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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 9. júla 2003,

kto rým sa usta no vu jú opat re nia na kon tro lu
a era di ká ciu zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri -
nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov, na -
ria ïu je:

§ 1

(1) Tým to na ria de ním sa do práv ne ho po riad ku Slo -
ven skej re pub li ky trans po nu je smer ni ca Rady uve de ná 
v prí lo he č. 1.

(2) Toto na ria de nie usta no vu je opat re nia na kon tro -
lu a opat re nia na boj pro ti zhub nej ka ta rál nej ho rúč ke
oviec a jej era di ká ciu.

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) cho vom po ¾no hos po dár ska ale bo iná pre vádz ka reň,

v kto rej sa tr va lo ale bo do čas ne cho va jú ale bo dr žia
zvie ra tá dru hov vní ma vých na zhub nú ka ta rál nu
ho rúč ku oviec,

b) vní ma vým dru hom všet ky pre žú vav ce,
c) zvie ra �om zvie ra pat ria ce k vní ma vým dru hom

 okrem vo¾ ne ži jú cich zvie rat, so zrete¾om na kto ré
mož no pri ja� oso bit né usta no ve nia v sú la de s po žia -
dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev,

d) vlast ní kom ale bo dr ži te ¾om fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba vlast nia ca zvie ra tá ale bo zod po -
ved ná za sta rost li vos� o nich, či už za od pla tu, ale bo
bez nej,

e) vek to rom hmyz dru hu Cu li co i des imi co la ale bo aký -
ko¾ vek iný hmyz rodu Cu li co i des schop ný pre ná ša�
zhub nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec a iden ti fi ko va ný
pod ¾a po stu pu sta no ve né ho v sú la de s po žia dav ka -
mi Eu róp skych spo lo čen stiev,

f) po do zre ním ob ja ve nie sa kli nic ké ho prí zna ku sved -
čia ce ho o zhubnej ka ta rálnej ho rúčke oviec u vní -
ma vé ho dru hu spo lu so sú bo rom epi zo o to lo gic kých
úda jov umož ňu jú cim odô vod nene pred po klada�
takú mož nos�,

g) prí sluš ným or gá nom or gán ve te ri nár nej sprá vy,1)
h) po tvr de ním vy hlá se nie prí sluš né ho or gá nu na zá -

kla de la bo ra tór nych vý sled kov, že ví rus zhub nej ka -
ta rál nej ho rúčky oviec sa šíri v ur če nej ob las ti; ak
ide o epi zo ó ciu, môže prí sluš ný or gán tak tiež po tvr -
di� prí tom nos� ocho re nia na zá kla de kli nic kých ale -
bo epi zo o to lo gic kých vý sled kov,

i) úrad ným ve te ri nár nym le ká rom ve te ri nár ny le kár
vy me no va ný prí sluš ným or gá nom.2)

§ 3

Vlast ník, dr ži te¾ ale bo iné fy zic ké oso by, ale bo práv -
nic ké oso by, kto ré sú opráv ne né dis po no va� so ži vý mi
zvie ra ta mi ale bo pro duk tmi ži vo číš ne ho pô vo du, mu sia 
bez meš ka nia ohlá si� prí sluš né mu or gá nu kaž dé po do -
zre nie na zhub nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec.

§ 4

(1) Ak sa v cho ve umies tne nom v re gió ne, kto rý ne -
pod lie ha ob me dze niam pod ¾a toh to na ria de nia, na chá -
dza jed no ale bo viac zvie rat po do zri vých na zhub nú ka -
ta rál nu ho rúč ku oviec, úrad ný ve te ri nár ny le kár bez
meš ka nia vy ko ná úrad né vy šet re nie,3) kto rým sa po tvr -
dí ale bo vy lú či vý skyt cho ro by.

(2) Po ozná me ní po do zre nia na cho ro bu prí sluš ný or -
gán na ria di vy ko na� úrad ný do h¾ad nad cho vom
a úrad ný ve te ri nár ny le kár
a) vy ko ná sú pis zvie rat v cho ve a v rám ci kaž dé ho dru -

hu uve die po čet zvie rat už uhy nu tých, cho rých ale -
bo prav de po dob ne na ka ze ných; sú pis sa musí ak tu -
a li zo va� tak, aby sa v čase po do zre nia zis til po čet
na ro de ných zvie rat aj uhy nu tých zvie rat; in for má -
cie zo sú pisu sa mu sia pred lo ži� na vy žia da nie
a môžu sa pri kaž dej kon tro le pre ve ro va�,

b) vy ko ná sú pis miest, kto ré umož ňu jú pre ži tie ale bo
pre cho va nie vek to ra, naj mä miest vhod ných na jeho 
rep ro duk ciu,

c) vy ko ná epi zo o to lo gic ké šet re nie pod ¾a § 7,
d) vy ko ná pra vi del né náv šte vy cho vu ale bo cho vov

a pri kaž dej prí le ži tos ti vy ko ná po dro bné kli nic ké
vy šet re nie ale bo auto psiu zvie rat, kto ré uhy nu li ale -
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1) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
2) § 10 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
3) § 11 ods. 2 písm. g) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



bo u kto rých je po do zre nie z cho ro by, a musí po tvr -
di� ocho re nie; ak je to pot reb né, po mo cou la bo ra tór -
nych tes tov,

e) na ria di zá kaz pre mies tňo va nia zvie rat z cho vu a do
cho vu,

f) na ria di v čase, keï je vek tor ak tív ny, dr ža� všet ky
zvie ra tá v cho ve v ich usta jňo va cích prie sto roch,

g) na ria di pra vi del ne ošet ro va� zvie ra tá, bu do vy na ich 
ustaj ne nie a ich oko lie, naj mä mies ta, v kto rých sa
darí po pu lá ciám Cu li co i des, schvá le ný mi in sek ti cí -
da mi; na za brá ne nie za mo re niu vek tor mi určí prí -
sluš ný or gán po čet ošet re ní, pri čom zoh ¾ad ní dĺžku
účin nos ti po u ži té ho in sek ti cí du a kli ma tic ké pod -
mien ky,

h) na ria di telá uhy nu tých zvie rat v cho ve zni či�, ne -
škod ne od strá ni�, spá li� ale bo za hra ba� pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.4)

(3) Až do za ve de nia opat re ní a pri vy ko ná va ní opat re -
ní pod ¾a od se ku 2 vlast ník zvie rat ale bo dr ži te¾ zvie rat
pri po do zre ní z cho ro by zvie rat musí vy ko na� všet ky
pred bež né opat re nia na spl ne nie opat re ní pod ¾a od se -
ku 1 písm. e) a f).

(4) Prí sluš ný or gán môže na ria di� vy ko na nie opat -
rení uve dených v od se ku 2 aj v ïal ších cho voch, ak ich
umies tne nie, prie sto ro vé uspo ria da nie ale bo kon tak ty
s cho vom, kde je po do zre nie na cho ro bu, od ô vod ňu jú
po do zre nie z mož nej kon ta mi ná cie.

(5) Prí sluš ný or gán môže v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev ok rem usta no ve ní od se ku 2
usta no vi� pre prí rod né re zer vá cie, v kto rých sú vo¾ ne
ži jú ce zvie ra tá, oso bit né opat re nia. 

(6) Prí sluš ný or gán zru ší opat re nia uve de né v od se -
koch 1 až 5 až po vy lú če ní po do zre nia z vý sky tu zhub -
nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec prí sluš ným or gá nom.

§ 5

Oč ko va nie pro ti zhub nej ka ta rál nej ho rúč ke oviec
iným spô so bom, než je uve de né v tom to na ria de ní, je
za ká za né.

§ 6

(1) Ak sa úrad ne po tvr dí vý skyt zhub nej ka ta rál nej
ho rúč ky oviec v cho ve, prí sluš ný or gán na ria di
a) usmr ti� pod úrad nou kon tro lou zvie ra tá v roz sa hu

ne vy hnut nom na za brá ne nie roz ší re nia epi zo ó cie;
o tom to opat re ní in for mu je Eu róp sku ko mi siu,

b) zni či�, ne škod ne od strá ni�, spá li� ale bo za hra ba�
telá usmr te ných zvie rat pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,4)

c) vy ko na� opat re nia uve de né v § 4 v cho voch v ok ru hu 
20 km v oko lí in fi ko va né ho cho vu vrá ta ne ochran -
né ho pás ma (§ 8),

d) vy ko na� opat re nia v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev, naj mä ak ide o za ve de nie  pro -

gramu oč ko va nia ale bo iné al ter na tív ne opat re nia;
hlav ný ve te ri nár ny le kár in for mu je Eu róp sku ko mi -
siu o vy ko ná va ní oč ko va nia,

e) vy ko na� epi zo o to lo gic ké šet re nie pod ¾a § 7.

(2) Pás mo uve de né v od se ku 1 písm. c) môže prí sluš -
ný or gán roz ší ri� ale bo zú ži� na zá kla de epi zo o to lo gic -
kých, geo gra fic kých a eko lo gic kých opat re ní ale bo me -
te o ro lo gic kých pod mie nok. Prí sluš ný or gán pri ja tie
toh to roz hod nu tia ozná mi Eu róp skej ko mi sii.

(3) Ak sa pás mo uve de né v od se ku 1 písm. c) na chá -
dza na úze mí viac ako jed né ho člen ské ho štá tu, prí -
sluš ný or gán spo lu pra cu je s prí sluš ný mi or gán mi su -
sed ných štá tov pri vy me dze ní toh to pás ma. Ak je to
pot reb né, toto pás mo vy me dzí v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 7

(1) Epi zo o to lo gic ké šet re nie za hŕ ňa
a) obdobie, po čas ktorého sa moh la zhub ná ka ta rál na

ho rúč ka oviec vy sky to va� v cho ve,
b) mož ný pô vod zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec

v cho ve a iden ti fi ko va nie iných cho vov zvie rat, kto ré
sa moh li na ka zi� ale bo kon ta mi no va� z rov na ké ho
zdro ja,

c) vý skyt a roz ší re nie vek to rov cho ro by,
d) pre mies tňo va nie zvie rat do prí sluš né ho cho vu

a z prí sluš né ho cho vu, ako aj od strá ne nie tiel uhy -
nu tých zvie rat z toh to cho vu.

