko)      (meno a priezvisko)           Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
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Príloha č. 13 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

Hlásenie o výrobe vína a muštu k 30. 11. .... 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno   IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ     Telefónne číslo          E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom)  Miesto, kde sú produkty uskladnené 

 

 

 

Druh 

použitej 

suroviny
(1) 

Meno, 

priezvisko/názov 

adresa, IČO 

dodávateľov 

a odkaz na 

dodací doklad 

(sprievodný 

alebo iný 

doklad) 

Výnosová 

plocha 

vinohradov, 

z ktorých 

pochádzajú 

použité 

výrobky 

[ha] 

Hrozno 

(hl 

alebo 

100 kg) 

Výrobky získané od začiatku vinárskeho roka a výrobky iné ako víno skladované do dátumu hlásenia 

(v hl) 

s CHOP  s CHZO  odrodové bez 

CHOP/CHZO  

bez CHOP/CHZO Ostatné (4) Tokajské víno  

Mušty(2) Vína(3) Mušty(2) Vína(3) Mušty(2) Vína(3) Mušty(2) Vína(3) Mušty(2) Vína(3) Mušty(2) Vína(3) 

č/r b č/r b č/r č/r b č/r b b č/r b č/r b č/r b č/r b č/r b 

                          
(1) - Hrozno, hroznový mušt (zahustený hroznový mušt, rektifikovaný hroznový zahustený mušt, čiastočne prekvasený mušt), mladé vína  
(2) - Vrátane čiastočne prekvaseného muštu, no s vylúčením zahusteného hroznového muštu a rektifikovaného hroznového zahusteného muštu 
(3) - Vrátane mladých vín 
(4) - Všetky produkty nehodiace sa do iných stĺpcov (zahustený hroznový mušt, rektifikovaný hroznový zahustený mušt); k dátumu hlásenia uvádzať množstvo podľa druhu 

produktu 

CHZO – chránené zemepisné označenie; CHOP – chránené označenie pôvodu 

 

Vypracoval   ..................................................................      Zodpovedný zástupca   ..................................................      Dátum vyhotovenia ........................................................ 

(meno a priezvisko)     (meno a priezvisko)       Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
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Príloha č. 14 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

HLÁSENIE O MNOŽSTVE POUŽITÝCH CIBÉB NA VÝROBU TOKAJSKÝCH  VÍN 

k 31. 7. ....... 

Priezvisko, meno, titul/Obchodné meno organizácie 

 

 

 

Dátum narodenia                   IČO: 

 
PSČ:      Ulica, číslo:  

 
Obec/sídlo žiadateľa 

 
Telefónne číslo:          E-mailová adresa:  

 
Presné miesto uskladnenia vín (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom) 

 

 

 
Registračné číslo vinára 

 

 

Označenie vína Cibéby [kg] 

Tokajský výber 3-putňový  
Tokajský výber 4-putňový  
Tokajský výber 5-putňový  
Tokajský výber 6-putňový  
Tokajská výberová esencia   
Tokajská esencia  

 

 

Vypracoval: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
Výrobca:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Dátum vyhotovenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Odtlačok pečiatky a podpis 

zodpovedného zástupcu“.
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7. Prílohy č. 16 až 18 znejú:
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 „Príloha č. 16 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ PRIRODZENÉHO ALKOHOLU (CUKORNATOSTI) 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ                        Telefónne číslo                  E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom) 

 

 

 

Upravovaný mušt Produkt použitý k úprave 
Dátum a čas začiatku 

úpravy Označenie/dávka 
Množstvo 

[hl] 

Pre výrobu vína 

s CHOP/CHZO  

Pre výrobu vína bez 

CHOP/CHZO 
Druh Množstvo [hl] 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Vypracoval   ..................................................................  Dátum vyhotovenia  .................... 

(meno a priezvisko) 

 

Zodpovedný zástupca   .................................................. Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 
 (meno a priezvisko)
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Príloha č. 17 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

OZNÁMENIE O ÚPRAVE ZVYŠKOVÉHO CUKRU 

Priezvisko    Meno    Titul     Obchodné meno     IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ                         Telefónne číslo                 E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby (ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom) 

 

 

 

Upravované víno   Produkt použitý k úprave Upravené víno  
Dátum a čas 

začiatku 

úpravy 
Označenie

/dávka 

Množstvo 

[hl] 

Celkový obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

Skutočný obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

Druh 

Množstvo [hl] Celkový obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

Skutočný obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

Celkový obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

Skutočný obsah 

alkoholu 

[% objemu] 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

Vypracoval   ..................................................................  Dátum vyhotovenia  .................... 

(meno a priezvisko) 

 

 

Zodpovedný zástupca   .................................................. Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu 

(meno a priezvisko)
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Príloha č. 18 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín 

Priezvisko    Meno    Titul 

 

 

Obchodné meno    IČO 

 

 

Názov obce    Ulica a číslo   PSČ 

 

 

Telefónne číslo               E-mailová adresa 

 

 

Presné miesto výroby, ak nie je totožné so sídlom/trvalým pobytom 

 

 

 

Upravovaný produkt Dátum  úpravy  

 Označenie Množstvo [hl] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

: 

 

 

 

 

Vypracoval   ..................................................................      Dátum vyhotovenia  .............................................. 

(meno a priezvisko) 

 

 

Zodpovedný zástupca   ..................................................      Odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu“. 

