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Sekcia poľnohospodárstva

ROZHODNUTIE

o udelení súhlasu so zmenou špecifikácie vinárskych výrobkov

Bratislava, dňa 19. 09. 2019 
Číslo spisu: 8955/2019-510 
Číslo záznamu: 41516/2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo"), ako vecne príslušný správny orgán podľa § 37 ods. 2 písm. d) zákona č. 313/2009 Z. z. 
o vinohradníctve a vinárstve (ďalej len „zákon č. 313/2009 Z. z.") v znení zákona č. 349/2015 Z. z., 
v zmysle § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (ďalej len „správny poriadok") 
v znení zákona č. 527/2003 Z. z., na základe žiadosti záujmového združenia právnických osôb s názvom 
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, so sídlom na adrese Pražská 3745/15, 811 04 Bratislava-Staré 
Mesto, s identifikačným číslom organizácie (ďalej len „IČO") 30 806 470 zo dňa 06.08.2019, doručenej 
dňa 08.08.2019 a zaevidovanej pod číslom 35521/2019, podľa § 23 ods. 1 zákona č. 313/2009 Z. z. 
s poukazom na čl. 94 ods. 2 písm. d) v nadväznosti na čl. 93 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia 
trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) 
č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12.2013) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 
č. 1308/2013") a v súlade s § 46 správneho poriadku

udeľuje

záujmovému združeniu právnických osôb s názvom Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska,
so sídlom na adrese Pražská 3745/15, 811 04 Bratislava-Staré Mesto,

IČO: 30 806 470 (ďalej len „skupina výrobcov"),

súhlas

so zmenou špecifikácie vinárskych výrobkov s chráneným označením pôvodu 
„Stredosloven/-ská, -ské, -ský" (ďalej len „špecifikácia stredoslovenskej oblasti")

doplnením vymedzenia Stredoslovenskej zemepisnej oblasti 
podľa čl. 93 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, 

ktoré špecifikácia stredoslovenskej oblasti obsahuje (ďalej len „stredoslovenská oblasť"),
o územie obce Devičie.

Odôvodnenie:

Dňa 08. 08. 2019 bola ministerstvu prostredníctvom listu zo dňa 06. 08. 2019, zaevidovaného 
pod číslom 35521/2019, doručená žiadosť skupiny výrobcov o odsúhlasenie zmeny špecifikácie 
stredoslovenskej oblasti doplnením vymedzenia stredoslovenskej oblasti o územie obce Devičie (ďalej len 
„predmetná žiadosť"), čím bolo na ministerstve začaté konanie o udelení súhlasu so zmenou špecifikácie 
stredoslovenskej oblasti uvedeným doplnením vymedzenia stredoslovenskej oblasti (ďalej len „správne 
konanie").



V rámci správneho konania ministerstvo nariadilo ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 17. 09. 2019 v budove jeho sídla a na ktorom sa zároveň uskutočnilo zasadnutie Komisie 
na posudzovanie špecifikácií podľa § 23 ods. 2 zákon č. 313/2009 Z. z. (ďalej len „komisia"). Tohto 
zasadnutia sa zúčastnilo všetkých deväť členov komisie a skupina výrobcov, ktorá bola prizvaná ako jediný 
účastník správneho konania. Komisia na tomto zasadnutí jednomyseľne prijala stanovisko, ktorým 
funkčne príslušnej sekcii poľnohospodárstva ministerstva odporučila udeliť v mene ministerstva súhlas 
so zmenou špecifikácie stredoslovenskej oblasti, ktorú skupina výrobcov navrhovala predmetnou 
žiadosťou, nakoľko kvalita a vlastnosti vinárskych výrobkov, ktorých opis špecifikácia stredoslovenskej 
oblasti obsahuje, sú v podstatnej miere ovplyvnené osobitným zemepisným prostredím stredoslovenskej 
oblasti s jej vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi, ktoré sú vlastné aj územiu obce Devičie, 
nachádzajúcemu sa v Banskobystrickom kraji, teda na území stredného Slovenska.

Na základe uvedených skutočností ministerstvo o predmetnej žiadosti rozhodlo tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia bolo vyššie 
uvedené stanovisko komisie, pričom súhlas so zmenou špecifikácie stredoslovenskej oblasti sa týmto 
rozhodnutím udeľuje predovšetkým na účely konania Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej 
republiky o zmene tejto špecifikácie podľa § 36e ods. 1 zákona č. 459/2003 Z. z. o označeniach pôvodu 
výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 395/2009 Z. z., ktorá sa má podľa čl. 14 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 
zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, 
pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore 
vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, 
zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019) riešiť na úrovni členského 
štátu, nakoľko zmena špecifikácie stredoslovenskej oblasti doplnením vymedzenia stredoslovenskej 
oblasti o územie obce Devičie neruší súvislosť tejto špecifikácie s uvedenou zemepisnou oblasťou.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle § 61 ods. 1 správneho poriadku v znení zákona 
č. 527/2003 Z. z. podať rozklad v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Rozklad sa podáva na ministerstvo 
so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto. Včas podaný rozklad má 
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.
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Ing. Štefan 'Ryba, PhD. 
generálny riaditeľ sekcie

Doručuje sa:
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, Pražská 3745/15, 811 04 Bratislava-Staré Mesto 

Na vedomie:
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, odbor známok a dizajnov, Švermova 1394/43, 
974 04 Banská Bystrica




