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Smernica Slovenského zväzu včelárov číslo 1/2006
o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva
č. 214649 priemyselného vzoru Slovenský med
§ 1 Úvod
1.
Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky bola do registra ochranných známok podľa § 12 ods.1
zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, na základe dňa 25. mája 2005 podanej
žiadosti SZV, zapísaná ochranná známka číslo 214 649 priemyselného vzoru Slovenský med, ktorej reprodukcia je
prílohou číslo 1.
2.
Majiteľom ochrannej známky číslo 214 649, Slovenský med je Slovenský zväz včelárov, S v r č i a 14, 842 18
Bratislava.
3.
Ochranná doba tejto ochrannej známky priemyselného vzoru Slovenský med je do 25. mája 2025.
§ 2 Účel
1. Predmetom smernice o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva číslo 214 649 priemyselného
vzoru Slovenský med je:
1.1. Stanovenie zásad využívania predmetu vlastníctva SZV všetkými včelármi pri priamom predaji medu
produkovaného na Slovensku.
1.2. Zavedenie do slovenského trhového priestoru objektívneho ukazovateľa plnenia normovaných kvalitatívnych
parametrov medu.
1.3. Posilnenie dôvery spotrebiteľskej obce v kvalitu medu na základe jeho slovenského pôvodu.
§ 3 Používanie ochrannej známky
1.
Ochranná známka musí byť používaná vo vyhotovení, podľa vzoru, tak ako je zaregistrovaná Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici (príloha číslo 1).
Na ochrannej známke nemôžu byť vykonané žiadne grafické úpravy alebo zmeny.
2.
Ochrannou známkou priemyselného vzoru Slovenský med môže byť označený len med vyprodukovaný včelstvami
na území Slovenskej republiky, ktorý spĺňa fyzikálne a chemické požiadavky na med určený na ľudský konzum stanovené
Normou kvality a akosti SZV číslo 1/2006. Zároveň spĺňa ustanovenia právnych predpisov týkajúcich sa manipulácie s
medom a jeho uvádzania do obehu.
§ 4 Oprávnenie používať ochrannú známku
1.
Ochrannú známku môžu používať po zapísaní do registra licencií SZV včelári, ktorí predávajú med z produkcie
vlastných v č i e l.
2.
Rovnako môžu ochranné známky používať i osoby podnikajúce v poľnohospodárstve podľa zákona č. 240/1998
Z. z. o poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorí predávajú med z produkcie vlastných včiel. Podnikateľ môže ochrannú známku, ktorá je
vlastníctvom SZV, používať len so súhlasom VV SZV, na základe podmienok uvedených v licenčnej dohode uzatvorenej
medzi SZV a podnikateľom, podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
§ 5 Register licencií
1.
Register licencií vedie Komisia na riadenie kvality včelích produktov pri VV SZV so sídlom Svrčia 14, 842 18
Bratislava (ďalej len Komisia VV SZV).
2.
Každá licencia má svoje číslo:
2.1. Pre včelára - nepodnikateľa v tvare xxxx/214 649 (poradové číslo zapísania registrácie lomeno číslo ochrannej
známky pridelenej Slovenskému medu, vo vlastníctve licencií SZV).
2.2. Pre podnikateľa v tvare xxx/xx/214 649 ( č í s l o licenčnej dohody lomeno rok uzatvorenia dohody lomeno číslo
ochrannej známky pridelenej Slovenskému medu, vo vlastníctve licencií SZV).
3.
Záujemca o licenciu - nepodnikateľ:
3.1. Písomne požiada o vydanie licencie na využívanie ochrannej známky priemyselného vzoru Slovenský med,
spravidla cestou ZO SZV (vzor žiadosti je v prílohe číslo 2). ZO SZV si na tento účel vytvoria Komisie kvality pri ZO SZV
(ďalej len Komisia ZO SZV). Členmi komisie spravidla sú: asistent úradného veterinárneho lekára a obvodový dôverník.
3.2. Komisia ZO SZV zapíše žiadosť do evidencie a za prítomnosti žiadateľa odoberie vzorky medu. Zároveň preverí
podmienky produkcie medu a starostlivosť o včelstvá. Svoje stanovisko po získaní výsledkov zapíše na žiadosť. Zásady
odberu sú v prílohe číslo 3. Vzor žiadosti žiadateľa so stanoviskom komisie je v prílohe číslo 2.
3.3. Žiadosť so svojím stanoviskom a výsledkom rozboru vzoriek medu žiadateľa, vykonaného ŠVPÚ Dolný Kubín,
zašle Komisia ZO SZV Komisii VV SZV, ktorá po splnení všetkých kritérií vydá atest kvality (vzor v prílohe číslo 4).
Rozbor vzoriek je hradený žiadateľom.
