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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
Slo ven skej re pub li ky

z 26. júna 2003

o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní
pra cov nej ne schop nos ti ale bo pri in va li di te

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 447 ods. 3 Ob -
čian ske ho zá kon ní ka na ria ïu je:

§ 1

Ná hra da za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej
ne schop nos ti ale bo pri in va li di te (ïa lej len „ná hra da“)
pat ria ca pod ¾a ob čian sko práv nych pred pi sov sa upra -
vu je tak, že prie mer ný zá ro bok roz ho du jú ci pri vý po čte
tej to ná hra dy za rok 2002 sa zvy šu je o 9,3 %. 

§ 2

(1) Prie mer ný zá ro bok upra ve ný pod ¾a § 1 sa pr vý -
krát uplat ní pri vý po čte ná hra dy pat ria cej za me siac
ok tó ber.

(2) Na úpra vu ná hra dy pred 1. ok tób rom 2003 sa
vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.1)

§ 3

To to na ria de nie na do bú da účin nos� 1. ok tób ra 2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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1) Na ria de nie vlá dy Čes ko slo ven skej so cia lis tic kej re pub li ky č. 17/1983 Zb. o úpra ve nie ktorých ná hrad za stra tu na zá rob ku po skon če ní
pra cov nej ne schop nos ti ale bo pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Čes kej a Slo ven skej Fe de ra tív nej Re pub li ky č. 128/1992 Zb. o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov -
nej ne schop nos ti ale bo pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 312/1997 Z. z. o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo
pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 220/1999 Z. z. o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo
pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 277/2000 Z. z. o úpra ve ná hr ady za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo
pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 310/2001 Z. z. o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo
pri in va li di te.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 388/2002 Z. z. o úpra ve ná hra dy za stra tu na zá rob ku po skon če ní pra cov nej ne schop nos ti ale bo
pri in va li di te.
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N A  R I A  D E  N I E  V L Á  D Y
S lo ven skej re pub li ky

z 9. júla 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 162/2002 Z. z.
o roz sa hu vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti pe da go gic kých za mest nan cov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 12 ods. 2 zá ko na
č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be na ria ïu je: 

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 162/2002
Z. z. o roz sa hu vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti
pe da go gic kých za mest nan cov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) § 50 a 50b zá ko na č. 29/1984 Zb. o sús ta ve zá klad ných a stred -

ných škôl (škol ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V § 2 od sek 1 znie:
„(1) Týž den ný pra cov ný čas pe da go gic kých zamest-

nancov2) po zos tá va z času, po čas kto ré ho pe da go gic kí
za mest nan ci vy ko ná va jú vy u čo va ciu čin nos� a vý chov -
nú čin nos�, a z času, po čas kto ré ho pe da go gic kí za -
mest nan ci vy ko ná va jú ostat né čin nos ti sú vi sia ce s  pe-
da go gic kou prá cou pod ¾a pra cov né ho po riad ku vy da -
né ho za mest ná va te ¾om.2a)“.

3. V § 2 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie:
„(2) Roz sah vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti

pe da go gic kých za mest nan cov po zos tá va zo zá klad né -
ho úväz ku, kto rý je uve de ný v odseku 3 písm. a) až m)
a § 5 ods. 1 písm. a) až r), a z čin nos tí sú vi sia cich so zá -
klad ným úväz kom ur če ných pra cov ným po riad kom vy -
da ným za mest ná va te ¾om.2a)“.

Do te raj šie od se ky 2 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 3 až 7.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„2a)  § 11 zá ko na č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be.“.

4. V § 2 ods. 3 písm. a) sa na kon ci vkla dá čiar ka
a pri pá ja jú sa tie to slo vá: „asis tent uči te ¾a ma ter skej
ško ly, asis tent uči te ¾a špe ciál nej ma ter skej ško ly
a asis tent uči te ¾a ma ter skej ško ly v zá klad nej ško le
s ma ter skou ško lou“.