(2) Hlav ný ve te ri nár ny le kár na za bez pe če nie ko or di -
ná cie všet kých na ria de ných opat re ní a na vy ko na nie
epi zo o to lo gic ké ho šet re nia bez od klad ne vy tvo rí naj mä
z úrad ných ve te ri nár nych le ká rov, za mest nan cov prí -
sluš ných or gá nov a od bor ní kov vo ve te ri nár nej ob las ti
krí zo vé cen trum.

§ 8

(1) Prí sluš ný or gán po úrad nom po tvr de ní dia gnó zy
zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec vy me dzí oko lo ohni s -
ka cho ro by ochran né pás mo a pás mo do h¾a du. Pás ma
sa vy me dzia na zá kla de geo gra fic kých, ad mi nis tra tív -
nych, eko lo gic kých a epi zo o to lo gic kých fak to rov spo je -
ných so zhub nou ka ta rál nou ho rúč kou oviec a štruk -
tú rou kon tro ly.

(2) Ochran né pás mo za hŕ ňa úze mie s po lo me rom
naj me nej 100 km oko lo in fi ko va né ho cho vu.

(3) Pás mo do h¾a du je vy me dze né územím pre sa hu -
júcim ochran né pás mo naj me nej o 50 km a ne vy ko na lo
sa v ňom žiad ne oč ko va nie po čas po sled ných 12 me sia -
cov.

(4) Ak sa ochran né pás mo a pás mo do h¾a du na chá -
dza jú ok rem úze mia Slo ven skej re pub li ky aj na úze mí
člen ské ho štá tu, prí sluš ný or gán spo lu pra cu je pri vy -
me dze ní tých to pá siem s prí sluš ným or gánom toh to
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4) Na ria de nie vlá dy č. 279/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú zdra vot né pred pi sy tý ka jú ce sa ži vo číš nych ved ¾aj ších pro duk tov, kto ré nie sú ur -
če né na ¾ud skú spot re bu.



člen ské ho štá tu. Tie to pás ma sa vy me dzia v sú la de
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

(5) Prí sluš ný or gán môže po zme ni� hra ni ce pá siem
uve de ných v od se koch 2 až 4 len v sú la de s po žia dav ka -
mi Eu róp skych spo lo čen stiev a na zá kla de
a) geo gra fic kej po lo hy a eko lo gic kých fak to rov,
b) me te o ro lo gic kých pod mie nok,
c) vý sky tu a roz ší re nia vek to ra,
d) vý sled kov epi zo o to lo gic kých šet re ní vy ko na ných

pod ¾a § 7,
e) vý sled kov la bo ra tór nych skú šok,
f) za ve de nia kon trol ných opat re ní, naj mä opat re ní na

ni če nie hmy zu.

§ 9

(1) V ochran nom pás me prí sluš ný or gán na ria di
a) iden ti fi ko va nie všet kých cho vov so zvie ra ta mi

v rám ci toh to pás ma,
b) vy ko na nie prog ra mu epi de mio lo gic ké ho do h¾a du

za lo že né ho na mo ni to ro va ní ozna če ných sku pín ho -
vä dzie ho do byt ka prí pad ne iných dru hov pre žú vav -
cov a po pu lá cií vek to ra; ten to prog ram sa môže
usta no vi� v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo -
lo čen stiev,

c) zá kaz pre mies tňo va nia zvie rat z pás ma; o vý nim -
kách zo zá ka zu, naj mä pre zvie ra tá v čas ti pás ma
bez cir ku lá cie ví ru su ale bo bez vý sky tu vek to rov
môže roz hod nú� prí sluš ný or gán len v sú la de s po -
žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

(2) Prí sluš ný or gán môže v ochran nom pás me na ria -
di� v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev
oč ko va nie zvie rat pro ti zhub nej ka ta rál nej ho rúč ke
oviec a ich iden ti fi ká ciu. Tým to nie sú dotk nu té opat re -
nia uve de né v od se ku 1.

§ 10

(1) V pás me do h¾a du na ria di prí sluš ný or gán opat re -
nia uve de né v § 9 ods. 1.

(2) Oč ko va nie pro ti zhub nej ka ta rál nej ho rúč ke oviec 
v pás me do h¾a du je za ká za né.

§ 11

Prí sluš ný or gán môže zme ni� ale bo zru ši� opat re nia
usta no ve né v § 6, 8, 9, 10 len v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 12

Prí sluš ný or gán v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev usta no vu jú cich vý nim ky z § 9 a 10
usta no ví pod mien ky pre mies tňo va nia zvie rat do
ochran né ho pás ma a do pás ma do h¾a du a z nich; rov -
na ko sa po stu pu je, aj ak ide o vý me ny.5)

§ 13

Ak ide o zá važ nú epi zo ó ciu zhub nej ka ta rál nej ho -
rúč ky oviec v ur či tom re gió ne, prí sluš ný or gán pri jme
ïal šie opat re nia v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.

§ 14

Prís luš ný or gán za bez pe čí in for mo va nie osôb
v ochran nom pás me a v pás me do h¾a du o na ria de ných
ob me dze niach a zá ka zoch a príj me opat rení po t reb -
ných na ich vy ko na nie.

§ 15

(1) La bo ra tór ne vy šet re nia za me ra né na zis te nie
zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec sa vy ko ná vajú pre
Slo ven skú re pub li ku na zá kla de zmluvy6) v la bo ra tó riu
uve de nom v prí lo he č. 2 časti A pät nás tom bode, kto ré
slú ži ako ná rod né la bo ra tó rium. Jeho úlo hy sú uve de -
né v prí lo he č. 2 časti B.

(2) Ná rod né la bo ra tó rium spo lu pra cu je s re fe renč -
ným la bo ra tó riom Eu róp skych spo lo čen stiev pre zhub -
nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec, kto ré ho úlo hy sú uve dené 
v prí lo he č. 3.

§ 16

(1) V roz sa hu pot reb nom na jed not né po u ži tie práv -
ne ho pred pi su Eu róp skych spo lo čen stiev uve de né ho
v prí lo he č. 1 môžu ve te ri nár ni od bor ní ci Eu róp skej ko -
mi sie vy ko ná va� v spo lu prá ci s prí sluš ným or gá nom
kon tro ly na mies te v Slo ven skej re pub li ke. V rámci
nich môžu kon tro lo va� re pre zen ta tív ny po čet cho vov,
aby ove ri li, či prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy kon -
tro lu je sú lad s usta no ve nia mi toh to na ria de nia.

(2) Prí luš ný or gán, iné or gá ny ve rej nej sprá vy a oso -
by, kto rých sa tie to kon tro ly tý ka jú, pos ky tu jú od bor -
ní kom Eu róp skej ko mi sie pri pl ne ní ich úloh všet ku
pot reb nú po moc, naj mä im umož nia prí stup ku všet -
kým pot reb ným in for má ciám, do kla dom a oso bám, ako 
aj vstup do miest, cho vov, za ria de ní a do prav ných pros -
tried kov na úče ly vy ko ná va nia kon trol v rov na kom roz -
sa hu ako prí sluš né mu or gá nu.

(3) Eu róp ska ko mi sia je opráv ne ná in for mo va� člen -
ský štát o vý sled koch kon trol vy ko na ných pod ¾a od se -
ku 1.

(4) Prí sluš ný or gán pri jme v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev pot reb né pra vid lá na vy ko -
ná va nie od se ku 1. 

§ 17

(1) Prí sluš ný or gán vy pra cu je po ho to vost ný plán vrá -
ta ne špe ci fic kých opat re ní, ak ide o ohni sko cho ro by,
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5) § 2 písm. d) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
6) § 6 ods. 2 písm. p) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



a za bez pe čí materiálno-technické a per so nál ne vy ba -
ve nie na jeho rých lu a účin nú rea li zá ciu.

(2) Kri té riá po ho to vostných plánov sú uve de né v prí -
lo he č. 4.

(3) Hlav ný ve te ri nár ny le kár pred lo ží ná rod ný po ho -
to vost ný plán Eu róp skej ko mi sii.

(4) Prí sluš ný or gán môže zme ni� po ho to vost ný plán
v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 18

To to na ria de nie nado bú da účin nos� 1. au gus ta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Prí lo ha č. 1                                       
k na ria de niu vlá dy č. 275/2003 Z. z.

ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH PRED PI SOV

Smer ni ca Rady č. 2000/75/ES z 20. no vem bra 2000 sta no vu jú ca špe ci fic ké usta no ve nia na kon tro lu a lik vi dá ciu
zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec — mod ré ho ja zy ka (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 327, 22. 12. 2000,
s. 74 — 83).

Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na zrie�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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Prí lo ha č. 2                                       
k na ria de niu vlá dy č. 275/2003 Z. z.

A. ZOZ NAM NÁ ROD NÝCH LA BO RA TÓ RIÍ PRE ZHUB NÚ KA TA RÁL NU HO RÚČ KU OVIEC

1. Bel gic ko Cen trum voor On der zo ek in Dier ge ne es kun de en Ag ro che mie (CODA)/

Cen tre d'é tu des et de re cher ches vé té ri na i res et ag ro chi mi qu es (CER VA)

Gro se len ber gstra at 99/rue Gro e se len berg 99

B-1180 Brus sel/Bru xel les

Belgium

Tel.: (32-2) 375 44 55

Fax: (32-2) 375 09 79

E-mail: pi ker@var.fgov.be

2. Dán sko Sta tens Ve te rin ære In sti tut for Vi rus for skning

Lin dholm

DK-4771 Kal ve ha ve

Denmark

Tlf.: (45) 55 86 02 00

Fax: (45) 55 86 03 00

E-post: sviv@vet vi rus.dk

3. Ne mec ko Bun des for schun gsan stalt für Vi rus kran khe i ten der Tie re

An stal tste il Tübin gen

Po stfach 11 49

D-72001 Tübin gen

Ger ma ny

Tel.: (49) 70 71 96 72 55

Fax:  (49) 70 71 96 73 03

4. Gréc ko Mi nis try of Ag ri cul tu re 

Cen tre of At hens Ve te ri na ry In sti tu tions

Vi rus De par tment 

(Mi nis ter stvo po ¾no hos po dár stva 

Cen trum ve te ri nár nych ús ta vov Atén

Sek cia ví ru sov)

Ne a po le ons Str. 25

GR-15310 Ag. Pa ras ke vi

At hens

Greece

Tel.: (30-1) 601 14 99/601 09 03

Fax: (30-1) 639 94 77

5. Špa niel sko Cen tro de In ves ti ga ción en Sa ni dad Ani mal INIA-CISA

D. José Ma nu el Sán chez Viz ca í no

Car re te ra de Algete-El Ca sar, km 8, Val de ol mos

E-20180 Mad rid

Spain

Tel.: (34) 916 20 22 16

Fax: (34) 916 20 22 47

E-mail: viz ca i no@inia.es
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 6. Fran cúz sko CIRAD-EMVT

