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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 minimálne normy ochrany ošípaných 

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 smernice Európskych
spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje minimálne normy na
ochranu ošípaných určených na odchov a výkrm. Po-
drobnosti o minimálnych normách ochrany ošípaných
môže ustanovi� Ministerstvo pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky na základe návrhu hlavného veteri-
nárneho lekára1) všeobecne záväzným právnym pred-
pisom.2)

§ 2

(1) Ošípanou je zviera druhu prasa domáce (Sus
scrofa domestica) bez oh¾adu na vek, pohlavie a ple-
mennú príslušnos�.

(2) Kancom je samec ošípanej po dosiahnutí pohlav-
nej dospelosti určený na rozmnožovanie.

(3) Prasničkou je samica ošípanej po dosiahnutí po-
hlavnej dospelosti pred prvým prasením. 

(4) Prasnicou je samica ošípanej po prvom oprasení.

(5) Vysokoprasnou a dojčiacou prasnicou je samica
ošípanej medzi obdobím pred pôrodom a odstavom
prasiatok.

(6) Zasušenou prasnou prasnicou je prasnica medzi
odstavom prasiatok a obdobím pred pôrodom.

(7) Ciciakom je ošípaná od narodenia po odstav.

(8) Odstavča�om je ošípaná od odstavu do veku de-
sa� týždňov. 

(9) Chovnou ošípanou je ošípaná od veku desa� týž-
dňov do zabitia alebo do pripustenia.

§ 3

(1) Zariadenia na chov ošípaných musia spĺňa� po-
žiadavky na chov ošípaných uvedené v prílohách č. 2
a 3 a tieto požiadavky:
a) vo¾ná plocha podlahy dostupná pre každé odstavča

alebo chovnú ošípanú chovanú v skupine musí by�
najmenej:

hmotnos� ošípanej plocha v m2

do 10 kg   0,15

10 — 20 kg 0,20

20 — 30 kg 0,30

30 — 50 kg 0,40

50 — 85 kg 0,55

  85 — 110 kg 0,65

 nad 110 kg 1,00

b) celková vo¾ná plocha podlahy dostupná pre všetky
prasničky po pripúš�aní musí by� najmenej 1,64 m2

a pre prasnice najmenej 2,25 m2. Ak sa tieto ošípa-
né chovajú v skupinách s menej ako 6 jedincami,
vo¾ná plocha podlahy sa musí zväčši� o 10 %. Ak sa
chovajú v skupinách so 40 a viac jedincami, vo¾ná
plocha podlahy môže by� o 10 % menšia.

(2) Povrch podlahy musí spĺňa� nasledujúce požia-
davky:
a) najmenej 0,95 m2 pre prasničku po pripúš�aní

a 1,3 m2 pre prasnú prasnicu z celkovej plochy do-
stupnej pre ošípané musí ma� súvislý pevný po-
vrch, ktorého drenážne otvory nepresahujú 15 %
jeho plochy,

b) ak sú ošípané chované v skupinách na roštovej
podlahe
1. otvory medzi latkami roštu môžu ma� najviac

11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18 mm
pre chovné ošípané a 20 mm pre prasničky
a prasnice,

2. najužšia latka roštu musí ma� 50 mm pre ciciaky
a odstavčatá a 80 mm pre chovné ošípané, pras-
ničky a prasnice.

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

v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
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(3) Výstavba alebo prestavba zariadení určených na
uväzovanie prasníc alebo prasničiek je zakázaná.

(4) Počas obdobia začínajúceho štvrtým týždňom po
pripustení a končiaceho jeden týždeň pred očakáva-
ným prasením sa prasnice a prasničky musia chova�
v skupinách. Dĺžka strán koterca, v ktorom sa skupi-
na ošípaných chová, musí by� väčšia ako 2,8 m. Ak
skupina ošípaných chovaných v koterci má menej ako
6 jedincov, dĺžka strán koterca musí by� väčšia ako
2,4 m. Ak sa prasnice a prasničky chovajú na farme
s menej ako desiatimi prasnicami, možno ich chova�
počas uvedeného obdobia v individuálnych boxoch, ak
sa v nich dokážu jednoducho otoči� a skupinové boxy
nemusia spĺňa� tieto stanovené požiadavky.

(5) Prasnice a prasničky musia ma� stály prístup
k materiálu, s ktorým môžu manipulova�.

(6) Prasnice a prasničky chované v skupine sa mu-
sia kŕmi� spôsobom zaručujúcim im prístup k dosta-
točnému množstvu krmiva.

