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 N A R I A D E N I E  V L Á D Y  
Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002

o uvádzaní bovinného somatotropného hormónu na trh 

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
a na vykonanie § 3 ods. 2 a § 25 zákona č. 488/2002
Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov nariaïuje: 

§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Sloven-
skej republiky transponuje rozhodnutie Rady uvedené
v prílohe.

§ 2

Uvádza� na trh1) v Slovenskej republike bovinný so-
matotropný hormón (ïalej len „bovinný somatotropín“)
na účely jeho predaja sa zakazuje.2) Zakazuje sa aj jeho
podávanie dojniciam akýmko¾vek spôsobom. 

§ 3

Zákaz pod¾a § 1 sa nevz�ahuje na výrobu bovinné-
ho somatotropínu v Slovenskej republike a na dovoz
na územie Slovenskej republiky na účely jeho vývozu
do tretích krajín.3) 

§ 4

(1) Každý, kto je oprávnený pod¾a osobitného pred-
pisu4) vyrába� alebo nakupova� látky s bovinným
somatotropínom, a každý, kto je oprávnený pod¾a
osobitného predpisu4) predáva� tieto látky v akom-
ko¾vek množstve, je povinný vies� o tom register.
Register obsahuje v chronologickom poradí podrobné
údaje o množstve vyrobeného alebo nadobudnutého
bovinného somatotropínu, údaje o množstve preda-
ného bovinného somatotropínu, údaje o množstve
bovinného somatotropínu použitého na iný účel ako
na účel uvádzania na trh pod¾a § 1 a ïalej údaje
o mene a priezvisku fyzickej osoby alebo o obchod-
nom mene právnickej osoby, od ktorej bolo uvedené
množstvo bovinného somatotropínu nadobudnuté
alebo ktorej bolo toto množstvo predané. Právnická
osoba uvádza aj svoje sídlo a identifikačné číslo,
fyzická osoba uvádza aj svoju adresu.

(2) Osoby pod¾a odseku 1 sú povinné sprístupni�
na požiadanie Ústavu štátnej kontroly veterinárnych
biopreparátov a liečiv5) a orgánov veterinárnej sprá-
vy6) nimi vedené údaje pod¾a odseku 1; ak sa zázna-
my v registri vedú v elektronickej forme, musia údaje
sprístupni� vo vytlačenej písomnej forme. 

§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. 
3) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.
5) § 4 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením vlády sa transponuje rozhodnutie Rady č. 1999/879/ES zo 17. decembra 1999, ktoré sa týka
uvádzania na trh a podávania bovinného somatotropínu (BST) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 90/218/EHS.

Rozhodnutie Rady je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno
nahliadnu� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29,
Bratislava. 

Príloha
k nariadeniu vlády č. 729/2002 Z. z.
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730

N A R I A D E N I E  V L Á D Y  
Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.,
a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zá-
konov nariaïuje:

§ 1 

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho
poriadku Slovenskej republiky právne akty Európ-
skych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú minimálne
normy ochrany teliat určených na odchov a výkrm.
Podrobnosti o minimálnych normách ochrany teliat
môže ustanovi� Ministerstvo pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky na základe návrhu hlavného vete-
rinárneho lekára1) všeobecne záväzným právnym
predpisom.2)

§ 2

Te¾a�om sa rozumie mláïa hovädzieho dobytka (Bos
taurus) a druhov Bizón americký (Bison bison) a Byvol
vodný (Bubalus bubalus) do šiestich mesiacov veku
bez oh¾adu na pohlavie a plemennú príslušnos�.

§ 3

(1) Zariadenia na chov teliat musia spĺňa� všeobecné
požiadavky na chov teliat uvedené v prílohe č. 2 a tieto
ïalšie požiadavky:
a) ak sú te¾atá ustajňované v skupinách, musia ma�

k dispozícii dostatočnú vo¾nú podlahovú plochu,
aby sa dokázali obráti� a ¾ahnú� si bez toho, že by
im niečo prekážalo, pričom na každé te¾a so živou
hmotnos�ou do 150 kg musí pripada� aspoň 1,5 m2,

b) ak sú te¾atá ustajnené v individuálnych boxoch
alebo priviazané v stojiskách, boxy alebo stojiská
musia ma� perforované steny a ich šírka nesmie by�
menšia ako 90 cm s povolenou odchýlkou 10 %
alebo 0,80-násobok výšky v kohútiku.

(2) Novovybudované alebo prestavané zariadenia na

chov, alebo zariadenia na chov uvedené do prevádzky
po prvý raz musia spĺňa� tieto požiadavky:
a) šírka každého jednotlivého koterca pre te¾a musí

zodpoveda� najmenej výške te¾a�a v kohútiku me-
ranej v stoji a dĺžka musí zodpoveda� najmenej
dĺžke tela te¾a�a meranej od hrota nosa po sedací
hrbo¾, násobenej koeficientom 1,1; koterce pre te-
¾atá, okrem kotercov slúžiacich na izoláciu chorých
zvierat, musia ma� perforované steny, aby umožnili
te¾atám priamy vizuálny a hmatový kontakt,

b) každé te¾a chované v skupine musí ma� k dispozícii
vo¾nú plochu, ktorá musí ma� najmenej 1,5 m2 na
každé te¾a so živou hmotnos�ou do 150 kg, 1,7 m2

na každé te¾a so živou hmotnos�ou od 150 kg až do
220 kg a 1,8 m2 na každé te¾a so živou hmotnos�ou
nad 220 kg,

c) te¾a staršie ako osem týždňov neustajňova� v koter-
ci, ak veterinárny lekár neurčí inak.

(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 sa nevz�ahujú na
zariadenia na chov, ktoré majú menej ako šes� teliat,
a na te¾atá chované spolu s matkou v období mliečnej
výživy.