(meno a priezvisko) 
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8. Príloha č. 20 znie:
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„Príloha č. 20 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU VÍNA 

 S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM (CHZO) 

 S CHZO s označením REGIONÁLNE VÍNO 

 S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU (CHOP)  

 CHOP s označením AKOSTNÉ VÍNO  

 CHOP s označením PESTOVATEĽSKÝ SEKT 

 CHOP s označením SEKT VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI  
 

1. Žiadateľ 

Titul, meno a priezvisko alebo obchodné meno: Telefónne číslo: Reg. číslo výrobcu vína: 

PSČ: Obec: Ulica: 

IČO: DIČ: Banka: Číslo účtu: Zriadený:  

 

2. Požadované označenie vína 

2.1 Označenie vína, kategória: 

                  Číslo dávky.......... Odrodové     Značkové                        Biele     Červené     Ružové        Ročník: 

                  

2.2 Názov (odroda, značka): 

2.3 Vinohradnícka oblasť:                                                           2.4 Vinohradnícky rajón:  

2.5 Vinohradnícka obec:                                                              2.6 Vinohradnícky hon:  

 

3. Celkové množstvo vína, pre ktoré sa žiada certifikácia [l] 

3.1 Presné miesto uskladnenia vína, ak nie je totožné s adresou žiadateľa: 

3.2 Údaje o uskladnení vína: 

Por. č. Druh nádoby Číslo nádoby Objem [l] Por. č. Druh nádoby Číslo nádoby Objem [l] 

        

        

3.3 Plnenie do fliaš:          0,75 l                 0,5 l                    0,375 l                      0,25 l                   Iný objem: 

Počet fliaš [ks]: 

Dátum plnenia: 
 

4. Osobitné informácie o pestovaní viniča a výrobe vína 

 

 

5. Úprava cukornatosti muštu 

5.1 Pôvodná cukornatosť [kg/hl]:                                    5.2 Prídavok cukru [kg/hl]:                            5.3 Dátum: 

 

6. Úprava obsahu zvyškového cukru 

6.1 Druh a pôvod zahusteného muštu:                                  6.2 Množstvo [l]:                                             6.3 Dátum: 

 

7. Ďalšie údaje 

Žiadala sa už pre toto isté víno certifikácia? 

 nie                                    áno, pod skúšobným číslom: 
 

9. Vyhlásenie žiadateľa 
Vyhlasujem, že údaje v  žiadosti sú správne. Víno je vyrobené a označené podľa zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. Predložená vzorka 

vína je priemernou vzorkou a zodpovedá skutočnému zloženiu a stavu vína, pre ktoré sa žiada certifikácia. Súhlasíme, aby orgán štátneho odborného 
dozoru vinohradníctva a vinárstva  – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – vykonal odber vzorky vína na mieste jeho  

uskladnenia  a kontrolu údajov v žiadosti. Po podaní žiadosti okrem bežného ošetrovania nebudú s vínom vykonané  žiadne manipulácie. 

 

Miesto, dátum:       Podpis:“. 
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9. V prílohách č. 21 a 22 druhej tabuľke sa vypúšťa stĺpec s označením „VÍNO BEZ
ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA“.

10. Prílohy č. 24 a 25 znejú:
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 „Príloha č. 24 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite  

  

A.  Údaje o žiadateľovi (vývozcovi)

2. Dátum narodenia: 3. IČO:

4. PSČ: 5. Ulica, číslo:

2. Dátum narodenia: 3. IČO:

4. PSČ: 5. Ulica, číslo:

C. Údaje o príjemcovi

2. Dátum narodenia: 3. IČO:

4. PSČ: 5. Ulica, číslo:

a) Fľašovanie mimo oblasti

b) Predaj vrátane vývozu

c) Destilácia

d) Iný dôvod

E. Údaje o vyvážanom produkte

druh vyvážaného produktu množstvo v litroch

Dátum Miesto Podpis Odtlačok pečiatky

Záznamy Tokajského združenia

Vybavuje:

Číslo písomnosti:

Dátum prijatia:

Odtlačok pečiatky, podpis:

D. Účel vývozu

B. Údaje o výrobcovi

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno:

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno:

1. Priezvisko, meno, titul / Obchodné meno organizácie:

Hlásenie o vývoze vína/muštu/hrozna* z Vinohradníckej oblasti Tokaj
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Príloha č. 25 

k vyhláške č. 350/2009 Z. z. 

 
 

 

A.  Údaje o žiadateľovi (dovozcovi)

2. Dátum narodenia: 3. IČO:

4. PSČ, mesto: 5. Ulica, číslo:

B. Údaje o dovážanom produkte

Odroda Množstvo (odhad) v l

C. Účel dovozu

a) Obchodná činnosť

b) Použitie pre vlastnú spotrebu

c) iné využitie

Dátum Miesto Podpis Odtlačok pečiatky

Záznamy Tokajského združenia

Vybavuje:

Číslo písomnosti:

Dátum prijatia:

Odtlačok pečiatky, podpis:  ".

1. Priezvisko, meno, titul/obchodné meno

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA DOVOZ TOKAJSKÉHO VÍNA DO 

VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI TOKAJ



Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 51/2020 Z. z.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.

Gabriela Matečná v. r. 



Strana 19 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 51/2020 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


		2020-04-17T10:04:11+0200