(7) Ošípaným sa musí podáva� krmivo, ktoré ich
nasýti a uspokojí ich potrebu žuvania. Všetkým zasu-
šeným prasným prasniciam a prasničkám sa musí
poskytova� vysoko energetické krmivo v dostatočnom
objeme alebo s vysokým obsahom vlákniny.

(8) Ošípané, ktoré sa majú chova� v skupine, sú ale
agresívne alebo napádané inými ošípanými, alebo sú
choré, či zranené, musia sa dočasne chova� individu-
álne. V týchto prípadoch musí koterec umožni� ošípa-
ným bez zábran sa otáča�, iba ak z veterinárneho
h¾adiska nie je potrebné zabráni� otáčaniu.

§ 4

(1) Osoby, ktoré ošetrujú ošípané (ïalej len „ošetro-
vate¾ ošípaných“), musia by� zaškolené a poučené
o požiadavkách na chov ošípaných. Za zaškolenie sa
považuje aj dosiahnutie vzdelania v odbore veterinár-
ny technik alebo chovate¾, od ukončenia ktorého ne-
uplynulo viac ako pä� rokov. Ošetrovate¾ ošípaných
musí najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do
zamestnania absolvova� zaškolenie.

(2) Poučenie vykonáva zamestnávate¾ bezodkladne
po prijatí osoby za ošetrovate¾a ošípaných. Poučená
osoba svojím podpisom potvrdí poučenie v zázname
o poučení, ktorý vedie zamestnávate¾.

(3) Ošetrovatelia ošípaných musia by� preško¾ovaní
v pravidelných intervaloch, nie dlhších ako pä� rokov.

(4) Zaškolenie a preškolenie môže vykonáva� práv-
nická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zabezpečuje
vzdelávanie alebo ïalšie vzdelávanie vo veterinárnej
alebo chovate¾skej oblasti; o absolvovaní zaškolenia
alebo preško¾ovania vyhotoví osvedčenie. Zaškolenie
pozostáva najmenej z ôsmich hodín teoretickej prípra-
vy a z ôsmich hodín nácviku praktického zaobchádza-
nia s ošípanými. Zaškolenie môže prebieha� priamo
u chovate¾a.

§ 5

(1) Súčas�ou veterinárnych kontrol3) je aj plnenie
požiadaviek na ochranu ošípaných; o výsledkoch tých-
to kontrol a ich rozsahu Štátna veterinárna a potravi-
nová správa Slovenskej republiky podáva informáciu
Komisii Európskej únie každé dva roky k poslednému
pracovnému dňu v mesiaci apríl, prvý raz v roku 2004.

(2) Kontrolu plnenia požiadaviek ochrany ošípaných
môžu vykonáva� veterinárni odborníci určení Európ-
skou úniou v spolupráci s príslušným orgánom vete-
rinárnej správy. Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky nariadi opatrenia na od-
stránenie zistených nedostatkov pri ochrane ošípa-
ných.

§ 6

Pri dovoze z tretích krajín4) ošípané musí sprevádza�
certifikát vydaný príslušným orgánom krajiny pôvodu,
ktorý osvedčuje, že ošípané pochádzajú z podmienok
porovnate¾ných s požiadavkami ustanovenými týmto
nariadením.

§ 7

(1) Uväzovanie prasníc alebo prasničiek v existujú-
cich zariadeniach sa zakazuje.

(2) Existujúce zariadenia na chov ošípaných musia
splni� požiadavky uvedené v § 3 ods. 1 písm. b), ods. 2,
ods. 4, ods. 5 a v poslednej vete ods. 8 do 31. decembra
2012.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. januára 2003
okrem § 7 ods. 1, ktorý nadobúda účinnos� 1. januára
2006.

Mikuláš Dzurinda v. r.

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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OZNAČENIE VYKONÁVACIEHO PRÁVNEHO AKTU
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto nariadením sa transponujú smernice:
1. Smernica Rady 91/630/EHS z 19. novembra 1991 stanovujúca minimálne normy na ochranu ošípaných

(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 340, 11.12.91, str. 33).
2. Smernica Rady č. 2001/88/ES z 23. októbra 2001, ktorou sa mení smernica Rady č. 91/630/EHS stanovujúca

minimálne normy na ochranu ošípaných (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 01/12/2001,
str. 0001 — 0004).

3. Smernica Komisie č. 2001/93/ES z 9. novembra 2001, ktorou sa mení smernica Rady č. 91/630/EHS
stanovujúca minimálne normy na ochranu ošípaných (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316,
01/12/2001, str. 0036 — 0038). 