§ 4

(1) Súčas�ou veterinárnych kontrol3) sú aj požiadav-
ky na ochranu teliat; o výsledkoch týchto kontrol a ich
rozsahu Štátna veterinárna a potravinová správa Slo-
venskej republiky informuje Komisiu Európskej únie
každé dva roky k poslednému pracovnému dňu v me-
siaci apríl, prvý raz v roku 2004.

(2) Kontrolu plnenia požiadaviek ochrany teliat mô-
žu vykonáva� veterinárni odborníci určení Európskou
úniou v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej
správy. Štátna veterinárna a potravinová správa Slo-
venskej republiky prijme opatrenia na odstránenie
nedostatkov zistených pri ochrane teliat.

§ 5

Pri dovoze z tretích krajín4) te¾atá musia by� sprevá-
dzané certifikátom vydaným príslušným orgánom kraji-
ny pôvodu, ktorý osvedčuje, že te¾atá pochádzajú z pod-
mienok porovnate¾ných s požiadavkami ustanovenými
týmto nariadením. 

1) § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení

zákona č. 207/2002 Z. z.
3) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
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§ 6

 Existujúce zariadenia na chov musia splni� požiadav-
ky uvedené v § 3 ods. 2 do 31. decembra 2006.

 

§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV

1. Smernica Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991 stanovujúca minimálne normy na ochranu teliat (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11.12.1991, s. 28)

2. Smernica Rady č. 97/2/ES z 20. januára 1997, ktorou sa mení Smernica Rady č. 91/629/EHS stanovujúca
minimálne normy na ochranu teliat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 25, 28.1.1997, s. 24)

3. Rozhodnutie Komisie č. 97/182/ES z 24. februára 1997, ktorým sa mení príloha Smernice Rady
č. 91/629/EHS stanovujúcej minimálne normy na ochranu teliat (Úradný vestník Európskych spoločenstiev
L 76, 24.2.1997, s. 30)
Smernice Rady a Rozhodnutie Komisie sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v sloven-
skom jazyku možno nahliadnu� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky,
Námestie slobody 1/29, Bratislava. 

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 730/2002 Z. z.
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 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA CHOV TELIAT 

1. Materiály používané na výstavbu ustajnenia pre te¾atá a najmä materiály na boxy a príslušenstvo, s ktorými
môžu prís� te¾atá do kontaktu, nesmú by� pre te¾atá škodlivé a musia sa da� dôkladne čisti� a dezinfikova�.

2. Elektrické obvody a zariadenia musia by� inštalované tak, aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom.
3. Izolácia, kúrenie a vetranie budovy musia zaručova�, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnos�, teplota, relatívna

vlhkos� vzduchu a koncentrácia plynov udržovali na úrovni, ktorá nie je pre te¾atá škodlivá.
4. Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravie a pohodu teliat sa musia kontro-

lova� aspoň raz denne; ak sa zistí porucha, musí sa okamžite odstráni�, alebo ak to nie je možné, musia sa
urobi� primerané kroky na zabezpečenie zdravia a pohody teliat až do odstránenia poruchy, predovšetkým
tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a udržania vyhovujúceho prostredia.

5. V chovoch, kde sa používa systém umelého vetrania, musí by� zabezpečený vhodný záložný systém
zaručujúci dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravia a pohody teliat v prípade poruchy
systému a poplašný systém, ktorý chovate¾a upozorní na poruchu; poplašný systém sa musí pravidelne
testova�.

6. Te¾atá nesmú by� chované v nepretržitej tme; chovate¾ musí zabezpeči� vhodné prirodzené alebo umelé
osvetlenie, aby sa vyhovelo potrebám teliat z h¾adiska ich správania a fyziológie.

7. Ak umelé osvetlenie je jediným zdrojom svetla, musí svieti� počas prirodzeného svitu, najmenej od 9.00 do
17.00 h; okrem toho musí by� k dispozícii aj dostatočne silné osvetlenie, ktoré kedyko¾vek umožní prehliadku
teliat.

8. Vlastník te¾a�a alebo osoba zodpovedná za te¾atá musí ustajnené te¾atá kontrolova� aspoň dvakrát denne,
te¾atá chované vonku aspoň jedenkrát denne a každému te¾a�u, ktoré sa javí choré alebo poranené, musí
bezodkladne zabezpeči� vhodné ošetrenie. Vlastník te¾a�a alebo osoba zodpovedná za te¾atá musí s veteri-
nárnym lekárom čo najskôr konzultova� zdravotný stav každého te¾a�a, ktoré nereaguje na jeho starostlivos�,
a ak je to potrebné, choré alebo poranené te¾atá izolova� vo vhodnom ustajnení so suchou pohodlnou
podstielkou.

9. Ustajnenie pre te¾atá musí by� konštruované tak, aby umožňovalo každému te¾a�u bez problémov si ¾ahnú�,
odpočíva�, vsta� a čisti� sa.

10. Te¾atá nesmú by� priviazané, s výnimkou teliat chovaných v skupinovom ustajnení, ktoré sa môžu uväzova�
na dobu nie dlhšiu ako 1 hodinu počas kŕmenia mliekom alebo mliečnymi náhradkami; ak sa používa
priväzovanie, toto nesmie te¾atám zapríčini� poranenie, musí sa pravidelne kontrolova� a prispôsobova�
potrebám teliat a musí by� zostrojené tak, aby umožnilo te¾a�u pohybova� sa a predišlo sa  riziku uškrtenia
alebo poranenia te¾a�a.

11. Stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre te¾atá, sa musia riadne čisti� a dezinfikova�,
aby sa zabránilo prenosu infekcie a zvyšovaniu koncentrácie choroboplodných zárodkov; výkaly, moč
a neskŕmené alebo roztrúsené krmivo sa musia odstraňova� tak často, ako je to potrebné, aby sa obmedzil
zápach a vyhlo sa pri�ahovaniu múch a hlodavcov.