Cam pus in ter na tio nal de Ba il lar gu et

BP 5035

F-34032 Mon tpel lier Ce dex 1

France

Tel.: (33-4) 67 59 37 24

Fax: (33-4) 67 59 37 98

E-mail: bas tron@ci rad.fr

 7. Írs ko Cen tral Ve te ri na ry Re se arch La bo ra to ry

(Ústred né ve te ri nár ne vý skumné la bo ra tó rium)

Ab bot stown

Cas tlek nock

Dub lin 15

Ireland

Tel.: (353-1) 607 26 79

Fax: (353-1) 822 03 63

E-mail: re i lypj@in di go.ie

 8. Ta lian sko CES ME pre sso IZS

Via Cam po Bo a rio

I-64100 Te ra mo

Italy

Tel.: (39) 0861 33 22 16

Fax: (39) 0861 33 22 51

E-mail: Ces me@IZS.it

 9. Lu xem bur sko Cen tre d'é tu des et de re cher ches vé té ri na i res et ag ro chi mi qu es (CER VA)

Rue Gro e se len berg 99

B-1180 Bru xel les

Luxembourg

Tel.: (32-2) 375 44 55

Fax: (32-2) 375 09 79

E-mail: pi ker@var.fgov.be

10. Ho land sko ID-DLO

Edel her tweg 15

8219 PH Le lys tad

Ne der land

Tel.: (0031-0320) 23 82 38

Fax: (0031-0320) 23 80 50

E-mail: po stka mer@id.dlo.nl

11. Ra kú sko Bun de san stalt für Vi rus se u che ne käm pfung bei Ha us tie ren

Ro bert Koch gas se 17

Austria

Tel.: (34-2) 236 466 40-0

Fax: (34-2) 236 466 40-941

E-mail: BATSB Vet Mo ed ling@com pu ser ve.com
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12. Por tu galsko La bo ra tó rio Na cio nal de In ves ti gaç ão Ve te ri ná ria

Es tra da de Ben fi ca, 701

P-1549-011 Lis boa

Portugal

Tel.: (351) 21 711 52 00

Fax: (351) 21 711 53 836

E-mail: dir.Inlv@mail.te le pac.pt

13. Fín sko Da nish In sti tu te for Vo ris Re se arch

(Dán sky in šti tút pre vý skum ví ru sov)

Lin dholm

DK-4771 Kal ve ha ve

Den mark

Tlf: (45) 55 86 02 00

Fax: (45) 55 86 03 00

E-post: sviv@vet vi rus.dk

14. Švéd sko Sta tens ve te ri när me di cin ska an stalt, SVA 

S-751 89 Up psa la

Sweden

Tfn: (00-46) 18 67 40 00

Fax: (00-46) 18 30 91 62

E-post: sva@sva.se

15. Ve¾ ká Británia In sti tu te for Ani mal He alth

Pir bright La bo ra to ry

(In šti tút pre zdra vie zvie rat

La bo ra tó rium Pir bright)

Ash Ro ad

Pir bright

Wo king

Sur rey GU24 ONF

Uni ted Kin gdom

Tel.: (44-1483) 23 24 41

Fax: (44-1483) 23 24 48

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

B. ÚLO HY NÁ ROD NÝCH LA BO RA TÓ RIÍ PRE ZHUB NÚ KA TA RÁL NU HO RÚČ KU OVIEC

Ná rod né la bo ra tó riá pre zhub nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec sú zod po ved né za ko or di ná ciu no riem a dia gnos tic kých
me tód usta no ve ných kaž dým dia gnos tic kým la bo ra tó riom v štá te, za po u ží va nie re a gen tov a za tes to va nie vak cín.

Na ten to účel
a) môžu do dá va� dia gnos tic ké re a gen ty do dia gnos tic kých la bo ra tó rií, kto ré ich pot re bu jú,
b) môžu kon tro lo va� kva li tu všet kých dia gnos tic kých re a gen tov po u ží va ných v štá te,
c) v pra vi del ných in ter va loch or ga ni zu jú po rov ná va cie tes ty,
d) ucho vá va jú izo lá ty ví ru su zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec odob ra té z po tvr de ných prí pa dov v štá te,
e) za bez pe čia po tvr de nie po zi tív nych vý sled kov zís ka ných v re gio nál nych dia gnos tic kých la bo ra tó riách.
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Prí lo ha č. 3                                       
k na ria de niu vlá dy č. 275/2003 Z. z.

A. RE FE RENČ NÉ LA BO RA TÓ RIUM EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV PRE ZHUB NÚ KA TA RÁL NU HO RÚČ KU OVIEC

AFRC In sti tu te for Ani mal He alth
Pir bright La bo ra to ry
(AFRC In šti tút pre zdra vie zvie rat
La bo ra tó rium Pir bright)
Ash Road
Pir bright
Wo king
Sur rey GU24 ONF
Uni ted Kin gdom
Tel. (44-1483) 23 24 41
Fax (44-1483) 23 24 48
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

B. ÚLO HY RE FE RENČ NÉ HO LA BO RA TÓ RIA EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV PRE ZHUB NÚ KA TA RÁL NU
    HO RÚČ KU OVIEC

Re fe renč né la bo ra tó rium Eu róp skych spo lo čen stiev plní tie to úlo hy:
1. Ko or di nu je dia gnos tic ké me tó dy pre zhub nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec v člen ských štá toch na zá kla de kon zul tá cií

s Eu róp skou ko mi sou, naj mä po mo cou
a) špe ci fi ko va nia, ucho vá va nia a do dá va nia kme ňov ví ru su zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec na účely sé ro lo gic kých 

tes tov a na prí pra vu an ti sé ra,
b) pos ky to va nia re fe renč ných sér a iných re fe renč ných re a gen tov ná rod ným re fe renč ným la bo ra tó riám na účely

štan dar di zá cie tes tov a re a gen tov po u ží va ných v kaž dom člen skom štá te,
c) za ve de nia a kon zer vo va nia kme ňov a izo lá tov ví ru su zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec,
d) zor ga ni zo va nia pra vi del né ho po rov ná va cie ho tes to va nia dia gnos tic kých po stu pov v rám ci Eu róp ske ho spo lo čen -

stva,
e) zhro maž ïo va nia a po rov ná va nia úda jov a in for má cií tý ka jú cich sa po u ží va nia dia gnos tic kých me tód, ako aj vý -

sled kov tes tov vy ko ná va ných v rám ci Eu róp ske ho spo lo čen stva,
f) kla si fi ká cie izo lá tov ví ru su zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec s vy u ži tím naj po kro ko vej ších me tód, aby sa lep šie

mohla po cho pi� epi zo o to ló gia zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky oviec,
g) sle do va nia ce lo sve to vé ho vý vo ja v ob las ti po zo ro va nia, epi zo o to ló gie a pre ven cie zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky

oviec.
2. Ak tív ne po má ha pri iden ti fi ká cii cen tier in fek cie zhub nej ka ta rál nej ho rúč ky v člen ských štá toch pros tred níc -

tvom štú dia izo lá tov ví ru su, kto ré mu boli za sla né na in for má ciu o dia gnó ze pros tred níc tvom kla si fi ká cie a  epizo -
otologických štú dií.

3. Po má ha pri za bez pe čo va ní ško le ní a do pl ňo va cích kur zov pre od bor ní kov v la bo ra tór nej dia gnos ti ke s cie ¾om zo -
sú la di� dia gnos tické me tódy v rám ci ce lé ho Eu róp ske ho spo lo čen stva.

4. Vzá jom ne si vy mie ňa in for má cie so Sve to vým la bo ra tó riom pre zhub nú ka ta rál nu ho rúč ku oviec vy me no va ným
Me dzi ná rod ným úra dom pre ná ka zy zvie rat (OIE), naj mä ak ide o cel ko vý vý voj vzh¾a dom na zhubnú ka ta rálnu
ho rúčku oviec.
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Prí lo ha č. 4                                       
k na ria de niu vlá dy č. 275/2003 Z. z.

KRI TÉ RIÁ PO HO TO VOST NÝCH PLÁ NOV

Po ho to vost né plá ny mu sia usta no vi� naj me nej
1. zria de nie krí zo vé ho cen tra na ná rod nej úrov ni, kto ré bude ko or di no va� všet ky pri jí ma né opat re nia v štá te,
2. zoz nam miest nych cen tier na tl me nie cho ro by s pri me ra ným vy ba ve ním na ko or di ná ciu pri ja tých opat re ní na

miest nej úrov ni,
3. po dro bné in for má cie o za mest nan coch za po je ných do vy ko ná va nia opat re ní, o ich kva li fi ká cii a po vin nos tiach,
4. kon tak ty kaž dé ho miest ne ho cen tra na tl me nie cho ro by s oso ba mi a or ga ni zá cia mi, kto ré sú pria mo ale bo ne -

pria mo za po je né do vý konu opat re ní,
5. do stup nos� vy ba ve nia a ma te riá lov na riad ne vy ko ná va nie opat re ní,
6. po dro bné po ky ny o opat re niach, kto ré sa majú vy ko na� vrá ta ne zni če nia uhy nu tých zvie rat, opat re ní v čase po -

do zre nia a po tvr de nia in fek cie ale bo kon ta mi ná cie,
7. ško lia ce prog ra my na za cho va nie a roz ví ja nie kva li fi ká cie v te rén nych a ad mi nis tra tív nych po stu poch,
8. vy ba ve nie dia gnos tic kých la bo ra tó rií na vy šet re nie po smrti, ich pot reb nú ka pa ci tu na sé ro ló giu, his to ló giu atï.

a udr žia va nie úrov ne ich od bor nos ti na rých lu dia gnos ti ku (uzav re tie do hôd na rých lu do pra vu vzo riek),
9. úda je o množ stve oč ko va cej lát ky pro ti zhub nej ka ta rál nej ho rúč ke oviec, kto ré sa od ha du je, že bude pot reb né

v prí pa de ná vra tu k nú dzo vé mu oč ko va niu,
10

.
re gu lač né opat re nia na vy ko na nie po ho to vost né ho plá nu.
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276

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

z 9. júla 2003

o opatreniach na tlmenie klasického moru 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

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho
poriadku Slovenskej republiky smernica Rady uvede-
ná v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje minimálne opatrenia
na tlmenie klasického moru ošípaných. 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) ošípanou každé zviera če¾ade Suidae vrátane divia-