5. V § 2 ods. 3 pís me no c) znie:
„c) uči te¾ zá klad nej ško ly, uči te¾ zá klad nej ško ly s ma -

ter skou ško lou, uči te¾ zá klad nej ume lec kej ško ly,
uči te¾ špe ciál nej zá klad nej ško ly, uči te¾ špor to vej
trie dy zá klad nej ško ly, asis tent uči te ¾a zá klad nej
ško ly, asis tent uči te ¾a zá klad nej ško ly s ma ter skou
ško lou, asis tent uči te ¾a špe ciál nej zá klad nej ško ly
a asis tent uči te ¾a špor to vej trie dy zá klad nej ško ly“.

6. V § 2 ods. 3 pís me no d) znie:
„d) uči te¾ nul té ho roč ní ka zá klad nej ško ly a uči te¾ pr vé -

ho roč ní ka zá klad nej ško ly, uči te¾ prí prav né ho
roč ní ka špe ciál nej zá klad nej ško ly a uči te¾ pr vé ho
roč ní ka špe ciál nej zá klad nej ško ly, asis tent uči te ¾a
nul té ho roč ní ka zá klad nej ško ly a asis tent uči te ¾a
pr vé ho roč ní ka zá klad nej ško ly,  asis tent uči te ¾a prí -
prav né ho roč ní ka špe ciál nej zá klad nej ško ly a  asi -
stent uči te ¾a pr vé ho roč ní ka špe ciál nej zá klad nej
ško ly“.

 7. V § 2 ods. 4 prvá veta znie:
„Ho di na vy u čo va cej čin nos ti a vý chov nej čin nos ti

v pred me toch te o re tic ké ho vy u čo va nia, cvi če ní a pra xe
a v záujmovo-vzdelávacích za ria de niach  trvá 45 mi -
nút.“.

 8. V § 2 ods. 5 sa slo vá „(§ 2 ods. 2)“ na hrá dza jú slo -
va mi „(§ 2 ods. 3 a § 5 ods. 1)“.

 9. V § 2 od sek 6 znie:
„(6) Pe da go gic kí za mest nan ci, kto rým sa usta no vu je

zá klad ný úvä zok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), vy ko ná va jú vy -
u čo va ciu čin nos� a vý chov nú čin nos� a pe da go gic kí za -
mest nan ci, kto rým sa usta no vu je zá klad ný úvä zok v § 2
ods. 3 písm. j) až m), vy ko ná va jú vý chov nú čin nos�.“.

10. V § 2 od sek 7 znie:
„(7) Maj stro vi od bor nej vý cho vy uve de né mu v § 2

ods. 3 písm. h) a i)  a vy cho vá va te ¾o vi za ria de nia so ciál -
nych slu žieb uve de né mu v § 2 ods. 3 písm. m) ur ču je
zá klad ný úvä zok ria di te¾ ško ly ale bo ria di te¾ za ria de nia 
so ciál nych slu žieb pod ¾a učeb né ho plá nu pre prí sluš -
ný roč ník a pod ¾a po trieb ško ly ale bo za ria de nia so ciál -
nych slu žieb.“.

11. V § 3 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý znie:
„(5) Pe da go gic ké mu za mest nan co vi, kto rý vy ko ná va

vy u čo va ciu čin nos� a vý chov nú čin nos� v trie dach,
v kto rých sa vy u čo va nie usku toč ňu je v cu dzom jazy-
ku,4a) ria di te¾ ško ly zní ži zá klad ný úvä zok o 2 až 5 ho -
dín pod ¾a ná roč nos ti vy u čo va cie ho pred me tu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4a znie: 
„4a)  § 3a zá ko na č. 29/1984 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

12. V § 4 od se ky 1 a 2 zne jú:
„(1) Ak vy cho vá va te¾ škol ské ho klu bu detí, kto rý je

sú čas �ou zá klad nej ško ly ale bo špe ciál nej zá klad nej
ško ly, si ne na pl ní zá klad ný úvä zok vý chov nej čin nos ti
v škol skom klu be detí, do pl ní sa vy u čo va cou čin nos �ou 
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v ško le. Dve ho di ny vy u čo va cej čin nos ti v ško le sa po čí -
ta jú ako tri ho di ny vý chov nej čin nos ti v škol skom klu -
be detí.