4. Smernica Rady 2001/88 z 23. októbra 2001, ktorou sa mení smernica 91/630/EHS o minimálnych požiadav-
kách na ochranu ošípaných.

Smernice 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. 735/2002 Z. z.
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POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA CHOV OŠÍPANÝCH

1. V časti budovy, kde sa chovajú ošípané, musí sa zabráni� stálej hlučnosti nad 85 dBA, ale aj stálemu alebo
náhlemu hluku.

2. Ošípané musia by� najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej 40 luxov.

3. Ustajnenie pre ošípané sa musí konštruova� tak, aby umožňovalo zvieratám
a) prístup k fyzicky a tepelne príjemnej, ako aj dostatočne odvodnenej a čistej ložnej ploche, ktorá umožňuje

všetkým ošípaným naraz leža�,
b) normálne odpočíva� a vstáva�,
c) vidie� ostatné ošípané; prasnice a prasničky týždeň pred predpokladaným prasením a počas prasenia možno

drža� mimo doh¾adu ostatných.

4. Ošípané musia ma� stály prístup k dostatočnému množstvu zdraviu neškodného materiálu umožňujúcemu
vhodné vyh¾adávacie a manipulačné činnosti, ako sú slama, seno, drevo, piliny a podobne alebo ich zmes.

5. Podlahy musia by� hladké, nie však klzké, a tak navrhnuté, zostrojené a udržiavané, aby ošípaným nespôsobo-
vali zranenie alebo utrpenie; súčasne musia vyhovova� ve¾kosti a hmotnosti ošípaných. Ak sa im neposkytuje
podstielka, musia tvori� pevný, rovný a stabilný povrch.

6. Všetky ošípané sa musia kŕmi� najmenej jeden raz denne. Ak sa ošípané kŕmia v skupine iným spôsobom ako
do úplného nasýtenia alebo individuálnym automatickým kŕmnym systémom, každá ošípaná musí ma� prístup
ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné ošípané v skupine.

7. Všetky ošípané staršie ako dva týždne musia ma� stály prístup k dostatočnému množstvu čerstvej vody.

8. Všetky pracovné postupy plánované ako zákroky a vykonávané z iných ako liečebných alebo diagnostických
dôvodov alebo na označovanie ošípaných v súlade s príslušnými predpismi, ktoré sa skončia porušením alebo
stratou citlivej časti tela, alebo zmenou štruktúry kosti sa zakazujú okrem týchto zákrokov:
a) skracovanie očných zubov ciciakov brúsením alebo odštiknutím do siedmeho dňa života ciciaka, pričom povrch

po odstránenom zube musí by� celý hladký; kly možno kancom skracova�, len ak je to nevyhnutné na
predchádzanie zranení ostatných zvierat alebo z bezpečnostných dôvodov,

b) skrátenie časti chvosta,
c) kastrácia samcov ošípaných iným spôsobom ako pretrhnutím tkaniva,
d) zavádzanie nosných krúžkov, iba ak sa zvieratá chovajú v systéme vonkajšieho chovu navo¾no.

9. Skracovanie chvostov a skracovanie očných zubov sa nesmie vykonáva� rutinne, ale iba tam, kde sú záznamy
o výskyte poranení vemien prasníc, uší alebo chvostov ostatných ošípaných, pričom pred vykonaním týchto
opatrení sa musia prija� iné opatrenia na predchádzanie ohryzávania chvostov a iných zlozvykov vyplývajúcich
z prostredia a z hustoty osadenia (z tohto dôvodu sa musia zmeni� nevhodné podmienky prostredia alebo systém
riadenia); každý z opísaných zákrokov môže vykona� len veterinárny lekár alebo osoba zaškolená pod¾a § 4 tohto
nariadenia vhodnými prostriedkami a pri dodržaní hygienických podmienok pod dozorom veterinárneho lekára
alebo na jeho príkaz a ak sa kastrácia alebo skracovanie chvostov uskutočňuje po siedmom dni života ciciaka,
možno ich vykona� len s použitím anestetík a nasledujúceho predĺženia analgézie veterinárnym lekárom.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 735/2002 Z. z.
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ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY OŠÍPANÝCH

1. Požiadavky na chov kanca:
a) koterce pre kancov sa musia situova� a zostrojova� tak, aby im umožňovali otáča� sa a poču�, cíti� a vidie� ostatné

ošípané,
b) vo¾ná plocha podlahy pre dospelého kanca musí ma� najmenej 6 m2, ak sa koterec používa aj na prirodzené

pripúš�anie, dostupná plocha podlahy pre dospelého kanca musí ma� najmenej 10 m2 a koterec musí by� bez
akýchko¾vek prekážok,

c) všetky novovybudované alebo prestavané chovy, alebo chovy uvedené do prevádzky po prvý raz musia dňom
účinnosti tohto nariadenia spĺňa� tieto požiadavky a od 1. januára 2005 musia tieto požiadavky spĺňa� všetky
chovy.