čej zveri,
b) diviakom ošípaná, ktorá nie je držaná alebo chova-

ná v chove,
c) chovom po¾nohospodársky alebo iný pozemok s bu-

dovami na území Slovenskej republiky alebo člen-
ského štátu,1) kde sú ošípané trvalo alebo dočasne
držané alebo chované; to sa nevz�ahuje na bitúnky,
dopravné prostriedky a oplotené oblasti, v ktorých
sa chovajú diviaky, na ktoré sa môže po¾ova�; tieto
oplotené oblasti musia ma� takú rozlohu a štruk-
túru, že sa na ne nevz�ahujú opatrenia ustanovené
v § 5 ods. 1,

d) diagnostickou príručkou diagnostická príručka
klasického moru ošípaných pod¾a § 17 ods. 1,

e) ošípanou podozrivou z nakazenia vírusom klasic-
kého moru ošípaných živá ošípaná alebo telo mŕtvej
ošípanej, ktoré prejavujú také klinické príznaky
alebo vykazujú postmortálne zmeny alebo reakcie
na laboratórne testy vykonané v súlade s diagnos-
tickou príručkou, ktoré naznačujú možnú prítom-
nos� klasického moru ošípaných,

f) prípadom klasického moru ošípaných alebo ošípa-
nou nakazenou klasickým morom ošípaných ošípa-
ná alebo telo mŕtvej ošípanej, ak u nich 
1. boli úradne potvrdené klinické príznaky alebo

postmortálne zmeny klasického moru ošípaných
alebo

2. bol výskyt klasického moru ošípaných úradne
potvrdený laboratórnym vyšetrením, vykonaným
v súlade s diagnostickou príručkou,

g) ohniskom klasického moru ošípaných chov, v kto-
rom bol zistený jeden alebo viac prípadov klasické-
ho moru ošípaných,

h) primárnym ohniskom ohnisko pod¾a osobitného
predpisu,2)

i) infikovanou oblas�ou oblas� Slovenskej republiky
alebo členského štátu, kde po potvrdení jedného
alebo viacerých prípadov klasického moru ošípa-
ných u diviakov sú nariadené opatrenia na eradi-
káciu choroby pod¾a § 15 alebo § 16,

j) primárnym prípadom klasického moru ošípaných
u diviakov prípad klasického moru ošípaných zis-
tený u diviakov v oblasti, v ktorej zatia¾ nie sú
vykonávané opatrenia pod¾a § 15 alebo § 16,

k) metapopuláciou diviakov skupina alebo subpopu-
lácia diviakov s obmedzenými kontaktmi s inými
skupinami alebo subpopuláciami,

l) vnímavou populáciou diviakov čas� populácie divia-
kov bez vyvinutej imunity proti vírusu klasického
moru ošípaných,

m) vlastníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá vlastní ošípané alebo má na starosti držanie
týchto zvierat, či už za finančnú odmenu, alebo bez
nej,

n) príslušným orgánom príslušný orgán pod¾a osobit-
ného predpisu,3)

o) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár
vymenovaný príslušným orgánom,

p) spracovaním jedno z ošetrení vysokorizikových ma-
teriálov pod¾a osobitného predpisu4) vykonávané
tak, aby sa zabránilo riziku šírenia vírusu klasické-
ho moru ošípaných, 

r) kuchynským odpadom akýko¾vek odpad z potravín
určených na ¾udskú spotrebu z reštaurácií, jedální
alebo kuchýň vrátane prevádzkových kuchýň a do-

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
3) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov

živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
4) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych ved¾ajších

produktov, ktoré nie sú určené na ¾udskú spotrebu.
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mácnosti chovate¾ov alebo osôb ošetrujúcich ošípa-
né, 

s) značenou očkovacou látkou očkovacia látka, ktorá
môže vyvola� ochrannú imunitu odlíšite¾nú labora-
tórnymi testmi v súlade s diagnostickým manu-
álom od imunitnej odpovede vyvolanej prirodzenou
infekciou divokým typom vírusu,

t) usmrtením usmrtenie ošípaných pod¾a osobitného
prepisu,5)

u) zabitím zabitie ošípaných pod¾a osobitného predpi-
su,6)

v) oblas�ou s vysokou hustotou ošípaných geografic-
ká oblas� s polomerom desa� kilometrov okolo cho-
vu s ošípanými podozrivými z nákazy alebo naka-
zenými vírusom klasického moru ošípaných
s hustotou ošípaných väčšou ako 800 ošípaných na
km2; chov musí by� umiestnený buï v regióne defi-
novanom pod¾a osobitného predpisu,7)  v ktorom
hustota ošípaných držaných v chovoch je vyššia
ako 300 ošípaných na km2, alebo vo vzdialenosti
menšej ako 20 km od takéhoto regiónu,

z) kontaktným chovom chov, do ktorého mohol by�
klasický mor ošípaných zavlečený buï ako výsledok
jeho umiestnenia, pohybu osôb, ošípaných alebo
vozidiel, alebo iným spôsobom.

§ 3

Ohlasovanie klasického moru ošípaných

(1) Vlastník, držite¾ zviera�a alebo iná fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená disponova�
živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvo-
du, bezodkladne hlási príslušnému orgánu každé po-
dozrenie z klasického moru ošípaných. 

(2) Bez dotknutia osobitného predpisu,8) ak sa po-
tvrdí výskyt klasického moru ošípaných, hlavný vete-
rinárny lekár 
a) oznámi jeho výskyt a informuje Európsku komisiu

(ïalej len „komisia”) a ostatné členské štáty v roz-
sahu pod¾a prílohy č. 2 o
1. ohniskách klasického moru ošípaných potvrde-

ných v chovoch,
2. prípadoch klasického moru ošípaných potvrde-

ných na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
3. primárnych prípadoch klasického moru ošípa-

ných potvrdených u diviakov,
4. výsledkoch epizootologického vyšetrenia vykona-

ného pod¾a § 8,
b) poskytne informáciu komisii a ostatným členským

štátom o ïalších prípadoch potvrdených u diviakov
v infikovanej oblasti pod¾a § 16 ods. 3 písm. a)
alebo § 16 ods. 4.

§ 4

Opatrenia pri podozrení výskytu klasického moru
ošípaných v chove ošípaných

(1) Ak sa v chove nachádza jedna alebo viac ošípa-
ných podozrivých z nakazenia vírusom klasického mo-
ru ošípaných, príslušný orgán bezodkladne vykoná
úradné vyšetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči prí-
tomnos� klasického moru ošípaných v súlade s postu-
pom uvedeným v diagnostickej príručke. Úradný vete-
rinárny lekár pri prehliadke chovu vykoná kontrolu
registra a označenia ošípaných pod¾a osobitného pred-
pisu.9)

(2) Ak príslušný orgán nemôže vylúči� prítomnos�
klasického moru ošípaných, nariadi vykonáva� úradný
doh¾ad v chove, a najmä 
a) vykona� súpis kategórií ošípaných a v rámci týchto

kategórií zisti� počet zvierat, počet už uhynutých,
chorých alebo pravdepodobne nakazených zvierat;
súpis sa v čase podozrenia aktualizuje o počet na-
rodených zvierat a uhynutých zvierat; informácie
v súpise sa na požiadanie predložia príslušnému
orgánu a možno ich pri každej kontrole overova�,

b) umiestni� ošípané v chove v ich ustajňovacích prie-
storoch alebo na iných miestach umožňujúcich ich
izoláciu,

c) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do
chovu; príslušný orgán môže nariadi� obmedzenie
alebo zákaz premiestňovania zvierat iných druhov
z chovu a nariadi� deratizáciu a dezinsekciu,

d) zákaz premiestňovania tiel ošípaných z chovu bez
povolenia príslušného orgánu,

e) zákaz premiestňovania mäsa z chovu, ako aj zákaz
premiestňovania produktov z ošípaných, spermy,
vajíčok a embryí ošípaných, krmív, nástrojov, ma-
teriálov alebo odpadu, ktorým sa pravdepodobne
prenáša klasický mor ošípaných, okrem prípadov
premiestnenia povolených príslušným orgánom;
mäso, produkty z ošípaných, sperma, vajíčka a em-
bryá z chovu nesmú by� predmetom výmeny s člen-
skými štátmi,

f) vstup osôb do chovu a výstup osôb z chovu len na
základe písomného povolenia príslušného orgánu,

g) vjazd vozidiel do chovu a výjazd vozidiel z chovu len
na základe písomného povolenia príslušného orgá-
nu, 

h) použi� pri vstupoch do budov a výstupoch z budov
na ustajnenie ošípaných a samotného chovu vhod-
né prostriedky na dezinfekciu; osoba vstupujúca do
chovu alebo opúš�ajúca chov ošípaných musí dodr-
ža� hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizi-
ka šírenia vírusu klasického moru ošípaných
a všetky dopravné prostriedky opúš�ajúce chov
pred opustením chovu dôkladne dezinfikova�,

5) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase  ich
zabíjania  alebo usmrcovania.

6) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z. 
7) § 2 ods. 1 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím

dobytkom a ošípanými.
8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. 
9) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
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i) vykona� v súlade s § 8 epizootologické vyšetrenie.

(3) Ak si to epizootologická situácia vyžaduje, a naj-
mä, ak je chov s podozrivými ošípanými umiestnený
v oblasti s vysokou hustotou ošípaných, príslušný or-
gán môže
a) v chove uvedenom v odseku 2 uplatňova� opatrenia

uvedené v § 5 ods. 1; príslušný orgán môže nariadi�
tieto opatrenia len na ošípané podozrivé z nakaze-
nia alebo kontaminácie vírusom klasického moru
ošípaných a na čas� chovu, v ktorej sú držané, ak
tieto ošípané sú ustajnené, držané a kŕmené úplne
oddelene od iných ošípaných v chove; od usmrte-
ných ošípaných sa musí odobra� dostatočný počet
vzoriek na vylúčenie alebo potvrdenie vírusu klasic-
kého moru ošípaných v súlade s diagnostickou prí-
ručkou,

b) vymedzi� a zriadi� dočasné pásmo kontroly okolo
chovu uvedeného v odseku 2 a nariadi� niektoré
alebo všetky opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2
v chovoch ošípaných v tomto pásme.

(4) Nariadené opatrenia uvedené v odseku 2 sa môžu
zruši� až po úradnom vylúčení podozrenia z klasické-
ho moru ošípaných.