12. Podlahy musia by� hladké, ale nie klzké, aby sa predchádzalo poraneniu teliat, a konštruované tak, aby
nespôsobili poranenie alebo utrpenie te¾atám, ktoré na nich stoja alebo ležia, musia vyhovova� ve¾kosti
a hmotnosti teliat a tvori� pevný, rovný a stabilný povrch; ležisko musí by� pohodlné, čisté, vhodne
odvodňované a nesmie nepriaznivo pôsobi� na te¾atá, pričom te¾atá do dvoch týždňov veku musia ma�
k dispozícii vhodnú podstielku.

13. Všetky te¾atá musia dostáva� vhodnú výživu prispôsobenú ich veku, hmotnosti, fyziologickým potrebám
a potrebám súvisiacim so správaním, podporujúcu ich dobrý zdravotný stav a pohodu; na tento účel ich
krmivo musí obsahova� dostatok železa, ktorý zaručí priemernú hladinu hemoglobínu v krvi najmenej 4,5
mmol/l, a každé te¾a staršie ako dva týždne bude dostáva� minimálnu dennú dávku vlákniny, ktorej
množstvo sa bude zvyšova� z 50 na 250 g na deň vo veku od 8 do 20 týždňov.

14. Te¾atá nesmú ma� nasadený náhubok.
15. Všetky te¾atá musia by� kŕmené najmenej dva razy denne; ak sú te¾atá ustajnené v skupine a kŕmené iným

spôsobom ako do úplného nasýtenia alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, každé te¾a
musí ma� prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné te¾atá v skupine.

16. Všetky te¾atá staršie ako dva týždne musia ma� prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody alebo musia
ma� možnos� uspokoji� ich potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín.

17. Čerstvá napájacia voda musí by� vždy k dispozícii v horúcom počasí alebo chorým te¾atám.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 730/2002 Z. z.
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18. Kŕmne a napájacie zariadenia musia by� navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa
minimalizovalo znečistenie krmiva a vody.

19. Každé te¾a musí dosta� kravské mledzivo čo najskôr po narodení, najneskôr však do šiestich hodín života.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 11. decembra 2002,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zá-
konov nariaïuje:

§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slo-
venskej republiky transponujú právne akty Európ-
skych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na kontro-
lu šírenia slintačky a krívačky v prípade podozrenia
na výskyt alebo v prípade výskytu tejto choroby.

§ 2

(1) Zviera vnímavého druhu je domáci alebo vo¾ne
žijúci prežúvavec, alebo ošípaná, ktoré sa nachádza
v chove.

(2) Vnímavé zviera je zviera vnímavého druhu, ktoré
nie je očkované proti ochoreniu slintačka a krívačka
alebo ktoré je očkované proti ochoreniu slintačka
a krívačka, ale napriek tomu pod¾a úradného veteri-
nárneho lekára1) nie je jeho imunita dostatočná.

(3) Nakazené zviera je živé zviera vnímavého druhu,
ktoré má klinické príznaky alebo uhynuté zviera, ktoré
prejavuje postmortálne zmeny, ktoré zodpovedajú pre-
javom choroby zviera�a na slintačku a krívačku alebo
u ktorého sa na základe výsledkov laboratórneho vy-
šetrenia úradným veterinárnym lekárom potvrdil vý-
skyt slintačky a krívačky.

(4) Zviera podozrivé z nakazenia je živé zviera vníma-
vého druhu, ktoré prejavuje klinické príznaky alebo
uhynuté zviera, ktoré prejavuje postmortálne zmeny,
ktoré vzbudzujú domnienku, že zviera môže by� alebo
bolo choré na slintačku a krívačku,

(5) Zviera podozrivé z kontaminácie je zviera vníma-
vého druhu, ktoré pod¾a epizootologických údajov

mohlo prís� priamo alebo nepriamo do styku s vírusom
slintačky a krívačky.

§ 3

(1) Laboratórne analýzy, vyšetrenia a laboratórnu
diagnostiku na slintačku a krívačku vykonávajú štát-
ne veterinárne laboratóriá uvedené v príslušnom zo-
zname,2) alebo laboratóriá, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 2.

(2) Na identifikáciu typu alebo variantu vírusu slin-
tačky a krívačky sa používajú laboratórne analýzy.3)

§ 4

(1) Ak je v chove zviera podozrivé z nakazenia alebo
zviera podozrivé z kontaminácie, orgán veterinárnej
správy4) bezodkladne vykoná veterinárne vyšetrenie5)
v chove, najmä odoberie úradné vzorky na laboratórne
vyšetrenie za účelom potvrdenia alebo vylúčenia vý-
skytu slintačky a krívačky v chove.

(2) Pri podozrení na výskyt slintačky a krívačky
v chove okrem opatrení uvedených v odseku 1 orgán
veterinárnej správy nariadi najmä tieto opatrenia:6)
a) vykonanie súpisu všetkých kategórií zvierat vníma-

vých druhov v chove a v rámci každej tejto kategórie
zvierat zistenie počtu zvierat, ktoré už uhynuli,
ktoré sú nakazené, ktoré sú podozrivé z nakazenia
alebo podozrivé z kontaminácie a priebežné aktua-
lizovanie súpisu počas úradného veterinárneho do-
zoru pod¾a počtu zvierat narodených a uhynutých
tak, aby bolo možné doň nahliadnu� a údaje preve-
ri� v prípade veterinárnej kontroly,

b) umiestnenie všetkých zvierat vnímavých druhov
v chove v ustajňovacích priestoroch alebo na iných
miestach tak, aby boli izolované,

c) zákaz premiestňova� zvieratá vnímavých druhov
z chovu a do chovu,

d) zákaz premiestňova� zvieratá iných druhov z chovu
a do chovu bez povolenia orgánu veterinárnej sprá-
vy,

e) zákaz premiestňova� mäso alebo telá zvierat vníma-
vých druhov z chovu, ako aj zákaz premiestňova�

1) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 14 ods. 3 a § 5 písm. l) zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 8 ods. 3 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.
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krmivá, náradie, predmety alebo iné materiály, na-
príklad vlnu, odpady, ktoré môžu by� nosite¾mi
vírusu slintačky a krívačky okrem ich premiestne-
nia na základe povolenia orgánu veterinárnej sprá-
vy,

f) zákaz odváža� mlieko z chovu; v prípade problémov
s uskladnením mlieka v chove orgán veterinárnej
správy môže povoli� prepravu mlieka z chovu pod
veterinárnym dozorom úradného veterinárneho le-
kára do prevádzkárne na ošetrenie mlieka, kde sa
vykoná tepelné ošetrenie mlieka tak, aby zabezpe-
čilo zničenie vírusu slintačky a krívačky,

g) povolenie vstupu osôb do chovu a výstup z chovu,
vjazd vozidiel do priestorov chovu a ich výjazd za
dodržania podmienok na zabránenie šírenia vírusu
slintačky a krívačky,

h) používanie pri vstupoch a výstupoch z budov urče-
ných na ustajnenie zvierat vnímavých druhov vhod-
ných prostriedkov na dezinfekciu (§ 10) a používa-
nie týchto prostriedkov aj pri vstupe do chovu a pri
výstupe z chovu,

i) vykona� epizootologické šetrenie pod¾a § 7 a 8.

(3) Opatrenia pod¾a odsekov 1 a 2 sa môžu použi� aj
v chove, ktorý susedí s chovom, v ktorom trvá podo-
zrenie na výskyt slintačky a krívačky vtedy, ak ich
umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakt
so zvieratami z chovu, v ktorom je podozrenie na vý-
skyt slintačky a krívačky, vzbudzujú dôvodné podozre-
nie z možnosti kontaminácie zvierat susediaceho cho-
vu.

(4) Opatrenia pod¾a odsekov 1 až 3 orgán veterinár-
nej správy zruší, ak sa vylúči podozrenie na slintačku
a krívačku v chove.

§ 5

(1) Ak sa potvrdí, že sa v chove nachádza nakazené
zviera a úradné vzorky neboli ešte odobraté, orgán
veterinárnej správy1) bezodkladne vykoná veterinárne
vyšetrenie v chove, najmä odoberie úradné vzorky na
laboratórne vyšetrenie.

(2) Pri potvrdení výskytu slintačky a krívačky v cho-
ve orgán veterinárnej správy okrem opatrení uvede-
ných v odseku 1 a § 4 ods. 2 nariadi aj
a) usmrti� všetky zvieratá vnímavých druhov v chove

na mieste pod dozorom úradného veterinárneho
lekára spôsobom, ktorý zabráni akémuko¾vek rizi-
ku šírenia vírusu slintačky a krívačky,

b) zniči� všetky telá usmrtených zvierat pod dozorom
úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý
zabráni akémuko¾vek riziku šírenia vírusu slintač-
ky a krívačky,

c) zniči� mäso zvierat vnímavých druhov, ktoré pochá-
dza z tohto chovu pod dozorom úradného veterinár-
neho lekára spôsobom, ktorý zabráni akémuko¾vek
riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky a ak zvie-
ratá boli zabité v čase medzi možným zavlečením
nákazy do chovu a nariadením týchto opatrení,

d) zniči� telá uhynutých zvierat vnímavých druhov
v chove pod dozorom úradného veterinárneho leká-
ra spôsobom, ktorý zabráni akémuko¾vek riziku
šírenia vírusu slintačky a krívačky,

e) zniči� alebo ošetri� všetky predmety, krmivá, nára-
die a materiály uvedené v § 4 ods. 2 písm. e)
spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie prítomného ví-
rusu slintačky a krívačky v nich; všetky postupy
ošetrenia sa vykonajú pod¾a pokynov úradného
veterinárneho lekára,

f) zniči� mlieko a mliečne výrobky, ktoré pochádzajú
zo zvierat tohto chovu spôsobom, ktorý zabráni
akémuko¾vek riziku šírenia vírusu slintačky a krí-
vačky,

g) vyčisti� a vydezinfikova� budovy (§ 10), v ktorých sa
zvieratá ustajňujú, ich okolie, vozidlá používané na
ich prepravu a všetko ostatné príslušné vybavenie,
ktoré môže by� kontaminované, a to až po odstrá-
není zvierat vnímavých druhov z nich, vecí, mate-
riálov a ïalších predmetov uvedených v § 4 ods. 2
písm. e),

h) zákaz umiestňova� ïalšie zvieratá vnímavých dru-
hov do chovu, ak neuplynulo najmenej 21 dní od
ukončenia čistenia a dezinfekcie (§ 11),

i) vykona� epizootologické šetrenie pod¾a § 7 a 8.

(3) Pod¾a ustanovenia odseku 1 sa nepostupuje, ak
ide o výskyt sekundárneho ohniska nákazy slintačky
a krívačky, ktoré epizootologicky súvisí s primárnym
ohniskom nákazy slintačky a krívačky, v ktorom sa už
vykonal odber úradných vzoriek na laboratórne vyšet-
renie.

(4) Opatrenia pod¾a odseku 1 sa môžu použi� aj
v chove, ktorý susedí s chovom, v ktorom je výskyt
slintačky a krívačky, ak jeho umiestnenie, priestorové
usporiadanie alebo kontakt so zvieratami z chovu,
v ktorom je potvrdený výskyt slintačky a krívačky,
vzbudzujú dôvodné podozrenie z možnosti kontaminá-
cie zvierat susediaceho chovu.

