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VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Slovenskej republiky

Ročník XLIII                                  20. január 2011                            Čiastka 2

O b s a h:
3. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. januára 2011 č. 422-OL-2011,ktorým sa zrušuje výnos Mi-
nisterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu  Slovenskej republiky
upravujúca arómy

4. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platby
určenej pre opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských oblastiach a platby
v ostatných znevýhodnených oblastiach v Programe rozvoja vidieka SR  2007 – 2013
(č. 189/2011-100)

5. Štatút Komisie na hodnotenie vína z 13. januára 2011 č. 11149/2010-1310
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V Ý N O S

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 17. januára 2011 č. 422-OL-2011,
ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/7/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu

Slovenskej republiky upravujúca arómy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods.

1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovujú:
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§ 1

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004  č. 608/7/2004-100, ktorým
sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca arómy (oznámenie č. 243/
2004 Z. z.).

§ 2

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom uverej-
nenia oznamu o jeho vydaní v Zbierke zákonov
Slovenskej republiky.

                Minister zdravotníctva                 Minister pôdohospodárstva
               Slovenskej republiky                             a rozvoja vidieka

                       Slovenskej republiky
                  Ivan Uhliarik, v. r.                             Zsolt Simon, v. r.
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O Z N Á M E N I E

Ministerstva pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške
platby určenej pre opatrenie Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských

oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach v Programe rozvoja
vidieka SR  2007 – 2013

(č. 189/2011-100)
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Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky podľa § 60 ods. 1
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/
2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory
podľa programu rozvoja vidieka v znení neskor-
ších predpisov oznamuje:

V znevýhodnených oblastiach sa výška vy-
rovnávacieho príspevku na roky 2011 až 2013
stanovuje na

Typ oblasti                Vyrovnávací príspevok €/ha 

H1 120,66 

H2 109,70 

H3 98,74 

H4 82,27 
 

 
 

Typ oblasti                Vyrovnávací príspevok €/ha 

O1/1 84,06 

O1/2 65,10 

O1/3 54,25 

O2 37,96 

O3 29,85 

O4/1 65,10 

O4/2 70,50 

O4/3 51,53 
 

Typ oblasti                Vyrovnávací príspevok €/ha 

S1 36,46 

S2 25,00 

S3 50,62 

S4 34,42 

S5 52,64 

S6 38,47 
 

Zsolt Simon, v. r., 
minister  
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Š T A T Ú T

Komisie na hodnotenie vína
z 13. januára 2011 č. 11149/2010-1310
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Štatút Komisie na hodnotenie vína (ďalej len
„komisia“) sa vydáva podľa § 26 ods. 7 zákona
NR SR č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinár-
stve v znení zákona  č. 198/2010 Z. z. (ďalej len
„zákon“):

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

(1) Úlohou komisie je zmyslovo preskúšať
a zatriediť vína podliehajúce zatriedeniu na základe
žiadosti vinára alebo inej osoby, ktorá uvádza vi-
nárske produkty do obehu. Komisia pôsobí pri
Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľ-
nohospodárskom (ďalej len „kontrolný ústav“).

(2) Komisia je nezávislý, odborný a rozho-
dovací orgán, ktorý sa vo svojej činnosti riadi vše-
obecne záväznými právnymi predpismi upra-
vujúcimi vinohradníctvo a vinárstvo.

(3) Činnosť komisie organizačne zabezpečuje
kontrolný ústav. Komisia zodpovedá za svoju
činnosť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky.

Čl. 2
Zloženie komisie

(1) Komisiu tvorí 30 členov v tomto zložení:
a)  predseda,
b) dvaja podpredsedovia,

c) tajomník,
d) členovia,
e) pracovné skupiny zložené z členov.

(2) Členovia komisie sú odborne spôsobilí
zástupcovia orgánov štátneho odborného dozoru,
združení pestovateľov hrozna a výrobcov vína,
obchodníkov s vínom, samosprávnych vinohrad-
níckych a vinárskych organizácií a zástupcov od-
borných škôl.

 (3) Členov komisie vymenúva minister pô-
dohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej re-
publiky (ďalej len „minister“ ) na návrh riaditeľa
kontrolného ústavu pri splnení týchto podmienok:
a) má najmenej sedemročnú odbornú prax v

zmyslovom hodnotení vína,
b) má osvedčenie hodnotiteľa na zmyslové hodno-

tenie vína podľa ISO 8586–1 vyhotovené po
absolvovaní senzorických skúšok a získaní
minimálne 65 bodov,

c) má písomné poverenie vysielajúcej organizácie.