(2) Ak si uči te¾ ne na pl ní zá klad ný úvä zok vy u čo va -
cou čin nos �ou a vý chov nou čin nos �ou v ško le, do pl ní
sa vý chov nou čin nos �ou v škol skom klu be detí ale -
bo v škol skom stre di sku zá uj mo vej čin nos ti, kto ré sú
sú čas �ou ško ly. Tri ho di ny vý chov nej čin nos ti v škol -
skom klu be detí a v škol skom stre di sku zá uj mo vej čin -
nos ti sa po čí ta jú ako dve ho di ny vy u čo va cej čin nos ti
v ško le.“.

13. V § 5 ods. 1 pís me no a) znie:
„a) ria di te¾ pred škol ské ho za ria de nia       1             23

s pol den nou a ce lo den nou    2             20
sta rost li vos �ou, ria di te¾ spo je né ho    3 — 4     17
pred škol ské ho za ria de nia    5 — 6     14
s pol den nou a ce lo den nou    7 — 10      12
sta rost li vos �ou     11 — 12      10

    13 — 14        9
    15 — 16        8
    17 — 18        7
    19 a viac     6“.

14. V § 5 ods. 1 pís me no c) znie:
„c) ria di te¾ pred škol ské ho za ria de nia  1          12

s ne pre tr ži tou sta rost li vos �ou,  2         8
ria di te¾ spo je né ho pred škol ské ho  3 a viac        4
za ria de nia s ne pre tr ži tou
sta rost li vos �ou a ria di te¾ za ria de nia
so ciál nych slu žieb pre deti
pred škol ské ho ve ku

zá stup ca ria di te ¾a pred škol ské ho  4 a viac       23
za ria de nia s pol den nou,
ce lo den nou, týž den nou
a ne pre tr ži tou sta rost li vos �ou

zá stup ca ria di te ¾a spo je né ho     do 3     23
pred škol ské ho za ria de nia    4 — 6     19
s pol den nou, ce lo den nou,    7 — 10      17
týž den nou a ne pre tr ži tou     11 — 12      14
sta rost li vos �ou     13 — 14      12

    15 — 18     10
    19 a viac     8“.

15. V § 5 ods. 1 pís me no f) znie:
„f) ria di te¾ zá klad nej ško ly, spo je nej    1     18

zá klad nej ško ly, špe ciál nej    2     17
zá klad nej ško ly a ško ly pri    3 — 4     15
špe ciál nom vý chov nom za ria de ní,    5 — 6     12
špor to vej zá klad nej ško ly,    7 — 8     10
zá klad nej ško ly so špor to vý mi    9       8
trie da mi, zá klad nej ško ly     10 — 14        7
in ter ná tnej a špe ciál nej zá klad nej    15 — 18        6
ško ly in ter ná tnej     19 a viac     5

zá stup ca ria di te ¾a zá klad nej ško ly,    8 — 14      12
spo je nej zá klad nej ško ly,     15 — 22      10
špe ciál nej zá klad nej ško ly,     23 a viac      8
špor to vej zá klad nej ško ly,
zá klad nej ško ly so špor to vý mi
trie da mi

zá stup ca ria di te ¾a zá klad nej   5 — 14     12
ško ly in ter ná tnej, špe ciál nej        15 — 22     10
zá klad nej ško ly in ter ná tnej        23 a viac    8“.
a ško ly pri špe ciál nom
vý chov nom za ria de ní

16. V § 5 ods. 1 sa vy púš �a pís me no g).

Do te raj šie pís me ná h) až s) sa ozna ču jú ako pís me ná
g) až r). 

17. V § 5 ods. 1 pís me no g) znie:
„g)   ria di te¾ zá klad nej ško ly        2         17

  s ma ter skou ško lou   3 — 4    15
       5 — 6    12
       7 — 8    10
       9             8

                   10 — 14       7
                             15 — 18      6

        19 a viac    5

  zá stup ca ria di te ¾a zá klad nej         8 — 14    12
  ško ly s ma ter skou ško lou pre        15 — 22    10
  zá klad nú ško lu        23 a viac    8

  zá stup ca ria di te ¾a zá klad nej               do 3    23
  ško ly s ma ter skou ško lou    4 — 6    19
  pre ma ter skú ško lu     7 — 10    17

                   11 a viac   14“.