2. Požiadavky na chov prasníc a prasničiek:
a) prasné prasnice a prasné prasničky sa musia ošetri� proti vonkajším a vnútorným parazitom a pri umiestňovaní

do pôrodnej klietky dôkladne očisti�,
b) v týždni predpokladaného prasenia musí sa prasniciam a prasničkám poskytnú� vhodný materiál na výstavbu

hniezda v dostatočnom objeme, ak to nevylučuje technológia ustajnenia používaná v zariadení,
c) vo¾ná plocha za prasnicou alebo prasničkou musí by� dostatočná pre ¾ahký prirodzený alebo asistovaný pôrod,
d) pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo vo¾nom ustajnení, musia ma� zariadenia ochraňujúce ciciaky,

napríklad zábrany.

3. Požiadavky na chov ciciakov:
a) čas� z celkovej plochy podlahy, dostatočnej na poskytnutie odpočinku pre všetky zvieratá naraz, musí by� plná

alebo prekrytá podložkou, alebo musí by� podstlaná slamou alebo iným vhodným materiálom,
b) v pôrodnom boxe musí by� dostatočný priestor na cicanie bez �ažkostí,
c) ciciaky sa nesmú odstavova� pred dovŕšením veku 28 dní okrem prípadu, ak by neskoršie odstavenie malo

nepriaznivý účinok na blaho alebo zdravie matky alebo ciciaka,
d) ciciaky možno odstavi� o sedem dní skôr, ak sa premiestnia do špecializovaného ustajnenia, ktoré je vyprázdnené,

dôkladne vyčistené a vydezinfikované pred umiestnením novej skupiny a ktoré je oddelené od ustajnenia prasníc
s cie¾om minimalizova� prenos ochorení na ciciaky.

4. Požiadavky na chov odstavčiat a chovných ošípaných:
a) v chove v skupinách sa musí predchádza� agresívnemu správaniu,
b) chovné skupiny sa stále musia udržiava� bez miešania; ak sa musia mieša� nepríbuzné ošípané, miešanie sa

vykoná pokia¾ možno pred odstavom alebo do jedného týždňa po odstave; ak sa ošípané miešajú, musia sa im
poskytnú� dostatočné možnosti na únik a skrývanie sa pred ostatnými ošípanými,

c) v prípade agresívneho správania vykona� vhodné opatrenia, najmä poskytnú� nadbytok slamy alebo iného
materiálu, alebo agresívne zvieratá oddeli� od skupiny,

d) použitie upokojujúcich prípravkov na u¾ahčenie miešania zvierat obmedzi� len na výnimočné situácie a len po
konzultácii s veterinárnym lekárom.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 735/2002 Z. z.
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736

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 požiadavky na ochranu nosníc

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 smernice Európskych
spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje
a) všeobecné požiadavky na chov nosníc,
b) osobitné požiadavky na chov nosníc pod¾a systému

chovu, 
c) registračnú povinnos� vlastníka alebo držite¾a nos-

níc. 

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na chov nosníc,
a) v ktorom sa chová menej ako 350 nosníc,
b) v ktorom sa chovajú nosnice na účel produkcie

násadových vajec.

§ 2

(1) Nosnica je sliepka druhu kura domáca (Gallus
domesticus), ktorá dosiahla znáškovú dospelos� a cho-
vá sa na účel produkcie vajec, ktoré nie sú násadové.

(2) Hniezdo je oddelený priestor na kladenie vajec pre
jednu nosnicu alebo viac nosníc a jeho dno nie je
zostavené z drôteného pletiva, ktoré by prišlo do
priameho styku s nosnicou.

(3) Podstielka je sypký materiál, ktorý umožňuje
nosniciam uspokojova� ich etologické potreby.

(4) Využite¾ná plocha je plocha, ktorá je široká naj-
menej 30 cm so sklonom podlahy najviac 14 % a so
svetlos�ou najmenej 45 cm, pričom sa do tejto plochy
nepočíta plocha hniezda.

(5) Vlastník alebo držite¾ nosníc (ïalej len „vlastník
nosníc“) je osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie
pod¾a osobitných predpisov1) a v rámci svojej podnika-
te¾skej činnosti vlastní zariadenie na chov nosníc alebo

ho má v nájme na účely produkcie vajec, ktoré nie sú
násadové. 