3.4. Komisia na riadenie kvality včelích produktov SZV zapíše žiadateľa pod štvormiestnym poradovým číslom do
registra licencií. Vzor listu registra licencií je v prílohe číslo 5.
3.5. Komisia VV SZV vydá o zápise do registra na meno žiadateľa osvedčenie o práve používať ochrannú
známku číslo 214 649 pridelenú priemyselnému vzoru Slovenský med. Vzor osvedčenia je v prílohe číslo 6. Komisia VV SZV zašle osvedčenie Komisii ZO SZV. Komisia ZO SZV odovzdá jeden exemplár osvedčenia
úspešnému žiadateľovi oproti podpisu a kópiu archivuje.
3.6. V prípadoch nesplnenia niektorého z požadovaných parametrov a kritérií stanovených zväzovou normou kvality a
akosti číslo 1/2006 a ustanovení právnych predpisov, týkajúcich sa manipulácie s medom a jeho uvádzania do obehu,
Komisia VV SZV písomne oznámi žiadateľovi dôvody zamietnutia jeho žiadosti a neumožnenia používania ochrannej
známky priemyselného vzoru Slovenský med.
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4.
Záujemca o licenciu - podnikateľ:
4.1. Písomne požiada Komisiu VV SZV cestou Komisie ZO SZV (právnická osoba, ak nie je členom ZO SZV
samostatne) o prípravu na uzatvorenie licenčnej dohody na umožnenie využívania ochrannej známky priemyselného vzoru
Slovenský med.
4.2. Komisia ZO SZV za prítomnosti žiadateľa vhodným spôsobom preverí podmienky produkcie, starostlivosti o
včelstvá a manipuláciu s medom a odoberie vzorky medu. Svoje stanovisko napíše do žiadosti. Vzor žiadosti žiadateľa so
stanoviskom komisie je v prílohe číslo 2.
4.3. Na základe rozboru vzoriek medu žiadateľa vykonaného ŠVPÚ Dolný Kubín, vydá Komisia SZV atest kvality
(vzor v prílohe číslo 4). Rozbor medu hradí žiadateľ.
4.4.
V prípadoch splnenia požadovaných parametrov a kritérií stanovených zväzovou Normou kvality a akosti
SZV číslo 1/2006 a ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa manipulácie s medom a jeho uvádzania do obehu
Komisia VV SZV navrhne VV SZV uzatvorenie licenčnej dohody so žiadateľom.
4.5. Licenčná dohoda sa uzatvorí v troch vyhoveniach (jeden výtlačok pre potreby Komisie VV SZV, jeden výtlačok
pre Komisiu ZO SZV a jeden výtlačok pre žiadateľa).
4.6. Komisia VV SZV zapíše licenčnú dohodu do registra licencií. Vzor listu registra licencií je v prílohe číslo 5.
§ 6 Označovanie výrobkov
1.
Balenie medu označovaného ochrannou známkou priemyselného vzoru Slovenský med užívateľmi licencie musí
predovšetkým spĺňať podmienky stanovené právnymi predpismi, ktoré sa týkajú manipulácie s medom a jeho uvádzania do
obehu. Musí byť vo vyhovujúcich, hygienickým dozorom schválených obaloch, zvyčajne vo sklenených fľašiach typu
Omnia so skrutkovacím uzáverom.
2.
Med plníme do čistých, vodou vypláchnutých, suchých pohárov. Dovolená tolerancia hmotnosti deklarovanej na
etikete je 15 g do mínusu, plusové odchýlky sú dovolené.
3.
Označovanie predávaného medu musí zodpovedať § 5 deviatej hlavy, tretej časti Potravinového kódexu,
Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 z 26. januára 2012 o mede v
znení neskorších predpisov.
3.1 Ochranná známka priemyselného vzoru Slovenský med sa spravidla užíva na etikete, kde je vyobrazená ochranná
známka a text: výrobca medu je držiteľom licencie číslo xxxx/214 649. Vzorové vyhotovenie etikety je v prílohe číslo 7.
3.2 Na etikete výrobku označeného etiketou s ochrannou známkou Slovenský med, podľa prílohy č. 8 musí byť:
3.2.1. názov výrobku: SLOVENSKÝ MED,
3.2.2. údaje o kvalite: Výrobok zodpovedá Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky č. 41/2012 o mede a Norme kvality a akosti SZV číslo 1/2006 - Slovenský med,
3.2.3. krajina pôvodu: Jednozložkový med zo Slovenskej republiky,
3.2.4. presná hmotnosť medu, bez obalu s toleranciou,
3.2.5. trvanlivosť výrobku: Tri roky od dátumu plnenia,
3.2.6. úplná adresa výrobcu v tvare: Jaroslav V č e l i č k a , Medokýš 235, PSČ Medovarce.
3.2.7. odporúčame na etikete použiť EAN-kód (pre podnikateľov je použitie záväzné) a vetu: Kryštalizácia medu je
prejavom pravosti a kvality medu,
3.2.8. vzorové vyhotovenie etikety je v prílohe číslo 8 a vrškovej etikety v prílohe č. 7.
F