§ 6

(1) Ak sú v chove dve alebo viac oddelených produkč-
ných jednotiek, ktoré spĺňajú požiadavky na oddelenú
produkčnú jednotku pod¾a odsekov 4 a 5 a ak sa
v chove potvrdil výskyt slintačky a krívačky, môže or-
gán veterinárnej správy na základe individuálneho
hodnotenia chovu vykonaného úradným veterinárnym
lekárom v čase veterinárneho vyšetrenia zvierat na
potvrdenie alebo vylúčenie slintačky a krívačky v cho-
ve rozhodnú�, že opatrenia pod¾a § 5 ods. 2 písm. a)
a b) sa na túto oddelenú produkčnú jednotku v rámci
chovu nevz�ahujú, ak sú zvieratá v oddelenej produk-
čnej jednotke zdravé. V individuálnom hodnotení cho-
vu sa úradný veterinárny lekár tiež vyjadruje k mož-
nosti šírenia sa slintačky a krívačky, pričom berie do
úvahy podmienky a situácie možného šírenia sa slin-
tačky a krívačky.

(2) Pri individuálnom hodnotení chovu pod¾a odse-
ku 1 úradný veterinárny lekár ïalej potvrdí, že štruk-
túra, ve¾kos� a vykonávané činnosti v oddelenej pro-
dukčnej jednotke v chove zabezpečujú jej prevádzkové
oddelenie vzh¾adom na ustajnenie, ošetrovanie a kŕ-
menie zvierat a že z toho dôvodu nemôže dôjs� k šíre-
niu vírusu slintačky a krívačky v rámci chovu. Pritom
zoh¾adní, že riziko šírenia vírusu slintačky a krívačky
medzi oddelenými produkčnými jednotkami v rámci
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chovu nesmie by� väčšie ako riziko šírenia sa vírusu
slintačky a krívačky medzi jednotlivými chovmi.

(3) Ak ide o produkčný chov na mlieko, v ktorom sa
dojenie zvierat v každej oddelenej produkčnej jednotke
v rámci chovu vykonáva samostatne a oddelene, môže
príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa
okrem výnimky pod¾a odseku 1 tiež rozhodnú�, že
opatrenie pod¾a § 5 ods. 2 písm. f) sa na túto produk-
čnú jednotku nevz�ahuje.

(4) Požiadavky na oddelenú produkčnú jednotku so
zdravými zvieratami v chove sú
a) stavebne oddelené produkčné jednotky od pro-

dukčnej jednotky s nakazenými zvieratami bez
akejko¾vek možnosti ich vzájomného styku medzi
nimi a bez možnosti spoločného vzdušného priesto-
ru medzi nimi,

b) vlastné samostatné sklady pre svoje technické prí-
slušenstvo, krmivo, odpad a v prípade potreby aj
pre mlieko,

c) vlastné samostatné dezinfekčné zariadenie na vstu-
poch a výstupoch,

d) vlastný ošetrovací personál,
e) zabezpečenie vylúčenia možnosti výmeny medzi na-

kazenou a zdravou oddelenou produkčnou jednot-
kou v chove po¾nohospodárskej techniky alebo iné-
ho príslušného vybavenia,

f) zabezpečenie vylúčenia možnosti premiestňovania
zvierat, živočíšnych produktov, krmív, nástrojov
a iných vecí, napr. vlny, odpadu, ktoré môžu by�
nosite¾mi vírusu slintačky a krívačky.

(5) Požiadavky pod¾a odsekov 2 a 4 musia by� splne-
né ešte predtým, ako sa v chove vyskytlo nakazené
zviera vrátane započítania pravdepodobnej inkubačnej
doby ochorenia.

§ 7

Epizootologické šetrenie zahŕňa zistenie
a) pravdepodobnej dĺžky časového úseku, v ktorom sa

slintačka a krívačka mohla v chove vyskytnú� ešte
pred jej nahlásením alebo pred vznikom podozrenia
na výskyt choroby v chove,

b) možného pôvodu slintačky a krívačky v chove a ur-
čenie iných chovov zvierat vnímavých druhov, ktoré
sa mohli nakazi� alebo kontaminova� z rovnakého
zdroja nákazy,

c) pohybu osôb, vozidiel, ïalších predmetov a mate-
riálov uvedených v § 4 ods. 2 písm. e), ktorými sa
mohol prenies� vírus slintačky a krívačky do chovu
alebo z chovu.

§ 8

(1) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na zákla-
de potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo
dôjs� k zavlečeniu slintačky a krívačky do chovu uve-
deného v § 4 z iného chovu alebo z chovu uvedeného
v § 4 do iného chovu na základe pohybu osôb, zvierat,
vozidiel alebo akýmko¾vek iným spôsobom, orgán ve-
terinárnej správy vykoná nad týmito chovmi veterinár-
ny dozor.5) Veterinárny dozor orgán veterinárnej sprá-

vy zruší, ak sa vylúči podozrenie na slintačku a krí-
vačku v chove uvedenom v § 4.

(2) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na zákla-
de potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo
dôjs� k zavlečeniu slintačky a krívačky do chovu uve-
deného v § 5 z iných chovov na základe pohybu osôb,
zvierat, vozidiel alebo akýmko¾vek iným spôsobom,
orgán veterinárnej správy vykoná nad týmito chovmi
veterinárny dozor pod¾a § 4.

(3) Ak úradný veterinárny lekár zistí alebo na zákla-
de potvrdených údajov považuje za možné, že mohlo
dôjs� k zavlečeniu slintačky a krívačky z chovu uvede-
ného v § 5 do iných chovov na základe pohybu osôb,
zvierat, vozidiel alebo akýmko¾vek iným spôsobom,
orgán veterinárnej správy vykoná v týchto chovoch
opatrenia pod¾a § 4.