 § 3

(1) Vlastník nosníc, na ktoré sa vz�ahuje toto naria-
denie, musí zabezpeči� splnenie všeobecných požiada-
viek na zariadenie na chov nosníc, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 2. 

(2) Okrem zabezpečenia požiadaviek na chov nosníc
uvedených v odseku 1 musí vlastník nosníc zabezpeči�
aj splnenie minimálnych osobitných požiadaviek na
chov nosníc pod¾a systému chovu, ktorými sú požia-
davky na zariadenia
a) v alternatívnom systéme chovu uvedené v § 4,
b) v neobohatených klietkach uvedené v § 5, 
c) v obohatených klietkach uvedené v § 6.

§ 4

Zariadenie na chov nosníc v alternatívnom systéme
chovu musí spĺňa� požiadavky, ktoré sú uvedené v prí-
lohe č. 3.

§ 5

Zariadenie na chov nosníc v neobohatených kliet-
kach musí spĺňa� požiadavky, ktoré sú uvedené v prí-
lohe č. 4.

§ 6

Zariadenie na chov nosníc v obohatených klietkach
musí spĺňa� požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe
č. 5.

§ 7

Zariadenie na chov nosníc, ktoré bolo schválené,2)
zapisuje sa do zoznamu zariadení na chov nosníc (ïalej
len „register“) a pride¾uje sa mu veterinárne kontrolné
číslo. Týmto kontrolným číslom sa označuje celá pro-
dukcia vajec určená na ¾udský konzum, umiestňovaná
na trh. Veterinárne kontrolné číslo obsahuje údaje
uvedené v prílohe č. 6 čas� B.

1) Napríklad § 12a až § 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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§ 8

(1) Vlastník nosníc musí predloži� Štátnej veterinár-
nej a potravinovej správe Slovenskej republiky údaje
potrebné na registráciu chovu nosníc uvedené v prílo-
he č. 6 čas� A.

(2) Novovybudované zariadenie na chov nosníc ne-
smie uvádza� produkciu vajec určených na ¾udský
konzum na trh pred registráciou a pridelením veteri-
nárneho kontrolného čísla.

(3) Vlastník nosníc je povinný bezodkladne hlási�
každú zmenu údajov uvádzaných v registri. Tieto zme-
ny údajov sa zapisujú do registra ihneï po doručení
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej
republiky.

§ 9

(1) Vlastník nosníc, ktorý ku dňu účinnosti tohto
nariadenia vlády v rámci predmetu podnikania chová
nosnice a uvádza produkciu vajec z tohto chovu na
trh, je povinný splni� osobitné požiadavky na chov
nosníc pod¾a § 5 a 6 do 31. decembra 2003.

(2) Existujúce zariadenie na chov nosníc nesmie

uvádza� produkciu vajec určených na ¾udský konzum
na trh, ak do 30. júna 2003 nepredloží údaje potrebné
na registráciu spojenú s pridelením veterinárneho
kontrolného čísla.

(3) Dňom 1. januára 2003 sa zakazuje stava� a uvá-
dza� do prevádzky zariadenia na chov nosníc v neobo-
hatených klietkach pod¾a § 5.

(4) Dňom 1. januára 2003 musia všetky novovybu-
dované alebo prestavané zariadenia na chov nosníc
alternatívnym systémom chovu spĺňa� požiadavky
pod¾a § 4.

(5) Dňom 1. januára 2007 musia všetky zariadenia
na chov nosníc v alternatívnom systéme chovu spĺňa�
aspoň požiadavky pod¾a § 4.

(6) Dňom 1. januára 2012 sa zakazuje chova� nos-
nice v zariadeniach na chov nosníc v neobohatených
klietkach pod¾a § 5.

§ 10

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnos� 1. januára
2003.

 Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením vlády sa úplne transponujú smernice:
1. Smernica Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999, ktorá stanovuje minimálne normy na ochranu nosníc (Úradný

vestník Európskych spoločenstiev L 203, 03/08/1999, str. 0053 až 0057).
2. Smernica Rady č. 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii zariadení na chov nosníc pokrytých  Smernicou

Rady 1999/74/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 30, 30/01/2002, str. 44 až 46).

