Úloha č. 9:
„Príprava špecifikácii a odborných stanovísk k návrhom
na registráciu chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení“
Názov úlohy:

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing Denisa Kačenová, Výskumný ústav potravinársky
Bratislava (pracovisko Biocentrum Modra)
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Blanka Buchová, Odbor potravinárstva a výživy
MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 730 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1.2007 - 31.12.2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 8. „Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti“, trieda
2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy: Základom Politiky kvality v rámci Európskej únie je systém chránených
označení pôvodu (CHOP), chránených zemepisných označení (CHZO) a špecialít garantovaných
tradíciou (TSG).
V EÚ je tento systém legislatívne upravený novými Nariadeniami Rady (ES) č.509/2006 o zaručených
tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín a Nariadeniami Rady (ES)
č.510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a
potravín, ktoré nahradili Nariadenia Rady (EHS) 2081/92 o ochrane zemepisných označení a označení
pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín a Rady (EHS) 2082/92 o osvedčeniach špecifického
charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny. Tieto staré nariadenia boli v legislatíve SR
transponované do Zákona NR SR č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných
označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MP SR č.21/2004 Z. z. o
požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych
výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii
poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a
potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie. Podľa prechodných ustanovení bude potrebné
prispôsobiť a upraviť našu legislatívu dotýkajúcu sa oblasti Politiky kvality.
Chránené označenia a politika kvality sú v poslednom období veľmi aktuálnou a často diskutovanou
témou, preto jedným z cieľov tejto účelovej činnosti bude zlepšenie informovanosti výrobcov, ktorí
vyrábajú produkty s potenciálom získať chránené označenie, a spotrebiteľov, ktorí postupne začínajú
na trhu vyhľadávať kvalitné a tradičné produkty.
Príprava špecifikácie je zložitý, časovo, odborne i finančne náročný proces. Malí výrobcovia
v regiónoch nemajú možnosť tento proces efektívne zvládať bez pomoci odborníkov, a preto ďalším
cieľom bude pomáhať výrobcom pri tvorbe a kompletizácii dokumentácie potrebnej pre podanie
žiadosti o registráciu chráneného označenie, chráneného zemepisného označenia resp. špeciality
garantovanej tradíciou.
V rámci úlohy budú pripravované odborné stanoviská pre Výbor pre posudzovanie špecifikácii pri MP
SR, odborných stanovísk a prípravu pozície SR pre rokovania Stáleho výboru pre chránené označenia
pôvodu a chránené zemepisne označenia v Bruseli.
Rovnako sa bude pokračovať v budovaní a rozširovaní knižnice, ktorá bude obsahovať dokumenty
a publikácie, originály resp. fotokópie, potrebné pri vypracovávaní špecifikácií, jednotných

dokumentov, námietok, odpovedí na pripomienky EK. Mala by slúžiť ako báza pre oblasť politiky
kvality.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:

⇒ dopracovanie dokumentácie „Oravský resp. Zázrivský korbáčik“, v zmysle požiadaviek Nariadenia
Rady (ES) č. 510/2006;
⇒ príprava aspoň štyroch nových špecifikácii;
⇒ príprava odborných stanovísk pre Výbor pre posudzovanie špecifikácii pri MP SR- vyplynie
z aktuálnych potrieb MP SR, a stanovísk a podkladov pre pozície SR pre Stály výbor pre chránené
označenia pôvodu a chránené zemepisne označenia Bruseli - vyplynie z aktuálnych potrieb MP SR;
⇒ rozširovanie knižnice slúžiacej pre prípravu špecifikácií;
⇒ zabezpečenie kontinuálneho sledovania zverejňovania žiadostí na web stránke EÚ a následné
upozornenie na možnosť podať námietky voči týmto žiadostiam.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:

⇒ pomoc pri vypracovaní odpovedí na pripomienky Európskej komisie a prípadnom dopĺňaní
dokumentácie produktov, ktoré už boli zaslané do Bruselu;
⇒ vyhľadávanie nových potencionálny výrobkov pre registráciu v európskom systéme chránených
označení;
⇒ zlepšovanie informovanosti výrobcov a spotrebiteľov v oblasti politiky kvality;
⇒ sprístupnenie informácií o budovanej knižnici a aktuálnej situácii v oblasti politiky kvality v SR
a EÚ na web stránke VÚP.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu
(z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, združenia a zväzy
výrobcov potravín a poľnohospodárskych výrobkov.

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.