(4) Ak sú v chove nariadené opatrenia z dôvodov
pod¾a odsekov 1 a 2, orgán veterinárnej správy vydá
opatrenie,6) ktorým zakáže počas 15 dní premiestňova�
zvieratá z chovu; ak je v chove nariadené opatrenie
pod¾a odseku 3, zakáže premiestňova� zvieratá z chovu
počas 21 dní. To neplatí, ak ide o povolenú prepravu
zviera�a z chovu pod dozorom úradného veterinárneho
lekára priamo na bitúnok za účelom jeho núdzového
zabitia. Orgán veterinárnej správy povolí prepravu, ak
úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia všet-
kých zvierat vnímavého druhu v chove potvrdí, že žiad-
ne zviera z chovu nie je podozrivé z nakazenia.

(5) Opatrenia pod¾a odsekov 1 a 2 sa môžu obmedzi�
pre určitú čas� zvierat z chovu, a to vtedy, ak sú
zvieratá z tejto časti chovu ustajnené, ošetrované a kŕ-
mené úplne oddelene od ostatných zvierat v chove.

§ 9

(1) Po potvrdení výskytu slintačky a krívačky v cho-
ve laboratórnymi analýzami sa vymedzí okolo nakaze-
ného chovu ochranné pásmo v polomere aspoň troch
kilometrov a pásmo pozorovania v polomere aspoň
desa� kilometrov, pričom sa berú do úvahy prirodzené
hranice v prírode, možnosti veterinárneho dozoru a ve-
decko-technické poznatky, ktoré umožňujú predvída�
šírenie vírusu slintačky a krívačky vzduchom alebo
iným spôsobom a ak je to potrebné, určené hranice
ochranného pásma a pásma pozorovania neustále
preveruje.

(2) Orgán veterinárnej správy v ochrannom pásme
nariadi
a) vykona� súpis všetkých chovov zvierat vnímavých

druhov,
b) pravidelne vykonáva� veterinárnu inšpekciu cho-

vov uvedených na súpise pod¾a písmena a),
c) zákaz premiestňova� zvieratá vnímavých druhov

z chovu, z ktorého pochádzajú, 15 dní od vydania
opatrenia okrem prípadu, ak ide o povolenú prepra-
vu zviera�a z chovu pod dozorom úradného veteri-
nárneho lekára za účelom núdzového zabitia
priamo na bitúnok, ktorý je v ochrannom pásme;
ak sa v ochrannom pásme bitúnok nenachádza,
zviera sa prepraví na bitúnok určený orgánom ve-
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terinárnej správy; prepravu povolí za predpokladu,
že úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia
všetkých zvierat vnímavých druhov v chove potvrdí,
že žiadne zviera v chove nie je podozrivé z nakaze-
nia,

d) zákaz pripúš�ania zvierat, ak pritom dochádza aj
k ich premiestneniu,

e) zákaz umelej inseminácie zvierat 15 dní od vydania
opatrenia okrem inseminácie vykonávanej chovate-
¾om semenom, ktoré je na farme alebo je zaslané
priamo z inseminačnej stanice,

f) zákaz konania trhov, výstav, prehliadok alebo iné-
ho sústredenia vnímavých zvierat na jednom mieste
a ich následného rozdelenia,

g) zákaz prepravy zvierat vnímavých druhov okrem
tranzitnej prepravy po hlavných cestách alebo že-
lezniciach; tým nie je dotknutý zákaz pod¾a písme-
na c).

(3) Opatrenia nariadené v ochrannom pásme pod¾a
odseku 2 platia ešte najmenej 15 dní po odstránení
všetkých zvierat a po vykonaní predbežného čistenia
a dezinfekcie chovu. V ochrannom pásme sú v plat-
nosti aj opatrenia nariadené v pásme pozorovania po
dobu uvedenú v odseku 5.

(4) V pásme pozorovania orgán veterinárnej správy
nariadi
a) vykona� súpis všetkých chovov so zvieratami vní-

mavého druhu,
b) zákaz premiestňova� zvieratá vnímavého druhu

v pásme pozorovania po verejných komunikáciách
okrem ich vyháňania na pastvu,

c) prepravova� zvieratá vnímavého druhu v pásme
pozorovania len na základe povolenia,

d) zákaz premiestňova� zvieratá z pásma pozorovania
počas 15 dní od vydania opatrenia; medzi
15. a 30. dňom od vydania tohto opatrenia sa zvie-
ratá môžu premiestňova� z pásma pozorovania len
vtedy, ak ide o povolenú priamu prepravu zviera�a
z chovu pod dozorom úradného veterinárneho leká-
ra na bitúnok za účelom núdzového zabitia zviera-
�a; túto prepravu orgán veterinárnej správy povolí,
ak úradný veterinárny lekár na základe vyšetrenia
všetkých predmetných zvierat potvrdí, že žiadne
zviera nie je podozrivé z nakazenia,

e) zákaz pripúš�ania zvierat, ak pritom dochádza aj
k ich premiestneniu,

f) zákaz konania trhov, výstav, prehliadok alebo iné-
ho sústreïovania vnímavých zvierat na jednom
mieste.

(5) Opatrenia nariadené v pásme pozorovania platia
najmenej 30 dní po odstránení všetkých zvierat v cho-
ve pod¾a § 5 ods. 2 písm. a) a po vykonaní čistenia
a dezinfekcie chovu.

§ 10

(1) Pod veterinárnym dozorom a pod¾a pokynov

úradného veterinárneho lekára sa na náklady majite¾a
chovu alebo osoby, ktorá zodpovedá za chov, vykonáva
nariadené čistenie a dezinfekcia.