§ 7 Kontrola využívania ochranných známok
1.
Právo kontroly používania tejto ochrannej známky a spĺňania podmienok jej používania má Komisia VV SZV a
Komisie ZO SZV.
1.1. Asistenti úradných veterinárnych lekárov pri svojej činnosti stanovenej v Smernici pre činnosti asistentov úradných
veterinárnych lekárov upozorňujú na prípadné neplnenie kritérií na používanie ochrannej známky.
1.2. Asistenti úradných veterinárnych lekárov svoje zistenia predkladajú písomne Komisii ZO SZV. Túto skutočnosť je
Komisia ZO SZV povinná nahlásiť Komisii VV SZV.
2.
Právo používať licenciu môže byť odňaté na návrh Komisie ZO SZV Komisiou VV SZV alebo priamo Komisiou
VV SZV.
3.
Porušenie stanovených podmienok podnikateľom je porušením licenčnej dohody s možnosťou využiť ustanovenie
o zmluvnej pokute.
4.
V prípadných sporoch s konečnou platnosťou rozhoduje VV SZV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 8 Súvisiace právne normy
Zákon č. 513/91 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č.342/2011 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 o mede.
Smernica Rady 2001/110 ES z 20. decembra 2001 o mede.
Harmonised methods of the european honey commision, 2002.
Zväzová norma Slovenský med - Norma kvality a akosti Slovenského zväzu včelárov číslo 1/2006.