Smernice 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. 736/2002 Z. z.
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VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA NA CHOV NOSNÍC 

Všeobecné požiadavky na zariadenia na chov nosníc sú: 
 1. všetky nosnice musí vlastník nosníc alebo osoba poverená zodpovednos�ou za nosnice prezrie� najmenej

jedenkrát denne,
2. hlučnos� sa musí udržiava� na najnižšej možnej úrovni; ventilácia, kŕmne mechanizmy a iné zariadenia musia

by� konštruované, umiestnené, ovládané a udržiavané takým spôsobom, aký spôsobuje najnižšiu možnú
hlučnos�,

3. všetky budovy musia ma� osvetlenie s minimálnou intenzitou osvetlenia 15 luxov, umožňujúce nosnice jasne
vidie�, všetkým nosniciam navzájom sa vidie�, poh¾adom sledova� prostredie, v ktorom sú umiestnené,
a prejavova� normálnu úroveň aktivity,

4. ak sa na osvetlenie používa prirodzené svetlo, presvet¾ovacie otvory musia by� umiestnené tak, aby svetlo
bolo rozptýlené v ustajňovacom priestore rovnomerne, 

5. svetelný režim musí by� upravený najneskôr po troch dňoch potrebných na aklimatizáciu, 
6. nosniciam musí by� zabezpečený 24-hodinový denný svetelný režim, pričom sa musí zabezpeči� zachovanie

najmenej osemhodinového obdobia nepretržitej tmy, keï intenzita osvetlenia nesmie prekroči� 0,5 luxu, 
7. nosniciam treba poskytnú� najmenej jednu hodinu postupného stmievania sa na to, aby sa mohli usadi� bez

toho, aby došlo k vyrušovaniu ostatných nosníc alebo k zraneniu,
8. časti budov, zariadení a náradia, ktoré prišli do kontaktu s nosnicami, sa musia dôkladne čisti� a dezinfikova�

pravidelne a vždy po vyskladnení nosníc a pred novým zástavom,
9. povrch klietok a všetky zariadenia sa musia udržiava� dostatočne čisté počas celého zástavu; trus sa musí

odstraňova� pravidelne a uhynuté nosnice je potrebné z klietok odstraňova� denne,
10. klietky musia by� dostatočne zabezpečené proti úniku nosníc,
11. ak ustajnenie nosníc pozostáva z dvoch alebo viacerých radov klietok, musia by� prijaté opatrenia umožňujúce

prezrie� všetky rady klietok bez problémov a umožni� premiestnenie nosníc,
12. tvar a rozmery dvierok klietok musia by� také, aby bolo možné vybra� dospelú nosnicu z klietky bez zbytočného

rizika spôsobenia bolesti alebo poranenia,
13. akéko¾vek odstraňovanie častí tiel je zakázané s výnimkou skracovania zobákov u kurčiat mladších ako 10

dní, ak sú určené na produkciu konzumných vajec; skracovanie zobáka môže vykonáva� len zaškolený
kvalifikovaný personál.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
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OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ALTERNATÍVNY SYSTÉM CHOVU NOSNÍC

Osobitné požiadavky na chov nosníc alternatívnym systémom chovu sú:
1. lineárne kŕmidlá, poskytujúce najmenej 10 cm na nosnicu, alebo kruhové kŕmidlá, poskytujúce najmenej 4 cm

na nosnicu,
2. priebežné napájacie ž¾aby, poskytujúce najmenej 2,5 cm na nosnicu, alebo kruhové napájačky, poskytujúce

najmenej 1 cm na nosnicu, navyše, ak sú použité kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, musí by�
najmenej jedna napájačka pre 10 nosníc, pričom ak sú napájacie miesta inštalované napevno rozvodmi, musia
by� v dosahu každej nosnice aspoň dve také kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky,

3. aspoň jedno hniezdo na každých sedem nosníc, a ak sú inštalované skupinové hniezda, musia poskytova�
najmenej 1 m2 pre každých 120 nosníc,

4. vhodné bidlá bez ostrých okrajov, poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, pričom ich nemožno umiestňova�
nad podstielkou, vodorovná vzdialenos� medzi bidlami musí by� najmenej 30 cm, pričom vodorovná vzdialenos�
medzi bidlom a stenou musí by� najmenej 20 cm,

5. najmenej 250 cm2 podstielanej plochy na nosnicu, pričom podstielka musí zabera� najmenej jednu tretinu
plochy podlahy; podlahy v objektoch, kde sa chovajú nosnice, musia by� konštruované tak, aby všetky dopredu
smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu,

6. ak systém chovu umožňuje vo¾ný pohyb medzi rozdielnymi úrovňami, ktorých nesmie by� viac ako štyri, musia
ma� svetlos� medzi jednotlivými úrovňami najmenej 45 cm; napájacie a kŕmne zariadenia musia by� rozložené
tak, aby poskytovali rovnaký prístup pre všetky nosnice, a jednotlivé úrovne musia zabraňova� prepadávaniu
trusu na spodnejšie úrovne,