18. V § 5 ods. 1 pís me no m) znie:
„m) ria di te¾ samo stat né ho                do 50     21

  škol ské ho klu bu de tí          51 — 100   18
  a ria di te¾ samo stat né ho                 101 — 150   15
  škol ské ho stre di ska                 151 a viac  12
  zá uj mo vej čin nos ti

  zá stup ca ria di te ¾a         51 — 100      24
  samo stat né ho škol ské ho       101 — 150   22
  klu bu detí, zá stup ca                      151 a viac   21
  ria di te ¾a samo stat né ho
  škol ské ho stre di ska
  zá uj mo vej čin nos ti, ve dú ci
  vy cho vá va te¾ škol ské ho
  klu bu detí a ve dú ci
  vy cho vá va te¾ škol ské ho
  stre di ska zá uj mo vej
  čin nos ti, kto ré sú
  sú čas �ou ško ly

  ve dú ci vy cho vá va te¾            20 — 40    24
  škol ské ho klu bu de tí         41 — 60    22
  a ve dú ci vy cho vá va te¾            61 — 80    20
  škol ské ho stre di ska            81 a viac   19
  zá uj mo vej čin nos ti, kto ré
  sú sú čas �ou špe ciál nej
  ško ly a špe ciál ne ho
  vý chov né ho za ria de nia

  ve dú ci vy cho vá va te¾            20 — 40    17
  špe ciál nej zá klad nej ško ly           41 — 60    15
  in ter ná tnej a ve dú ci        61 a viac  13“.
  vy cho vá va te¾ špe ciál ne ho
  vý chov né ho za ria de nia
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19. V § 5 ods. 1 pís me no n) znie: 
„n) ria di te¾ cen tra vo¾ né ho ča su  do 100         12

 (den ne)
     101 — 200       8
     (den ne)
     201 a viac       5
     (den ne)

zá stup ca ria di te ¾a cen tra       101 — 200      15
vo¾ né ho času      (den ne)

     201 a viac       10“.
     (den ne)

20. V § 5 ods. 1 písm. o) sa slo vá „z ra dov vy cho vá va -
te ¾ov v do mo ve“ na hrá dza jú slo va mi „samo stat né ho
do mo va“.

21. V § 5 ods. 3 pís me no a) znie:
„a) ria di te ¾om a zá stup com ria di te ¾ov zá klad ných škôl,

spo je ných zá klad ných škôl a špe ciál nych zá klad -
ných škôl, kto rým do pô sob nos ti pat rí ria de nie škol -
ských klu bov detí ale bo škol ských stre dísk zá uj mo -
vej čin nos ti, kto ré sú sú čas �ou ško ly, poč ty tried
v ško le a poč ty od de le ní v škol skom klu be detí
a škol skom stre di sku zá uj mo vej čin nos ti,“.

22. V § 5 ods. 3 pís me no c) znie:
„c) ria di te ¾om a zá stup com ria di te ¾ov, kto rým do pô -

sob nos ti pat rí ria de nie vý chov ných sku pín v špe -
ciál nych ško lách a  v  špe ciál nych vý chov ných za ria -
de niach, trie dy a vý chov né sku pi ny,“.

Čl. II

Účin nos�

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z.,
 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:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany
teliat sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

„§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) te¾a�om mláïa hovädzieho dobytka (Bos taurus)

a druhov Bizón americký (Bison bison) a Byvol vod-
ný (Bubalus bubalus) do šiestich mesiacov veku bez
oh¾adu na pohlavie a plemennú príslušnos�,

b) zodpovedným orgánom orgán veterinárnej správy2a)
vykonávajúci veterinárne alebo zootechnické kon-
troly alebo príslušný orgán, na ktorý bola táto
zodpovednos� členským štátom2b) prenesená.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
  2b) § 2 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

2. § 3 znie:

„§ 3

(1) Zariadenia na chov teliat musia spĺňa� všeobecné
požiadavky na ochranu teliat uvedené v prílohe č. 2.