§ 5

Opatrenia pri potvrdení výskytu klasického moru
ošípaných v chove ošípaných

(1) Po úradnom potvrdení výskytu klasického moru
ošípaných v chove ošípaných nariadi príslušný or-
gán okrem opatrení nariadených pod¾a § 4 ods. 2
tieto ïalšie opatrenia:

a) usmrti� bezodkladne ošípané v chove pod úradným
dozorom spôsobom, ktorý zabráni akémuko¾vek ri-
ziku šírenia vírusu klasického moru ošípaných po-
čas prepravy alebo usmrtenia,

b) odobra� dostatočný počet vzoriek v súlade s dia-
gnostickou príručkou od usmrcovaných ošípaných
na zistenie spôsobu zavlečenia vírusu klasického
moru ošípaných do chovu a doby, počas ktorej
mohol by� prítomný vírus v chove pred ohlásením
choroby,

c) spracova� telá uhynutých alebo usmrtených ošípa-
ných pod úradným dozorom,

d) vysledova� a spracova� pod úradným dozorom mäso
ošípaných pochádzajúcich z chovu a zabitých v ob-
dobí medzi pravdepodobným zavlečením choroby
do chovu a zavedením úradných opatrení,

e) vysledova� a zniči� pod úradným dozorom spermu,
vajíčka a embryá ošípaných odobraté z chovu v ob-
dobí medzi pravdepodobným zavlečením choroby
do chovu a zavedením úradných opatrení spôso-
bom, ktorý zabráni riziku šírenia vírusu klasického
moru ošípaných,

f) ošetri� kontaminované materiály a odpady, ako sú
krmivá, spôsobom, ktorý zabezpečuje zničenie prí-
tomného vírusu klasického moru ošípaných; jedno-
razové materiály, ktoré môžu by� kontaminované,
a najmä materiály použité pri zabíjaní, sa zničia;
postupy ošetrenia sa vykonajú pod¾a pokynov úrad-
ného veterinárneho lekára,

g) po odstránení ošípaných vyčisti� a dezinfikova� ale-

bo ošetri� budovy použité na ustajnenie ošípaných,
vozidlá používané na prepravu ošípaných alebo ich
tiel a všetko vybavenie, podstielku, hnoj a hnojov-
ku, ktoré môžu by� kontaminované, v súlade s § 12,

h) identifikova� genetický typ izolovaného vírusu kla-
sického moru ošípaných v súlade s diagnostickou
príručkou, ak ide o primárne ohnisko choroby,2)

i) vykona� epizootologické vyšetrenie pod¾a § 8.

(2) Príslušný orgán môže upusti� od nariadenia opat-
rení uvedených v odseku 1 písm. a) a e), ak bolo
ohnisko potvrdené v laboratóriu, zoologickej záhrade,
safari parku alebo oplotenej oblasti, kde sú ošípané
držané na vedecké účely alebo na účely spojené
s uchovaním druhu alebo uchovaním zriedkavého ple-
mena. Hlavný veterinárny lekár o upustení od naria-
denia opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a e)
bezodkladne informuje komisiu a opatrenia zmení ale-
bo zruší v súlade s požiadavkami Európskych spolo-
čenstiev.

§ 6

Opatrenia pri potvrdení výskytu klasického moru
ošípaných v chove s viacerými výrobnými

prevádzkarňami

(1) Ak sa potvrdí prítomnos� klasického moru ošípa-
ných v chovoch, ktoré pozostávajú z dvoch alebo via-
cerých samostatných výrobných prevádzkarní, prí-
slušný orgán môže na dokončenie výkrmu ošípaných
rozhodnú� o udelení výnimky z ustanovení § 5 ods. 1
písm. a), ak ide o tie výrobné prevádzkarne nakazené-
ho chovu, v ktorých sa chovajú zdravé ošípané, za
predpokladu, že úradný veterinárny lekár potvrdí, že
konštrukcia, ve¾kos� a vzdialenos� od týchto výrob-
ných prevádzkarní a činnosti, ktoré sa v nich vykoná-
vajú, sú takej povahy, že tieto výrobné prevádzkarne
majú úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, chov
a výkrm, takže vírus sa nemôže šíri� z jednej výrobnej
prevádzkarne do druhej. 

(2) Požiadavky na oddelenú výrobnú prevádzkareň
so zdravými zvieratami v chove sú: 
a) stavebne ju oddeli� od druhej oddelenej výrobnej

prevádzkarne s nakazenými zvieratami bez akejko¾-
vek možnosti vzájomného styku medzi nimi a bez
možnosti spoločného vzdušného priestoru medzi
nimi,

b) ma� samostatné sklady pre technické príslušen-
stvo, krmivo a odpad,

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

d) ma� ošetrovací personál,
e) medzi nakazenou a zdravou oddelenou výrobnou

prevádzkarňou v chove neexistuje možnos� vzájom-
nej výmeny po¾nohospodárskej techniky alebo iné-
ho príslušného vybavenia,

f) medzi nakazenou a zdravou oddelenou výrobnou
prevádzkarňou v chove nepremiestňovanie zvierat,
živočíšnych produktov, krmív, nástrojov a iných ve-
cí, napríklad odpadu, ktoré môžu by� nosite¾mi
vírusu klasického moru ošípaných.

(3) Hlavný veterinárny lekár bezodkladne informuje
komisiu o opatreniach nariadených pod¾a odseku 1
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a opatrenia zmení alebo zruší v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev.

§ 7

Opatrenia v kontaktných chovoch

(1) Chovy sa označujú ako kontaktné, ak úradný
veterinárny lekár na základe epizootologického vyšet-
renia vykonaného pod¾a § 8 zistí alebo príde k záveru,
že klasický mor ošípaných mohol by� zavlečený z iných
chovov do chovu uvedeného v § 4 alebo § 5 alebo z toho
chovu do iných chovov. V týchto chovoch sa uplatňujú
opatrenia pod¾a § 4 dovtedy, kým sa prítomnos� kla-
sického moru ošípaných úradne nevylúči.

(2) Ak si to epidemiologická situácia vyžaduje, prí-
slušný orgán uplatní v chovoch uvedených v odseku 1
opatrenia ustanovené v § 5 ods. 1. Po usmrtení ošípa-
ných pod¾a kritérií uvedených v prílohe č. 3 sa odoberie
v súlade s diagnostickou príručkou dostatočný počet
vzoriek potrebných na potvrdenie alebo vylúčenie prí-
tomnosti vírusu klasického moru ošípaných v týchto
chovoch.

§ 8

Epizootologické vyšetrenie

(1) Epizootologické vyšetrenie sa vykonáva v súvis-
losti s podozrivými prípadmi alebo ohniskami klasic-
kého moru ošípaných dotazníkmi pripravenými v rám-
ci pohotovostných plánov. Toto vyšetrenie zahŕňa
a) dobu, počas ktorej sa mohol vírus klasického moru

ošípaných v chove vyskytova� pred jeho nahláse-
ním alebo pred podozrením naň,

b) možný pôvod klasického moru ošípaných v chove
a identifikovanie ïalších chovov s ošípanými, ktoré
sa mohli nakazi� alebo kontaminova� z rovnakého
zdroja,

c) pohyb osôb, vozidiel, ošípaných, ich tiel, spermy,
mäsa alebo materiálov, ktoré mohli prenies� vírus
do predmetných chovov alebo z nich.

(2) Hlavný veterinárny lekár na základe výsledkov
epizootologického vyšetrenia bezodkladne informuje
komisiu a dotknuté členské štáty o možnom rozšírení
klasického moru ošípaných z chovu alebo do chovov
umiestnených v členských štátoch.

§ 9

Vymedzenie ochranného pásma a pásma doh¾adu

(1) Príslušný orgán bezodkladne po úradnom potvr-
dení diagnózy klasického moru ošípaných vymedzí
okolo ohniska nákazy ochranné pásmo s polomerom
najmenej tri kilometre, ktoré je súčas�ou pásma do-
h¾adu s polomerom najmenej desa� kilometrov. Opat-
renia uvedené v § 10 a 11 sa vykonávajú v príslušnom
pásme.

(2) Ochranné pásmo a pásmo doh¾adu sa vymedzia
na základe 

a) výsledkov epizootologického vyšetrenia vykonané-
ho pod¾a § 8,

b) geografickej situácie, a najmä existencie prírod-
ných alebo umelých hraníc zabraňujúcich šíreniu
klasického moru ošípaných,

c) umiestnenia a vzdialenosti chovov,
d) premiestňovania a obchodu s ošípanými a dostup-

nosti bitúnkov,
e) možnosti kontroly premiestňovania ošípaných

v rámci pásiem, a najmä ak sa ošípané určené na
usmrtenie premiestňujú z ich chovov pôvodu.

(3) Príslušný orgán informuje osoby v ochranných
pásmach o prijatých opatreniach v súlade s § 10 a 11,
najmä použitím značiek a výstražných správ a využi-
tím masovokomunikačných prostriedkov, ako je tlač
a televízia, a prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečil
primerané vykonávanie týchto opatrení.

(4) Ak ochranné pásmo alebo pásmo doh¾adu okrem
územia Slovenskej republiky zasahujú na územie člen-
ského štátu, príslušný orgán spolupracuje10) s prísluš-
nými orgánmi členských štátov pri vymedzení týchto
pásiem.

§ 10

Opatrenia v ochrannom pásme

(1) V ochrannom pásme príslušný orgán nariadi
a) vykona� čo najskôr súpis chovov a veterinárne in-

špekcie chovov na súpise úradnými veterinárnymi
lekármi do siedmich dní po vymedzení ochranného
pásma s klinickým vyšetrením ošípaných a kontro-
lou registra zvierat a označenia ošípaných pod¾a
osobitného predpisu,9)

b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných na
pozemných komunikáciách okrem nevyhnutnej
prepravy v rámci chovu a prepravy pod¾a písmena
f) schválenej príslušným orgánom,

c) čistenie, dezinfekciu a ošetrenie dopravných pro-
striedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli
použité na prepravu ošípaných alebo iných druhov
zvierat alebo materiálov, ktoré môžu by� kontami-
nované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hno-
jovica, čo najskôr po kontaminácii v súlade s § 12;
žiadne vozidlo použité na prepravu ošípaných ne-
smie opusti� pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie
a následnej inšpekcie a povolenia príslušného or-
gánu,

d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu
a do chovu bez povolenia príslušného orgánu,

e) bezodkladne hlási� uhynuté alebo choré ošípané
príslušnému orgánu, ktorý vykoná vyšetrenie v sú-
lade s postupom ustanoveným diagnostickou prí-
ručkou,

f) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu, v kto-
rom sú držané 30 dní od ukončenia predbežného
čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov; prísluš-
ný orgán môže v súlade s odsekom 4 povoli� po 30
dňoch premiestnenie ošípaných z predmetného
chovu a ich priamu prepravu 

10) § 15 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
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1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený prí-
slušným orgánom, prednostne umiestnený
v ochrannom pásme alebo v pásme doh¾adu,

2. na bezodkladné usmrtenie a následné spracova-
nie pod úradným dozorom do spracovate¾skej
prevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,

3. na iné miesto v ochrannom pásme; o udelení toh-
to povolenia hlavný veterinárny lekár informuje
komisiu,

g) zákaz prepravy spermy, vajíčok a embryí ošípaných
z chovov ochranného pásma,

h) dodržiava� hygienické opatrenia na vstup osôb do
chovov alebo výstup osôb z chovov ošípaných na
zníženie rizika šírenia vírusu klasického moru oší-
paných.