1.
2.
3.
4.

§ 9 Prechodné a záverečné ustanovenia
V období do 30. 6. 2008 nebudú použité navrhované sankcie v prípade porušenia ustanovení § 6 a § 7.
Táto smernica je účinná d ň o m 1. januára 2007.
Schválené Výkonným výborom Slovenského zväzu včelárov, dňa 16. 12. 2006.
Smernica v úplnom znení bola schválená VV SZV dňa 11.2.2012, účinnosť nadobúda dňom 1.4.2012.

Ing. Ľudovít GÁL
predseda SZV
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Príloha číslo 3

Zásady odberu vzoriek medu
asistentmi úradného veterinárneho lekára
na laboratórnu analýzu medu na potreby hodnotenia kvality
podľa zväzovej normy 1/2006
Vzorky na analýzu medu na hodnotenie podľa ZN 12006 odoberáme komisionálne.
Komisia je zvyčajne trojčlenná, zložená z asistenta úradného veterinárneho lekára, úsekového dôverníka a
uchádzača, alebo jeho zástupcu o licenciu.
2. Vzorky odoberáme do čistých, zvyčajne nových suchých fliaš s objemom minimálne 300 ml, vzduchotesne
uzatvárateľných skrutkovacím uzáverom v trojnásobnom opakovaní. Fľaše sú opatrené vrškovou etike tou, ktorá
obsahuje popis: číslo vzorky a podpisy odoberajúcich členov komisie.
3. Asistent úradného veterinárneho lekára vedie evidenciu pridelených čísiel vzoriek.
4. Asistent úradného veterinárneho lekára pri odbere a manipulácii so vzorkami je povinný používať čisté odberné
náradie, vzorkovnice a dôsledne dodržiavať čistotu a hygienu odberu.
5. Asistent úradného veterinárneho lekára pri odbere vzorky dodržuje zásadu, že vzorka je priemerná, odobratá z
celého stĺpca medu v nádobe.
6. Po odobratí vzorky medu fľaše dokonale uzatvoríme.
6.1. Prvá fľaša zostáva u uchádzača o licenciu, dve fľaše so zoznamom odobratých vzoriek medu odovzdá asistent
úradného veterinárneho lekára tajomníkovi ZO SZV.
6.2. Druhú a tretiu presne označenú fľašu so vzorkou ZO pošle so vzorkou medu uchádzača a zoznamom odobratých
vzoriek s úplnými adresami majiteľov vzoriek, uchádzačov o licencie pošle Komisii na riadenie kvality včelích
produktov SZV.
6.3. Komisia na riadenie kvality včelích produktov zašle vzorky so zoznamom čísel vzoriek na rozbor do ŠVPÚ
Dolný Kubín.
1.

Príloha číslo 1

4

Príloha číslo 2

Vzor žiadosti o vydanie licencie na využívania ochrannej známky číslo 214 649 priemyselného
vzoru Slovenský med vydanej Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici
Jaroslav Včelička, Medokýš 235, PSČ Medovarce
v prípade právnickej osoby názov práv. osoby

Komisia na riadenie kvality včelích produktov
Svrčia 14
842 08 Bratislava
Vec: Žiadosť o vydanie licencie
Žiadam o pridelenie licencie na používanie ochrannej známky číslo 214 649 priemyselného
vzoru Slovenský med na mnou vyprodukovaný med.
Som členom ZO SZV v ................................ od roku ................... Vlastním ....................včelstiev.
Vyhlasujem, že poznám, uplatňujem a pri ošetrovaní včelstiev, vytáčaní, spracúvaní a skladovaní
medu dodržiavam ustanovenia právnych noriem.
V Medokýši, dňa ...........................
Jaroslav Včelička
Výbor ZO SZV prijal žiadosť dňa ..................... a poveril komisiu v zložení:
1 ..................................... , asistent úradného veterinárneho lekára,
2 ..................................... , obvodový dôverník,
3 ..................................... , žiadateľ
o odber vzoriek medu, ich odoslanie na rozbor a preskúmanie podmienok chovu včiel žiadateľa.
V ................................., dňa ................................
Podpis zodpovedného člena výboru
Záver komisie:
Žiadateľ spĺňa normované ustanovenia v chove včiel a
kladné vybavenie žiadosti.

preto odporúčame Komisii SZV

Podpisy členov komisie:
1 ..................................., asistent úradného veterinárneho lekára
2 .................................., obvodový dôverník
3 .................................. , žiadateľ
V ............................................... , dňa .............................
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Príloha číslo 4