(2) Na vykonanie nariadeného čistenia a dezinfekcie
sa môžu použi� len dezinfekčné prostriedky a ich kon-
centrácie, ktoré orgán veterinárnej správy na tento
účel úradne schválil.

§ 11

(1) Zvieratá vnímavých druhov, ak sa premiestňujú
mimo priestorov chovu, musia by� označené tak, aby
bolo možné pri premiestňovaní identifikova� chov,
z ktorého pochádzajú (chov pôvodu) alebo chov, kam
patria.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
opatrenie na identifikáciu zvierat, ktorým zabezpečí
vysledovanie chovu7) zvierat vnímavého druhu pri ich
premiestňovaní.

(3) Vzh¾adom na zdravotnú situáciu zvierat pre ur-
čité kategórie zvierat vnímavých druhov môže štátna
veterinárna a potravinová správa povoli� pri ich pre-
miestňovaní osobitný spôsob označovania.

(4) Na žiados� orgánu veterinárnej správy je vlastník
alebo držite¾ zvierat povinný poskytnú� orgánu veteri-
nárnej správy informácie o zvieratách, ktoré umiestnil
vo svojom chove alebo premiestnil zo svojho chovu do
iného chovu.

(5) Všetky osoby, ktoré sa zúčastnili prepravy vní-
mavých druhov zvierat alebo na obchodovaní s nimi,
sú povinné poskytnú� orgánu veterinárnej správy aké-
ko¾vek informácie o ich premiestnení, o ich prepravo-
vaní alebo obchode s nimi.

§ 12

(1) Zakázané je očkovanie vnímavých druhov zvierat
proti slintačke a krívačke, pokia¾ ïalej nie je ustano-
vené inak.

(2) Manipulácia s vírusom slintačky a krívačky na
výskumné účely, diagnostiku alebo na výrobu vakcín
sa vykonáva len v zariadeniach a laboratóriách, ktoré
spĺňajú minimálne požiadavky Organizácie pre potra-
viny a po¾nohospodárstvo pri Organizácii Spojených
národov na laboratóriá pre prácu in vitro a in vivo
s vírusom slintačky a krívačky a ktoré sú na tento účel
oprávnené a sú uvedené v prílohe č. 2 a 3.

(3) Kontrolu plnenia požiadaviek na laboratóriá po-
d¾a odseku 2 môžu vykonáva� veterinárni odborníci
určení Komisiou Európskej únie v spolupráci s prí-
slušným orgánom veterinárnej správy.

(4) Kontrolu skladovania, zásobovania, distribúcie
a predaj vakcín proti slintačke a krívačke vykonáva
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov
a liečiv.8)

7) § 6 ods. 2 písm. s) zákona č. 488/2002 Z. z.
8) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský

zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov.
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(5) Zákaz použitia vakcíny proti slintačke a krívačke
pod¾a odseku 1 neplatí, ak hlavný veterinárny lekár9)
nariadil mimoriadne núdzové opatrenie o očkovaní
vakcínou proti slintačke a krívačke v prípade, že sa
výskyt slintačky a krívačky na území Slovenskej re-
publiky potvrdil a hrozí jej rozšírenie. Rozhodnutie
o mimoriadnom núdzovom opatrení o očkovaní obsa-
huje
a) vymedzenie rozsahu územia, na ktorom sa vykoná

núdzové očkovanie,
b) určenie druhu a veku zvierat, ktoré sa očkujú,
c) určenie času, po ktorý sa očkovanie vykonáva,
d) osobitný zákaz premiestňova� očkované zvieratá

a produkty z nich,
e) vykonanie osobitnej identifikácie a registrácie oč-

kovaných zvierat,
f) vykonanie ïalších opatrení, ktoré sú primerané

danej situácii.

(6) Rozhodnutie o mimoriadnom núdzovom opatrení
o očkovaní proti slintačke a krívačke pod¾a odseku 5
vydá hlavný veterinárny lekár na základe schválenia
Komisiou Európskej únie, ktorá vo svojom rozhodnutí

zoh¾adní najmä stupeň koncentrácie zvierat v určitých
oblastiach a potrebu ochráni� špeciálne plemená.

(7) Hlavný veterinárny lekár môže rozhodnú� o mi-
moriadnom núdzovom opatrení o očkovaní proti slin-
tačke a krívačke bez schválenia Komisiou Európskej
únie vtedy, ak ide o núdzové očkovanie okolo ohniska
nákazy slintačky a krívačky a základné záujmy Európ-
skych spoločenstiev nie sú ohrozené. Následne to
oznámi Komisii Európskej únie na dodatočné schvále-
nie.

(8) Opatrenia uvedené v § 4 až 12 vrátane opatrení
na ich realizáciu sú obsiahnuté v pohotovostnom plá-
ne.10)

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003
s výnimkou § 12 ods. 3, 6 a 7, ktoré nadobúdajú
účinnos� dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

  9) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
10) § 6 ods. 2 písm. e), § 7 ods. 2 písm. b), § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.
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ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady č. 85/511/EHS z 18. novembra 1985, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva pre tlmenie
slintačky a krívačky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 315, 26.11.1985, s. 11).

2. Smernica Rady 90/423/EHS z 26. júna 1990, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva pre tlmenie slintačky
a krívačky (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 224, 18.8.1990, s. 13.

3. Rozhodnutie Komisie 88/397/EHS z 12. júla 1988, ktoré koordinuje pravidlá upravené členskými štátmi
v požiadavkách článku 6 smernice Rady 85/511/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 189,
20.7.1988, s. 25).

Smernice Rady a rozhodnutie Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom
jazyku možno nazrie� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie
slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.
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ZOZNAM LABORATÓRIÍ 

Belgicko a Luxembursko 
Belgium  and  Luxembourg:  Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles.