(2) Zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných
pod¾a odseku 1 písm. b) sa nevz�ahuje 
a) na tranzit ošípaných po cestách alebo železnici bez

zastavovania a vykládky ošípaných,
b) na ošípané pochádzajúce z chovov mimo ochranné-

ho pásma, určené na zabitie na bitúnku v pásme,
ak tak rozhodol príslušný orgán v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev.

(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti
dlhšie ako 30 dní a ak v dôsledku toho vznikajú pri
chove ošípaných problémy s ochranou zvierat alebo
iné problémy, príslušný orgán môže na základe žiados-
ti chovate¾a povoli� v súlade s odsekom 4 premiestne-
nie ošípaných z chovu v ochrannom pásme a ich
priamu prepravu na 
a) bezodkladné zabitie na bitúnok určený príslušným

orgánom, umiestnený v ochrannom pásme alebo
v pásme doh¾adu,

b) bezodkladné usmrtenie a následné spracovanie
pod úradným dozorom do spracovate¾skej prevádz-
karne alebo na iné vhodné miesto,

c) iné miesto v ochrannom pásme; o udelení tohto
povolenia hlavný veterinárny lekár informuje komi-
siu.

(4) Príslušný orgán môže povoli� premiestnenie oší-
paných z chovu v prípadoch, keï sa odvoláva na toto
ustanovenie, ak
a) úradný veterinárny lekár vykonal klinické vyšetre-

nie ošípaných v chove, a najmä premiestňovaných
ošípaných, vrátane zmerania telesnej teploty u čas-
ti ošípaných a skontroloval register a označenie
ošípaných pod¾a osobitného predpisu,9)

b) kontroly a vyšetrenia pod¾a písmena a) nepreuká-
zali prítomnos� klasického moru ošípaných a nesú-
lad s osobitným predpisom,11)

c) ošípané sú prepravované dopravným prostriedkom
zapečateným príslušným orgánom,

d) dopravné prostriedky a vybavenie na prepravu oší-
paných sú bezodkladne po preprave vyčistené
a dezinfikované v súlade s § 12,

e) je zabezpečený v súlade s diagnostickou príručkou

odber dostatočného počtu vzoriek od ošípaných,
ktoré sa zabijú alebo usmrtia, na potvrdenie alebo
vylúčenie prítomnosti vírusu klasického moru oší-
paných v chove,

f) pri premiestňovaní ošípaných na bitúnok
1. príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie kon-

trol a dozoru na bitúnku je informovaný o zámere
zasla� ošípané na bitúnok a následne informuje
príslušný orgán v mieste odoslania o ich prícho-
de,

2. po príchode na bitúnok je nariadené drža� a za-
bíja� tieto ošípané oddelene od iných ošípaných,

3. príslušný orgán vykoná na určenom bitúnku pre-
hliadku pred zabitím a po zabití zameranú na
zistenie príznakov prítomnosti klasického moru
ošípaných,

4. čerstvé mäso získané z týchto ošípaných je spra-
cované alebo označené špeciálnou značkou pod¾a
osobitného predpisu12) a následne ošetrené v sú-
lade s osobitným predpisom;13) ošetrenie sa vyko-
ná v prevádzkarni určenej príslušným orgánom;
mäso sa môže zasla� do tejto prevádzkarne, len
ak je zásielka pred odchodom zapečatená a zo-
stane zapečatená počas celej prepravy.

(5) Príslušný orgán zruší opatrenia nariadené
v ochrannom pásme po ukončení
a) čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov,
b) klinického a laboratórneho vyšetrenia ošípaných

z chovov v súlade s diagnostickou príručkou na
zistenie možnej prítomnosti vírusu klasického mo-
ru ošípaných; tieto vyšetrenia sa vykonajú najskôr
po uplynutí 30 dní od ukončenia predbežného čis-
tenia a dezinfekcie infikovaných chovov.

§ 11

Opatrenia v pásme doh¾adu

(1) V pásme doh¾adu príslušný orgán nariadi 
a) vykona� súpis všetkých chovov ošípaných,
b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných na

pozemných komunikáciách okrem nevyhnutnej
prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej prí-
slušným orgánom; tento zákaz premiestňovania
a prepravy sa nevz�ahuje na tranzit ošípaných po
cestách alebo železnici bez zastavovania a vykládky
ošípaných alebo na ošípané pochádzajúce z chovov
mimo pásma doh¾adu, určené na bezodkladné za-
bitie na bitúnku v pásme,

c) čistenie, dezinfekciu a ošetrenie dopravných pro-
striedkov a iných vozidiel a vybavenia, ktoré boli
použité na prepravu ošípaných alebo iných druhov
zvierat alebo materiálov, ktoré môžu by� kontami-
nované, napríklad telá zvierat, krmivo, hnoj, hno-
jovica a iné, čo najskôr po kontaminácii v súlade
s § 12; vozidlo použité na prepravu ošípaných ne-
smie opusti� pásmo bez vyčistenia a dezinfekcie,

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. 
12) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa z domáceho

hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.
13) § 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov

s členskými štátmi.
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d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu
a do chovu v prvých siedmich dňoch po vymedzení
pásma bez povolenia príslušného orgánu,

e) bezodkladne hlási� všetky uhynuté alebo choré oší-
pané v chove príslušnému orgánu, ktorý vykoná
príslušné vyšetrovanie v súlade s postupom uvede-
ným v diagnostickej príručke,

f) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu, v kto-
rom sú držané, 21 dní od ukončenia predbežného
čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov; prísluš-
ný orgán môže v súlade s § 10 ods. 4 povoli� po 21
dňoch premiestnenie ošípaných z uvedeného chovu
a ich priamu prepravu
1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený prí-

slušným orgánom, prednostne umiestnený
v ochrannom pásme alebo v pásme doh¾adu,

2. na bezodkladné usmrtenie a následné spracova-
nie pod úradným dozorom do spracovate¾skej
prevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,

3. na iné miesto v ochrannom pásme alebo v pásme
doh¾adu; o udelení tohto povolenia hlavný veteri-
nárny lekár informuje komisiu,

g) zákaz prepravy spermy, vajíčok a embryí ošípaných
z chovov pásma doh¾adu,

h) dodržiava� hygienické opatrenia na vstup osôb do
chovov alebo výstup osôb z chovov ošípaných na
zníženie rizika šírenia vírusu klasického moru oší-
paných.

(2) Ak sa ošípané uvedené v odseku 1 písm. f) pre-
pravujú na bitúnok, môže príslušný orgán v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev povoli� vý-
nimku z opatrení uvedených v § 10 ods. 4 písm. e) a f)
bode 4, najmä výnimku z označovania mäsa pochá-
dzajúceho z týchto ošípaných a jeho následného po-
užitia a určenia ošetrených produktov.

(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti
dlhšie ako 30 dní a ak v dôsledku toho vznikajú pri
chove ošípaných problémy s ochranou zvierat alebo
iné problémy, príslušný orgán môže na základe žiados-
ti vlastníka povoli� v súlade s § 10 ods. 4 premiestne-
nie ošípaných z chovu v pásme doh¾adu a ich priamu
prepravu na
a) bezodkladné zabitie na bitúnok určený príslušným

orgánom, prednostne umiestnený v ochrannom
pásme alebo v pásme doh¾adu,

b) bezodkladné usmrtenie a následné spracovanie
pod úradným dozorom do spracovate¾skej prevádz-
karne alebo iné vhodné miesto,

c) iné miesto v ochrannom pásme alebo v pásme do-
h¾adu; o udelení tohto povolenia hlavný veterinár-
ny lekár informuje komisiu.

(4) Príslušný orgán zruší opatrenia nariadené v pás-
me doh¾adu po ukončení
a) čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov,
b) klinického a potrebného laboratórneho vyšetrenia

ošípaných všetkých chovov v súlade s diagnostic-
kou príručkou na zistenie možnej prítomnosti víru-

su klasického moru ošípaných; tieto vyšetrenia sa
vykonajú najskôr 20 dní od ukončenia predbežného
čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov.

§ 12

Čistenie a dezinfekcia

(1) Na dezinfekciu možno používa� len dezinfekčné
prostriedky a ich koncentrácie úradne schválené prí-
slušným orgánom.

(2) Čistenie a dezinfekcia sa vykonávajú pod úrad-
ným dozorom v súlade s
a) pokynmi úradného veterinárneho lekára na nákla-

dy majite¾a chovu alebo osoby zodpovednej za chov,
b) postupmi a pravidlami na čistenie, dezinfekciu

a ošetrenie pod¾a prílohy č. 4.

§ 13

Obnova chovu ošípaných

(1) Obnova chovu ošípaných v chove uvedenom v § 5
sa môže vykona� až po uplynutí 30 dní od ukončenia
čistenia a dezinfekcie v súlade s § 12.