Slovenský zväz včelárov
ATEST
rozboru medu
z úrody roku ..............
Jaroslava Včeličku, Medokýš 235, PSČ Medovarce
v prípade právnickej osoby názov práv. osoby

zo vzorky číslo................ / 20 ............ odobratej komisiu ZO SZV ............................. v zložení:
1 ......................................... , asistent úradného veterinárneho lekára
2 .......................................... , obvodový dôverník
3 .......................................... , žiadateľ
V ......................................... dňa ......................
Vzorka medu bola analyzovaná v akreditovaných laboratóriách ŠVPÚ v Dolnom Kubíne,
číslo akreditácie ....................... , pod protokolárnym číslom ......................... / .....................
Parametre analyzovaného medu sú v treťom stĺpci dolu uvedenej tabuľky:

Parameter

Smernica Rady
2001/110/ES

Obsah vody
HMF
Sacharóza

max. 20 %
max. 40 mg.kg-1
max. 5 %

Zväzová norma
1/2006 – Slovenský
med
18 %
15 mg.kg-1
5%

Výsledky rozboru
%
mg.kg-1
%

Doplnkové parametre*:
Senzorická analýza: farba, konzistencia, vôňa a chuť, vady/chyby
Vodivosť :
Optická otáčavosť:
Prolín:
.

u medovicových medov nad 1,0 mS.cm-1
musí byť kladná pred a po inverzii u medovicových medov
u medovicových min.: 350 mg.kg-1
u kvetových min.: 210 mg.kg-1 (okrem agátových)
Invertáza:
min: 100 U.kg-1 u medovicových medov
Med nesmie obsahovať žiadne cudzorodé látky.
Závery komisie odoberajúcej vzorky medu, zhodnotenie pôvodu medu, podmienok chovu, dodržiavania
právnych predpisov v starostlivosti o včely a vytočený med a výsledky rozboru spĺňajú podmienky zväzovej
normy číslo 1/2006.
V......................... dňa ....................
...........................................................
predseda Komisie na riadenie kvality
včelích produktov SZV

*Parametre uvedené v tabuľke sa analyzujú v každom prípade, doplnkové parametre podľa situácie v konkrétny
včelársky rok
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Príloha číslo 5

Slovenský zväz včelárov v Bratislave
Register licencií - vzor
por.
číslo

Žiadateľ

Odporučenie
ZO

Analýza
ŠVPÚ zo
dňa

Splnenie
podmienok
ZN

Prepožičaná
licencia

Vydaná
licencia číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príloha číslo 6

Slovenský zväz včelárov
OSVEDČENIE
o akosti medu
Jaroslava Včeličku, Medokýš 235, PSČ Medovarce
vydávané na základe laboratórneho rozboru medu a komisionálneho hodnotenia chovu včiel na včelnici v
obci Medokýš, v časti Paseka
dodržiavania
ustanovení týkajúcich sa právnych predpisov, zákonov o potravinách, veterinárnej starostlivosti,
ochrane spotrebiteľa, zdraví obyvateľstva, predpisov týkajúcich sa výroby, spracovania, dopravy
a skladovania a odbytu medu v ich platnom znení.
Komisia na riadenie kvality včelích produktov SZV
konštatovala, že med vyrábaný majiteľom osvedčenia má vynikajúce kvalitatívne parametre,
zodpovedá zväzovej norme kvality a akosti číslo 1/2006,
a majiteľ osvedčenia pri ošetrovaní včiel, získavaní, skladovaní a balení medu
dodržuje zásady správnej výrobnej poľnohospodárskej praxe, preto má právo na svoj med
používať označenie

SLOVENSKÝ MED
a používať
ochrannú známku číslo 214 649 priemyselného vzoru Slovenský med zapísanú
Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok,
na vlastníka Slovenský zväz včelárov,
v tvare.................. / 214 649.
V Bratislave, dňa ........................ ....

..........................................................
predseda Komisie na riadenie
kvality včelích produktov SZV
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Príloha číslo 7

Vzorové vyhotovenie vrškovej etikety

Príloha číslo 8

Vzorové vyhotovenie etikety

