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1/2006 

S M E R N I C A  

Slovenského zväzu včelárov 

o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva 

č. 214649  priemyselného vzoru Slovenský med 

 

Novelizované 20.5.2021 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Slovenský zväz včelárov (ďalej len „SZV“) vydáva túto smernicu za účelom používania 

ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva č. 214649  priemyselného vzoru 

Slovenský med. 

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 príloha č.1.  

2. Majiteľom ochrannej známky číslo 214 649, Slovenský med je Slovenský zväz včelárov, 

Svrčia 14, 842 18 Bratislava. 

3. Ochranná doba tejto ochrannej známky priemyselného vzoru Slovenský med je do 25. 

mája 2025. 

Článok II. 

Účel 

1. Stanovenie zásad využívania predmetu vlastníctva SZV všetkými včelármi pri priamom 

predaji medu produkovaného na Slovensku. 

2. Zavedenie do slovenského trhového priestoru objektívneho ukazovateľa plnenia 

normovaných kvalitatívnych parametrov medu. 

3. Posilnenie dôvery spotrebiteľskej obce v kvalitu medu na základe jeho slovenského 

pôvodu. 

 

Článok III. 

Používanie ochrannej známky 

1. Ochranná známka musí byť používaná vo vyhotovení, podľa vzoru, tak ako je 

zaregistrovaná Úradom priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici (príloha č. 1). Na 
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ochrannej známke nemôžu byť vykonané žiadne grafické úpravy alebo zmeny okrem 

farebného prevedenia. 

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. 

 

 

Článok IV. 

Oprávnenie používať ochrannú známku 

1. Ochrannú známku môžu používať členovia SZV fyzické osoby nepodnikatelia po zapísaní 

do registra licencií SZV, ktorí predávajú med z produkcie vlastných včiel. Po ukončení 

členstva v SZV je zakázané používať ochrannú známku. 

 

Článok V. 

Register licencií 

1. Register licencií vedie sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 18 Bratislava. 

2. Každá  licencia má svoje  číslo v tvare xxxx/214 649 (poradové číslo zapísania registrácie 

lomeno číslo ochrannej známky pridelenej Slovenskému medu, vo vlastníctve licencií 

SZV). 

3. Žiadateľ písomne požiada o vydanie licencie na využívanie ochrannej známky 

priemyselného vzoru Slovenský med, podľa prílohy č.2. K žiadosti priloží výsledok 

rozboru vzoriek medu vykonaného ŠVPU Dolný Kubín v zmysle kritérií uvedených 

v norme kvality a akosti SZV číslo 1/2006. Po splnení podmienok sekretariát SZV zapíše 

žiadateľa do registra licencií a vystaví osvedčenie o práve používať ochrannú známku číslo 

214 649 pridelenú priemyselnému vzoru Slovenský med.  

4. 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, sekretariát SZV písomne 

oznámi žiadateľovi dôvody zamietnutia jeho žiadosti a neumožnenia používania ochrannej 

známky priemyselného vzoru Slovenský med. 

 

Článok VI. 

Kontrola používania ochrannej známky 

Kontrolu používania ochrannej známky a spĺňania podmienok jej používania má KRK SZV 

a ÚKRK SZV. 

1. Právo používať ochrannú známku môže byť odňaté na návrh KRK ZO SZV, ÚKRK 

SZV a VV SZV. 

2. Porušenie stanovených podmienok podnikateľom je porušením licenčnej dohody s 

možnosťou využiť ustanovenie o zmluvnej pokute. 

3. V prípadných sporoch s konečnou platnosťou rozhoduje rozhodcovská komisia SZV. 
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Článok VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia  

1. V období do 30. 6. 2008 nebudú použité navrhované sankcie v prípade porušenia 

ustanovení článku 6. 

2. Táto smernica je účinná dňom 1. januára 2007. 

3. Schválené Výkonným výborom Slovenského zväzu včelárov, dňa 16.12.2006. 

4. Smernica v úplnom znení bola schválená VV SZV dňa 11.2.2012, účinnosť nadobúda 

dňom 1.4.2012. 

5. Novelizácia Smernice SZV o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného 

vlastníctva č. 214649 priemyselného vzoru Slovenský med bola schválená uznesením VV 

SZV zo dňa 20. mája 2021, a nadobúda účinnosť od 1. júna 2021. 

 

V Bratislave, 20.05.2021 

 

 

Ing. Milan Rusnák 

               predseda SZV 
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Príloha číslo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