(2) Obnova chovu sa vykoná v súlade s týmito požia-
davkami:
a) ak ide o chov pod holým nebom, obnova chovu

ošípaných sa vykoná naskladnením sentinelových
ošípaných s negatívnym výsledkom na prítomnos�
protilátok proti vírusu klasického moru ošípaných
alebo pochádzajúcich z chovu, v ktorom neboli na-
riadené žiadne obmedzujúce opatrenia súvisiace
s klasickým morom ošípaných; sentinelové ošípané
sa umiestnia v súlade s požiadavkami príslušného
orgánu rovnomerne po celom chove a vyšetria sa po
40 dňoch od ich umiestnenia v chove na prítomnos�
protilátok v súlade s diagnostickou príručkou; ak
žiadna ošípaná nevytvorila protilátky proti vírusu
klasického moru ošípaných, obnova chovu sa môže
dokonči�; žiadna ošípaná neopustí chov skôr, než
sa získajú negatívne výsledky sérologického vyšet-
renia,

b) ak ide o iné formy chovu, obnova chovu ošípaných
sa vykoná v súlade s požiadavkami uvedenými
v písmene a) alebo sa vykoná úplná obnova chovu,
ak
1. ošípané sa naskladnia do 20 dní a pochádzajú

z chovu, v ktorom neboli nariadené obmedzujúce
opatrenia v súvislosti s klasickým morom ošípa-
ných,

2. ošípané sa vyšetria po 40 dňoch od naskladnenia
poslednej ošípanej v chove na prítomnos� protilá-
tok v súlade s diagnostickou príručkou,

3. žiadna ošípaná neopustí chov skôr, než sa získajú
negatívne výsledky sérologického vyšetrenia.

(3) Príslušný orgán môže povoli� výnimku z požiada-
viek uvedených v odseku 2, ak uplynulo šes� mesiacov
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od ukončenia čistenia a dezinfekcie v chove so zrete-
¾om na epizootologickú situáciu.

§ 14

Opatrenia pri podozrení a potvrdení výskytu
klasického moru ošípaných na bitúnku alebo

v dopravnom prostriedku

(1) Ak sa na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku
vyskytuje jedna alebo viac ošípaných podozrivých
z choroby, príslušný orgán bezodkladne vykoná úrad-
né vyšetrenie na potvrdenie alebo vylúčenie prítom-
nosti klasického moru ošípaných v súlade s postupom
uvedeným v diagnostickej príručke.

(2) Pri zistení klasického moru ošípaných na bitún-
ku alebo v dopravnom prostriedku príslušný orgán
nariadi
a) bezodkladné usmrtenie všetkých vnímavých zvierat

na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
b) spracovanie tiel a vnútorností ošípaných a odpadov

od potenciálne nakazených a kontaminovaných
zvierat pod veterinárnym dozorom,

c) čistenie a dezinfekciu budov a zariadení vrátane
dopravných prostriedkov pod dozorom úradného
veterinárneho lekára a pod¾a § 12, 

d) vykona� epizootologické vyšetrenie pod¾a § 8,
e) identifikova� genetický typ izolovaného vírusu kla-

sického moru ošípaných laboratórnym postupom
v súlade s diagnostickou príručkou,

f) vykona� opatrenia uvedené v § 7, odkia¾ pochádza-
jú nakazené ošípané alebo ich telá, v chove
a v iných kontaktných chovoch; v súlade s výsled-
kom epizootologického vyšetrenia sa v chove pôvo-
du nakazených ošípaných alebo ich tiel vykonajú
opatrenia uvedené v § 5 ods. 1,

g) zákaz premiestňovania ïalších ošípaných na bitú-
nok alebo ich prepravu počas najmenej 24 hodín od
vykonania čistenia a dezinfekcie pod¾a § 12.

§ 15

Opatrenia pri podozrení a potvrdení výskytu
klasického moru ošípaných u diviakov

(1) Ak má príslušný orgán informácie o výskyte di-
viakov podozrivých z klasického moru ošípaných, bez-
odkladne nariadi a vykoná opatrenia na potvrdenie
alebo vylúčenie prítomnosti klasického moru ošípa-
ných, ako je informovanie vlastníkov a po¾ovníkov
a vyšetrovanie všetkých ulovených a nájdených uhy-
nutých diviakov vrátane laboratórneho vyšetrenia. 

(2) Pri potvrdení primárneho prípadu klasického
moru ošípaných u diviakov príslušný orgán na zabrá-
nenie šírenia choroby bezodkladne
a) prostredníctvom odbornej skupiny zloženej z vete-

rinárnych lekárov, zástupcov záujmových združení
po¾ovníkov, biológov a epizootológov 
1. zistí epizootologickú situáciu a vymedzí infikova-

nú oblas� pod¾a § 16 ods. 3 písm. b),

2. určí ïalšie opatrenia okrem opatrení uvedených
v písmenách b) a c), ktoré príslušný orgán nariadi
v infikovanej oblasti; medzi tieto opatrenia môže
patri� dočasný zákaz lovu a zákaz kŕmenia divia-
kov,

3. navrhne plán eradikácie choroby,
4. vykoná kontrolu účinnosti prijatých opatrení

v infikovanej oblasti,
b) nariadi úradný doh¾ad o chovoch ošípaných v infi-

kovanej oblasti, a najmä 
1. vykona� úradný súpis všetkých kategórií ošípa-

ných vo všetkých chovoch a jeho pravidelnú ak-
tualizáciu vlastníkom; informácie v súpise sa
predložia na vyžiadanie a môžu by� pri kontrole
preverované; v chovoch ošípaných pod otvoreným
nebom sa prvý súpis môže vykona� na základe
odhadu počtu ošípaných,

2. drža� všetky ošípané v chove v ich ustajňovacích
priestoroch alebo na mieste, kde sa môžu izolova�
od diviakov; nariadi uloženie materiálov, ktoré
môžu prís� do kontaktu s ošípanými v chove tak,
aby sa k nim nedostali diviaky,

3. zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do
chovu bez povolenia príslušného orgánu prijatého
so zrete¾om na epizootologickú situáciu,

4. používanie účinných dezinfekčných zariadení pri
vstupe do chovov a do jednotlivých objektov na
ustajnenie ošípaných, ako aj pri výstupe z nich,

5. dodržiava� hygienické opatrenia na vstup alebo
výstup osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s di-
viakmi, na zníženie rizika šírenia vírusu klasické-
ho moru ošípaných vrátane dočasného zákazu
vstupu týchto osôb do chovov ošípaných,

6. odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie od
všetkých ošípaných uhynutých alebo chorých
s príznakmi klasického moru ošípaných,

7. opatrenia proti tomu, aby sa čas� z ulovených
alebo nájdených uhynutých diviakov, ako aj ma-
teriálov alebo vybavenia, ktoré by mohli by� kon-
taminované vírusom klasického moru ošípaných,
dostala do kontaktu s ošípanými v chove,

8. aby ošípané, ich sperma, embryá alebo vajíčka
neboli premiestnené z infikovanej oblasti na účely
výmeny s členskými štátmi,

c) nariadi vyšetrenie úradným veterinárnym lekárom
všetkých nájdených uhynutých a ulovených divia-
kov v infikovanej oblasti v súlade s diagnostickou
príručkou; telá pozitívne tetovaných zvierat, ako aj
časti tiel, ktoré nie sú určené na ¾udskú spotrebu,
nariadi spracova� pod úradným dozorom; ak vyšet-
renie na klasický mor ošípaných je negatívne, prí-
slušný orgán nariadi opatrenia pod¾a osobitného
predpisu,14)

d) nariadi identifikova� genetický typ izolovaného ví-
rusu klasického moru ošípaných laboratórnym po-
stupom v súlade s diagnostickou príručkou.

(3) Ak sa prípad klasického moru ošípaných u divia-
kov vyskytol v blízkosti hranice s členským štátom,
príslušný orgán spolupracuje s príslušnými orgánmi

14) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme
ochrany zdravia ¾udí pri usmrcovaní vo¾ne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
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členských štátov pri nariaïovaní opatrení pod¾a odse-
kov 1 a 2.

§ 16

Plán eradikácie klasického moru ošípaných
v diviačej populácii

(1) Príslušný orgán do 90 dní od potvrdenia primár-
neho prípadu klasického moru ošípaných u diviakov
predloží komisii písomný plán opatrení na eradikáciu
choroby v infikovanej oblasti a opatrení uplatňova-
ných v chovoch v tejto oblasti; Ministerstvo pôdohos-
podárstva Slovenskej republiky (ïalej len „minister-
stvo”) schváli plán eradikácie klasického moru
ošípaných v diviačej populácii15) v súlade s požiadav-
kami Európskych spoločenstiev; príslušný orgán môže
plán následne meni� alebo dopĺňa� tak, aby zoh¾adňo-
val vývoj situácie. Ak sa tieto zmeny a doplnky týkajú
nového vymedzenia infikovanej oblasti, príslušný or-
gán bezodkladne informuje komisiu a členské štáty
o týchto zmenách a doplnkoch. Ak sa tieto zmeny
a doplnky týkajú ostatných ustanovení plánu, prísluš-
ný orgán predloží zmenený a doplnený plán komisii na
preskúmanie a konečné schválenie.

(2) Po schválení opatrení uvedených v pláne prísluš-
ný orgán zruší opatrenia uvedené v § 15 a nahradí ich
opatreniami uvedenými v pláne eradikácie ku dňu
v ňom stanovenom.

(3) Plán uvedený v odseku 1 obsahuje informácie o
a) výsledkoch epizootologického vyšetrenia a kontrol

vykonaných pod¾a § 15 a geografickej distribúcie
choroby,

b) vymedzenej infikovanej oblasti na základe 
1. výsledkov epizootologického vyšetrenia a geogra-

fickej distribúcie choroby,
2. populácie diviačej zveri v oblasti,
3. existencie prírodných alebo umelých prekážok

presunov diviakov,
c) organizácii spolupráce medzi biológmi, po¾ovníkmi,

po¾ovnými združeniami, ochrancami vo¾ne žijúcej
zveri a príslušným orgánom,

d) poskytovaní informácií po¾ovníkom o prijatých
opatreniach v rámci tohto plánu,

e) spôsobe získania počtov a umiestnení metapopulá-
cií diviakov v infikovanej oblasti a okolo nej,

f) počte a ve¾kosti metapopulácií diviakov v infikova-
nej oblasti a okolo nej,

g) spôsobe určenia rozšírenia choroby v diviačej po-
pulácii vyšetrením ulovených a nájdených uhynu-
tých diviakov vrátane laboratórneho vyšetrenia
a vekovo stratifikovaného epizootologického vyšet-
renia,

h) opatreniach prijatých na zabránenie šírenia choro-
by prostredníctvom presunov diviakov a kontaktmi
medzi metapopuláciami diviakov vrátane možného
zákazu lovu,

i) opatreniach prijatých na zníženie vnímavosti divia-
čej populácie, najmä mladých vekových kategórií,