Dánsko
Denmark: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm.

Taliansko
Italy: Istituto zooprofilattico sperimentale & San Marino della lombardia e dell’emilia 
romagna, Brescia.

Ve¾ká Británia a Severné Írsko
United Kingdom: Institute for Animal Health, Pirbright and Ireland: Woking, Surrey.

Francúzsko
France: Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon; Laboratoire central de recherche vétérinaire, Maisons-al-
fort.

Grécko
Greece: Institute for foot and mouth disease and exotic diseases, Attiki 15310.

Nemecká spolková republika
Germany: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen.

Holandsko
The Netherlands: Centraal diergeneeskundig instituut, Lelystad.

Španielsko
Spain: Laboratorio de alta seguridad biologica (inia), 28130 Madrid.

Portugalsko
Portugal: Laboratorio Nacional de Investigacao, Veterinaria, Lisboa.

Rakúsko
Austria: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien-Hetzendorf.

Fínsko
Finland: Statens veterinaere institut for virusforskning, Lindholm, Denmark.

Švédsko
Sweden: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.
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KOMERČNÉ LABORATÓRIÁ OPRÁVNENÉ NA MANIPULÁCIU
SO ŽIVÝM VÍRUSOM SLINTAČKY A KRÍVAČKY PRE VÝROBU VAKCÍN

NEMECKO: Bayer AG, Osteratherstrasse 1a, 5000 Köln 60.
FRANCÚZSKO: Rhône-Merieux, Laboratoire IFFA, rue Marcel Merieux, 69007 Lyon.
ŠPANIELSKO: Cooper Zeltia SA, 36400 Porrin~o (Pontevedra);
Laboratorio de Sanidad Veterinaria Hipra, SA, Les Prades, 17170 Amer (Girona);
Laboratorios Sobrino SA, Apartado 49, 18080 Olot (Girona).
VE¼KÁ BRITÁNIA: Rhône-Merieux, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey.
ŠVÉDSKO: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z.
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732

V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2002

o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použite¾né,
a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použite¾né obaly

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 7 ods. 10 zákona č. 529/2002 Z. z.
o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ustanovuje:

§ 1

Výška zálohy za zálohované opakovane použite¾né
obaly na nápoje je
a) štyri Sk za jeden obal pre opakovane použite¾né

obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane ok-
rem obalov uvedených v písmene b),

b) osem Sk za jeden obal pre sklené opakovane po-
užite¾né obaly na pivo2) s iným ako korunkovým
uzáverom,

c) 1 200 Sk pre opakovane použite¾né obaly na nápoje
neuvedené v písmenách a) a b).

§ 2

(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opa-
kovane použite¾né:
a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s ob-

jemom nad 500 ml,
b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s obje-

mom nad 500 ml.

(2) Výška zálohy za obaly uvedené v odseku 1 je nula
Sk za jeden obal.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

László Miklós v. r.

1) § 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá čas� a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie č. 195/1996 Z. z. ).

2) § 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000
Z. z.).

3) § 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000
č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
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733

V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 16. decembra 2002,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repub-
liky pod¾a § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Sloven-
skej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpo-
čet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhláš-
ky č. 337/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Sadzba pre kovové obaly12) je

a) 1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly
zo železa a z ocele,

b) 4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové
obaly z hliníka a jeho zliatin.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12) § 44a ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona

č. 529/2002 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

László Miklós v. r.
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734

O Z N Á M E N I E
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2000 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 10. decembra 2002 č. 22 502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnika-
nia.

Pod¾a tohto opatrenia postupujú politické strany a hnutia, občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, verejné vysoké školy,
spoločenstvá a ïalšie právnické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a ktorých hlavným pred-
metom činnosti nie je podnikanie. Pod¾a tohto opatrenia nepostupujú rozpočtové a príspevkové organizácie, obce
a vyššie územné celky, zdravotné pois�ovne, Sociálna pois�ovňa, Národný úrad práce a iné organizácie, na ktoré
sa vz�ahujú iné postupy účtovania ustanovené Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa zrušujú:
1. opatrenie Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. j. V/20 531/1992, ktorým sa ustanovuje

účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové
organizácie (registrované v čiastke 123/1992 Zb.) v znení opatrenia z 18. augusta 1994 č. 65/393/1994
(oznámenie č. 232/1994 Z. z.), opatrenia z 5. januára 1995 č. 65/6/1995 (oznámenie č. 36/1995 Z. z.),
opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 797/99-92 (oznámenie č. 379/1999 Z. z.) a opatrenia z 15. novembra
2000 č. 21 702/2000-92 (oznámenie č. 431/2000 Z. z.),

2. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. októbra 1995 č. 65/435/1995, ktorým sa ustanovuje
použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 227/1995 Z. z.) v znení opatrenia
z 20. mája 1997 č. 190/1997/82 (oznámenie č. 172/1997 Z. z.),

3. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. augusta 1997 č. 2730/97-sekr., ktorým sa ustanovuje
účtová osnova a postupy účtovania pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ozná-
menie č. 254/1997 Z. z.) v znení opatrenia z 21. decembra 1999 č. 21 798/99-92 (oznámenie č. 380/1999 Z. z.)
a opatrenia z 15. novembra 2000 č. 21 703/2000-92 (oznámenie č. 432/2000 Z. z.),

4. opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. februára 1998 č. 370/1998-sekr., ktorým sa ustano-
vuje použitie účtovnej sústavy niektorými účtovnými jednotkami (oznámenie č. 42/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrie� na Ministerstve financií
Slovenskej republiky.
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v oznámení Národnej banky Slovenska č. 358/1999 Z. z. o vydaní opatrenia
zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa ustanovujú podmienky

na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

V názve opatrenia má by� namiesto slova „ustanovujú“ správne uvedené slovo „určujú“.
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