    (4) Minister odvolá člena komisie:
a) na vlastnú žiadosť člena komisie,
b) ak sa po uplynutí piatich rokov nepodrobí

opätovnému odbornému preskúšaniu, ktoré
zabezpečuje kontrolný ústav,

c) ak bolo proti členovi komisie vznesené obvi-
nenie z trestného činu súvisiaceho s činnosťou
v komisii,

d) z dôvodu porušenia zákona a tohto štatútu.



5

(5) Členstvo v komisii sa končí dňom:
a) odvolania z funkcie,
b) úmrtia,
c) pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo

obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
d) zrušenia poverenia zastupovať organizáciu,
e) vyskytnutím sa iných skutočností, ktoré sú

rozhodujúce pre činnosť komisie.

(6) Členstvo v komisii je  nezastupiteľné.

Čl. 3
Práva a povinnosti členov komisie

(1) Predsedom komisie je zamestnanec kontrol-
ného ústavu.

(2) Predseda komisie
a) určuje z členov komisie pracovné skupiny na

jednotlivé zasadania s minimálne piatimi členmi,
b) zvoláva členov pracovných skupín na zasadanie

a riadi činnosť pracovnej skupiny počas jej
zasadania,

c) vyhodnocuje a oznamuje výsledok zmyslového
hodnotenia vína členom pracovnej skupiny,

d) ustanovuje predsedu pracovnej skupiny z čle-
nov  komisie na jej riadenie,

e) usmerňuje činnosť tajomníka komisie.

(3) Podpredsedami  komisie sú menovaní štátni
zamestnanci kontrolného ústavu a Štátnej veteri-
nárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,
z ktorých jeden zastupuje predsedu komisie v čase
jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv
a povinností.

(4) Tajomník komisie je zamestnanec kontrol-
ného ústavu a plní najmä tieto úlohy:
a) preberá žiadosti na preskúšanie a zatriedenie

vína a zabezpečuje odber vzoriek vín od žiada-
teľov,

b) zodpovedá za správne skladovanie a prípravu
vzoriek na hodnotenie do pracovných skupín,

c) zabezpečuje anonymitu prevzatých a následne
predkladaných vzoriek vín na hodnotenie v pra-
covnej skupine,

d) organizačne pripravuje zasadania pracovných
skupín,

e) vykonáva administratívne práce spojené s čin-
nosťou komisie  a pracovných skupín,

f) plní úlohy, ktorými ho poveruje predseda ko-
misie,

g) nezúčastňuje sa na samotnom hodnotení vína.

(5) Členovia komisie sú povinní zúčastňovať
sa na zasadaniach pracovných skupín, na ktoré
boli pozvaní, a riadiť sa štatútom komisie. Ak sa
člen komisie nemôže zo závažných dôvodov zú-
častniť zasadania pracovnej skupiny, je povinný
túto skutočnosť včas oznámiť predsedovi komisie
alebo tajomníkovi.

(6) Členovia komisie majú povinnosť po-
drobovať sa každých päť rokov senzorickým
skúškam, ktoré organizuje kontrolný ústav.

(7) Členovia komisie majú právo podávať ná-
vrhy,  predkladať vyjadrenia a odporúčania na čin-
nosť komisie.

(8) Členovia komisie o návrhoch hlasujú. Ná-
vrhy sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prí-
tomných členov.

Čl. 4
Spoločné ustanovenia

(1) Členovia komisie sú aj po zániku členstva
v komisii povinní zachovávať mlčanlivosť o hlaso-
vaní v komisii, o rozhodnutí vo veci a o tých sku-
točnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone
funkcie v komisii a ktoré podliehajú ochrane podľa
osobitných právnych predpisov.

(2) Zmeny štatútu iniciuje komisia nadpo-
lovičnou väčšinou všetkých členov komisie
a schvaľuje ich minister.
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Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Štatút komisie na hodnotenie vína
č. 58/2005 Vestníka Ministerstva pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky z 27. mája 2005.

Čl. 6
Účinnosť

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15. januára
2011.

Zsolt  Simon, v. r.
                                                                          minister
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Poznámky
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