7. ak nosnice majú prístup k vonkajšiemu výbehu, jednotlivé otvory poskytujúce priamy prístup k vonkajšiemu
priestoru musia ma� výšku najmenej 35 cm a šírku 40 cm a musia by� umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy,
pričom celková šírka otvorov dva metre musí by� dostupná pre každých 1 000 nosníc, 

8. vonkajšie výbehy musia by� dostatočne priestranné s oh¾adom na hustotu osadenia a druh povrchu so zrete¾om
na prevenciu ich kontaminácie a musia by� vybavené prístreškom proti nepriazni počasia a proti dravcom,
a ak je to nevyhnutné, primeraným napájacím ž¾abom,

9. hustota osadenia nesmie prekroči� devä� nosníc na 1 m2 využite¾nej plochy, 
10. nosnice musia ma� nepretržitý celodenný prístup k vo¾nému výbehu, ak príslušný orgán veterinárnej správy

nenariadi obmedzujúce opatrenia,
11. vo¾ný výbeh, ku ktorému majú prístup, musí by� pokrytý prevažne vegetáciou a nemôže sa používa� na iné

účely s výnimkou sadov, lesných porastov a pastvín pre iné hospodárske zvieratá, 
12. vo¾ný výbeh musí ma� takú rozlohu, aby maximálna hustota nepresiahla 2 500 nosníc na 1 ha a aby plocha

pre 1 nosnicu bola aspoň 4 m2; výbeh musí by� na ploche s polomerom do 150 m od najbližšieho otvoru
k budove, v ktorej sú nosnice umiestnené; hranica vo¾ného výbehu môže presahova� vzdialenos� 350 m od
najbližšieho otvoru, ak sú na výbehu umiestnené najmenej štyri prístrešky na 1 ha a rovnomerne rozmiestnené
napájacie ž¾aby.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.

Čiastka 279 Zbierka zákonov č. 736/2002 Strana 7971



OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC SYSTÉMOM
NEOBOHATENÝCH KLIETOK

Prevádzkarne chovu nosníc systémom neobohatených klietok musia spĺňa� minimálne tieto požiadavky:
1. musia ma� najmenej 550 cm2 plochy klietky meranej vodorovne, použite¾nej bez obmedzenia pre každú nosnicu;

do tejto plochy sa nezahŕňa plocha na výklopné taniere alebo misky, 
2. musia ma� kŕmny ž¾ab, ktorého dĺžka musí by� najmenej 10 cm násobených počtom nosníc v klietke, kŕmny

ž¾ab nemôže obmedzova� prístup nosníc k potrave,
3. musia ma� dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky inštalované napevno rozvodmi v dosahu

nosníc z každej klietky; ak klietky neposkytujú kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, každá klietka
musí ma� súvislý napájací kanál rovnakej dĺžky ako kŕmny ž¾ab uvedený v bode 2,

4. klietky musia by� vysoké najmenej 40 cm a najmenej na 65 % plochy; v žiadnej časti nemôže výška klesnú�
pod 35 cm,

5. podlahy klietok musia by� konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali
dostatočnú oporu; ich sklon nemôže by� väčší ako 14 % alebo 8o, pričom je povolený aj sklon podlahy do 17,5 %
alebo do 10o, ak sa na podlahu použije iné pletivo ako s pravouhlými okami,

6. klietky musia by� vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
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OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC
SYSTÉMOM OBOHATENÝCH KLIETOK

Prevádzkarne na chov nosníc systémom obohatených klietok musia spĺňa� minimálne tieto požiadavky:
1. musia ma� najmenej 750 cm2 podlahy klietky na nosnicu, z toho 600 cm2 musí by� použite¾nej plochy; výška

zo žiadneho bodu klietky po jej strop nesmie by� nižšia ako 20 cm a celková plocha klietky nesmie by� menšia
ako 2 000 cm2,

2. musia ma� hniezdo,
3. podstielka musí umožňova� zobanie a hrabanie,
4. musia ma� bidlá poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, 
5. musia ma� kŕmny ž¾ab, ktorého dĺžka musí by� najmenej 12 cm násobených počtom nosníc v klietke; kŕmny

ž¾ab nemôže obmedzova� prístup nosníc k potrave,
6. každá klietka musí ma� napájací systém primeraný ve¾kosti skupiny nosníc; ak sú použité kvapkové napájačky,

musia by� zabezpečené najmenej dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky v dosahu každej
nosnice,