(2) Zariadenia na chov teliat, ktoré držia šes� a viac
teliat, musia spĺňa� požiadavky pod¾a odseku 1 a naj-
menej 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.

(3) Novovybudované alebo prestavané zariadenia na
chov alebo zariadenia na chov uvedené do prevádzky
po prvý raz od účinnosti tohto nariadenia musia spĺňa�
požiadavky pod¾a odseku 1 a najmenej tieto ïalšie
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 dĺž-
ke 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.

(4) Ustanovenia odseku 3 sa nevz�ahujú na zariade-
nia na chov, ktoré držia menej ako šes� teliat, a na
te¾atá chované spolu s matkou v období mliečnej výži-
vy.“.

3. § 4 znie:

„§ 4

(1) Zodpovedné orgány vykonávajú kontroly na za-
bezpečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.

(2) Kontroly pod¾a odseku 1 možno vykonáva� sú-
časne s kontrolami vykonávanými na iný účel, pričom
musia zahŕňa� štatisticky  reprezentatívnu vzorku
rozdielnych systémov chovu používaných v Slovenskej
republike.

(3) Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu,
ak je to potrebné na použitie právnych predpisov Eu-
rópskeho spoločenstva uvedených v prílohe č. 1, vyko-
náva� kontroly na mieste v spolupráci s príslušnými
orgánmi. Osoby vykonávajúce tieto kontroly musia
uplatňova� zvláštne hygienické opatrenia vylučujúce
vznik akéhoko¾vek rizika prenosu choroby.

(4) Príslušné orgány  veterinárnej správy, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri
plnení  ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä  im
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umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám,
dokladom a osobám, ako aj vstup do  miest, prevádz-
karní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely
vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako prísluš-
nému orgánu. O výsledkoch týchto kontrol Európska
komisia  informuje príslušný orgán.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa na zá-
klade výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyh-
nutné opatrenia.“.

4. § 6 znie:

„§ 6

(1) Všetky zariadenia na chov teliat existujúce ku

dňu účinnosti tohto nariadenia musia splni� požiadav-
ky uvedené v § 3 ods. 2 do 31. decembra 2003.

(2) Všetky zariadenia na chov teliat musia splni�
požiadavky uvedené v § 3 ods. 3 do 31. decembra
2006.“.

5. V prílohe č. 2  sa v názve slová „ZARIADENIA NA
CHOV“ nahrádzajú slovami „OCHRANU“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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271

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

z 9. júla 2003

o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)

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. na
vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o vete-
rinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
nariaïuje:

§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slo-
venskej republiky transponuje rozhodnutie Komisie
uvedené v prílohe.

(2) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky týkajúce
sa počítačovej siete spájajúcej veterinárne orgány.

§ 2

Na účely tohto nariadenia je jednotkou
a) Štátna veterinárna a potravinová správa Sloven-

skej republiky a príslušný ústredný orgán členské-
ho štátu,1)

b) orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpi-

su2) a miestne príslušný orgán členského štátu1)
určený na účely počítačovej siete,

c) hraničná inšpekčná stanica pod¾a osobitného pred-
pisu.3)

§ 3

(1) Každá jednotka musí by� pripojená na veterinár-
nu počítačovú sie�.

(2) Každá jednotka musí by� vybavená
a) mikropočítačom s operačným systémom typu MS-

DOS alebo UNIX,
b) modemom umožňujúcim modulova� a demodulo-

va� informácie šíriace sa po telefónnych linkách
alebo iných vysokorýchlostných linkách,

c) tlačiarňou,
d) zhodným komunikačným softvérom a zhodným ap-

likačným softvérom, ktoré každej jednotke umož-
ňujú pripoji� sa na veterinárnu počítačovú sie�.

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 33 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. 
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Rozhodnutie Komisie č. 91/398/EHS z 19. júla 1991 o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO)
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 221, 9. 8. 1991, s. 30).

Rozhodnutie Komisie je 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 
k nariadeniu vlády č. 271/2003 Z. z.
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