7. šírka chodbičky medzi radmi klietok musí by� najmenej 90 cm a priestor medzi podlahou budovy a spodným
radom klietok musí by� najmenej 35 cm, aby sa zabezpečila kontrola nosníc, umiestňovanie nosníc do klietok,

8. klietky musia by� vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
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REGISTRÁCIA  ZARIADENÍ NA CHOV NOSNÍC

Čas� A.  Údaje požadované na registráciu zariadenia na chov nosníc: 

a) názov a adresa zariadenia na chov nosníc,
b) meno a adresa vlastníka nosníc a veterinárne kontrolné čísla všetkých zariadení na chov nosníc,
c) spôsob chovu pod¾a časti B tejto prílohy,
d) maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc vyjadrená počtom nosníc v kusoch; ak sa v zariadení na chov

nosníc používajú rôzne spôsoby chovu, požaduje sa maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc pod¾a
jednotlivých spôsobov chovu,

e) ak má vlastník nosníc osobu zodpovednú za nosnice, uvádza sa aj jej meno a adresa.

Čas� B.  Veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc

Veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc sa skladá z číslice označujúcej spôsob chovu pod¾a
písmena a), nasleduje kód krajiny pod¾a  písmena b) a identifikačné číslo pridelené štátnou veterinárnou a potra-
vinovou správou alebo zodpovedným orgánom členského štátu, na ktorého území sa zariadenie na chov nosníc
nachádza,
a) označenie spôsobu chovu používaného v zariadení na chov nosníc v súlade s vymedzením pojmu Nariadenia

1274/91/EHS v  znení neskorších predpisov a v súlade s produkčnými podmienkami špecifikovanými Nariade-
ním 2092/91/EHS je 

0 pre ekologickú po¾nohospodársku výrobu (organical production) pod¾a osobitného predpisu3),
1 pre chov vo vo¾nom výbehu (free range) v súlade s prílohou č. 3,
2 pre chov na podlahe v súlade s prílohou č. 3, 
3 pre chov v klietkach v súlade s prílohou č. 4 a 5,

b) kód Slovenskej republiky je SK;  kódy členských štátov Európskeho spoločenstva:
AT Rakúsko
BE Belgicko
DE Nemecko
DK Dánsko
ES Španielsko
FI Fínsko
FR Francúzsko
GR Grécko
IE Írsko
IT Taliansko
LU Luxembursko
NL Holandsko
PT Portugalsko
SE Švédsko
UK Ve¾ká Británia,

c) identifikačné číslo je jedinečné číslo, ktoré sa prisudzuje v poradí za sebou nasledujúcich čísel, nikdy sa
neopakuje a je nemenné pre zariadenie na chov nosníc po celé obdobie jeho prevádzky nezávisle od vlastníckych
vz�ahov,

d) veterinárne kontrolné číslo zariadenia na chov nosníc pridelené pod¾a tohto nariadenia vlády sa môže použi� aj
na iné účely, ak je zabezpečená identifikácia zariadenia. 

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.

3) Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom po¾nohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z. z.
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737

V Y H L Á Š K A
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. decembra 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 55/2002 Z. z.,
ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riadite¾stiev Hasičského a záchranného zboru,

okresných riadite¾stiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 5
ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a zá-
chrannom zbore ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné
obvody krajských riadite¾stiev Hasičského a záchran-
ného zboru, okresných riadite¾stiev Hasičského a zá-
chranného zboru a sídla hasičských staníc, sa mení
a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod § 11 sa umiestňuje nad § 11.

2. V § 11 ods. 7 sa vypúš�a slovo „Brestov“.

3. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:

„§ 11a

(1) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Ha-
sičského a záchranného zboru západ je mesto Malac-
ky.

(2) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Ha-
sičského a záchranného zboru stred je mesto Žilina.

(3) Sídlom hasičskej stanice záchrannej brigády Ha-
sičského a záchranného zboru východ je mesto Hu-
menné.

(4) Sídlami hasičských staníc Hasičského a zá-
chranného útvaru hlavného mesta Slovenskej repub-
liky Bratislavy sú mestské časti hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy Staré Mesto, Nové Mesto,
Dúbravka a Petržalka.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� 1. januára 2003.

Vladimír Palko v. r.
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738

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

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 10. decembra 2002 č. 21 832/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu
údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku
Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov
s cennými papiermi, Garančný fond investícií, správcovské spoločnosti, pobočky zahraničných správcov-
ských spoločností a podielové fondy.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996
č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk
a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia
č. 3171/1997-sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenia č. 4299/1997-sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.),
opatrenia č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.) a opatrenia č. 8984/2001-92 (oznámenie č. 371/2001
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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