j) požiadavkách na zabránenie šírenia choroby po¾ov-
níkmi,

k) spôsoboch odstraňovania ulovených a nájdených
uhynutých diviakov, ktoré sú založené na
1. spracovaní pod úradným dozorom alebo
2. vyšetrení úradným veterinárnym lekárom a labo-

ratórnom vyšetrení v súlade s diagnostickou prí-
ručkou; telá pozitívnych zvierat, ako aj časti tiel,
ktoré nie sú určené na ¾udskú spotrebu, sa spra-
cujú pod úradným dozorom; ak sú výsledky vy-
šetrenia negatívne, príslušný orgán nariadi opat-
renia pod¾a osobitného predpisu,14) 

l) epizootologickom vyšetrení vykonanom u diviaka
uloveného alebo nájdeného uhynutého; toto vyšet-
renie sa vykonáva aj dotazníkmi a poskytuje infor-
mácie o
1. geografickej oblasti, v ktorej bolo zviera ulovené

alebo nájdené uhynuté,
2. dátume, keï bolo zviera ulovené alebo nájdené

uhynuté,
3. osobe, ktorá zviera ulovila alebo našla,
4. veku a pohlaví diviaka,
5. príznakoch pred ulovením u zastreleného divia-

ka,
6. stave tela uhynutého zviera�a,
7. laboratórnych nálezoch,

m) programe doh¾adu a preventívnych opatreniach
prijatých v chovoch umiestnených vo vymedzenej
infikovanej oblasti, a ak je to potrebné, v jej okolí
vrátane prepravy a premiestňovania zvierat v ob-
lasti, do oblasti a z oblasti, a najmä zákaz pre-
miestňovania ošípaných, ich spermy, embryí ale-
bo vajíčok z infikovanej oblasti na účely výmeny
s členskými štátmi,

n) iných kritériách na zrušenie nariadených opatrení,
o) príslušnom orgáne dozoru nad úradmi zodpovedný-

mi za realizáciu plánu a koordináciu pri vykonáva-
ní plánu,

p) systéme na pravidelnú revíziu výsledkov plánu od-
bornou skupinou vytvorenou pod¾a § 15 ods. 2
písm. a),

r) opatreniach v rámci monitoringu choroby účinné-
ho najskôr 12 mesiacov od posledného potvrdeného
prípadu klasického moru ošípaných u diviakov vo
vymedzenej infikovanej oblasti; tieto opatrenia sa
vykonávajú počas 12 mesiacov a zahŕňajú opatre-
nia uvedené v písmenách g), k) a l).

(4) Hlavný veterinárny lekár predkladá komisii
a iným členským štátom správu o epizootologickej si-
tuácii vo vymedzenej oblasti a výsledky plánu eradiká-
cie v pravidelných šes�mesačných intervaloch.

§ 17

Diagnostické postupy a požiadavky na biologickú
bezpečnos�

(1) Diagnostické postupy, odber vzoriek a laboratór-
ne vyšetrenie na zistenie prítomnosti klasického moru
ošípaných sa vykonávajú v súlade s diagnostickou prí-

15) § 5 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.

Čiastka 135 Zbierka zákonov č. 276/2003 Strana 1647



ručkou, ktorú vydá a zverejní vo vestníku hlavný vete-
rinárny lekár.16)

(2) Národné laboratórium uvedené v prílohe č. 5 je
zodpovedné za koordináciu štandardov a metód dia-
gnostiky v súlade s prílohou č. 6 a za plnenie zmlúv
uzatvorených orgánom veterinárnej správy s referenč-
ným laboratóriom Európskych spoločenstiev uvede-
ným v prílohe č. 7.

(3) Manipulácia s vírusom klasického moru ošípa-
ných, jeho genómom, antigénmi a vakcínami na vý-
skumné účely, diagnostiku alebo na výrobu sa vyko-
náva len v miestach, zariadeniach a laboratóriách,
ktoré schválil príslušný orgán. 

(4) Hlavný veterinárny lekár zašle zoznam schvále-
ných miest, prevádzok alebo laboratórií komisii najne-
skôr do 31. decembra 2003 a zabezpečuje jeho aktua-
lizáciu.

§ 18

Manipulácia, výroba, skladovanie, zásobovanie,
distribúcia a predaj vakcíny proti klasickému

moru ošípaných

(1) Očkovanie proti klasickému moru ošípaných je
zakázané.

(2) Manipulácia, výroba, skladovanie, zásobovanie,
distribúcia a predaj vakcín proti klasickému moru
ošípaných sa vykonávajú len pod úradným dozorom.

§ 19

Núdzové očkovanie v chovoch ošípaných

(1) Ak bol potvrdený výskyt klasického moru ošípa-
ných v chovoch ošípaných a na základe epizootologic-
kých údajov hrozí jeho rozšírenie, orgán veterinárnej
správy môže rozhodnú� o núdzovom očkovaní17) pod¾a
odsekov 2 až 11. Ustanovenie § 18 ods. 1 o použití
vakcíny proti klasickému moru ošípaných nie je týmto
dotknuté.

(2) Hlavné kritériá, ktoré sa zvážia pred prijatím
rozhodnutia o núdzovom očkovaní, sú uvedené v prí-
lohe č. 8. Ustanovenie § 5 ods. 2 nie je týmto dotknuté.

(3) Príslušný orgán vypracuje plán núdzového očko-
vania, v ktorom 
a) uvedie dôvod na začatie núdzového očkovania,
b) vymedzí rozsah územia, na ktorom bude núdzové

očkovanie vykonané, a počet chovov ošípaných na
tomto území,

c) určí kategóriu ošípaných, ktoré budú očkované,
a uvedie ich počet,

d) uvedie druh použitej očkovacej látky,
e) určí čas, po ktorý bude očkovanie vykonávané,
f) uvedie opatrenia na vykonanie špeciálnej identifi-

kácie a špeciálnej registrácie očkovaných zvierat,
g) uvedie opatrenia na premiestňovanie ošípaných

a ich produktov,

h) uvedie kritériá na prijatie opatrení uvedených v § 7
ods. 2 v kontaktných chovoch a začatie očkovania
v týchto chovoch,

i) uvedie prijatie ïalších opatrení primeraných nú-
dzovej situácii, a najmä odberu vzoriek a klinické-
ho a laboratórneho vyšetrenia ošípaných z očkova-
ných chovov a ïalších chovov v oblasti očkovania,
najmä v prípade použitia značenej očkovacej látky.

(4) Rozhodnutie o očkovaní proti klasickému moru
ošípaných pod¾a odseku 1 prijme príslušný orgán
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(5) Počas očkovania je zakázané ošípané premies-
tňova� zo zóny, kde sa vykonáva očkovanie, okrem
prepravy na bitúnok určený príslušným orgánom
a umiestnený v zóne očkovania alebo v blízkosti tej-
to zóny na bezodkladné zabitie alebo do spracovate¾-
skej prevádzkarne alebo na vhodné miesto, na kto-
rom sú ošípané bezodkladne usmrtené a ich telá
spracované pod úradným dozorom.

(6) Čerstvé bravčové mäso z očkovaných ošípaných
sa spracuje alebo označí a ošetrí v súlade s § 10 ods.
4 písm. f) bodom 4.

(7) Sperma, vajíčka a embryá od ošípaných určených
na očkovanie získané 30 dní pred očkovaním sa vyh¾a-
dajú a zničia pod úradným dozorom.

(8) Opatrenia pod¾a odsekov 5 až 7 platia šes� me-
siacov od ukončenia očkovania v zóne. Pred uplynutím
šiestich mesiacov príslušný orgán v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev zakáže
a) premiestňovanie sérologicky pozitívnych ošípaných

z chovov, v ktorých sú držané, okrem premiestne-
nia na bezodkladné zabitie,

b) získavanie spermy, embryí alebo vajíčok od sérolo-
gicky pozitívnych ošípaných,

c) premiestňovanie odstavčiat pochádzajúcich od sé-
rologicky pozitívnych prasníc z chovu ich pôvodu
okrem ich premiestnenia
1. na bitúnok na bezodkladné zabitie,
2. do chovu určeného príslušným orgánom, odkia¾

budú premiestnené priamo na bitúnok,
3. do chovu po predchádzajúcom sérologickom vy-

šetrení s negatívnym výsledkom na prítomnos�
protilátok proti klasickému moru ošípaných. 

(9) Príslušný orgán môže ako výnimku z odseku 4
prija� rozhodnutie o núdzovom očkovaní, ak
a) je vypracovaný návrh plánu núdzového očkovania

v súlade s § 22; plán núdzového očkovania a roz-
hodnutie o núdzovom očkovaní oznámi hlavný ve-
terinárny lekár komisii pred začiatkom očkovania,

b) je v pláne uvedené opatrenie na zabitie ošípaných
v chove, v ktorom sa vykoná očkovanie, alebo ich
usmrtenie v súlade s odsekom 5, a to čo najskôr od
ukončenia očkovania, a čerstvé bravčové mäso
z očkovaných ošípaných sa spracuje alebo označí
a ošetrí v súlade s § 10 ods. 4 písm. f) bodom 4.

(10) Príslušný orgán môže ako výnimku z odseku 6
zruši� opatrenia uvedené v odsekoch 5 až 7, ak

16) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. 
17) § 6 ods. 3 písm. a) druhý bod zákona č. 488/2002 Z. z.
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a) všetky ošípané z chovu, v ktorom sa použila očko-
vacia látka, boli zabité alebo usmrtené v súlade
s odsekom 5 a čerstvé mäso z týchto ošípaných bolo
spracované alebo označené a ošetrené v súlade
s § 10 ods. 4 písm. f) bodom 4,

b) všetky chovy, v ktorých boli držané očkované oší-
pané, boli vyčistené a dezinfikované v súlade
s § 12,

c) obnova chovov sa vykonala najskôr po uplynutí
desiatich dní od ukončenia čistenia a dezinfekcie
a po zabití alebo usmrtení ošípaných v chovoch,
v ktorých sa očkovanie vykonalo,

d) po obnove chovov ošípané v chovoch v zóne očko-
vania boli klinicky a laboratórne vyšetrené v súlade
s diagnostickou príručkou na prítomnos� vírusu
klasického moru ošípaných; v chovoch, v ktorých
sa vykonávalo očkovanie, sa toto vyšetrenie vykoná
najskôr po uplynutí 40 dní od obnovy chovu a je
zakázané premiestňova� ošípané počas tohto obdo-
bia z chovu.

(11) Ak sa očkovanie ošípaných vykonáva značenou
očkovacou látkou, môže príslušný orgán v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev povoli� výnim-
ku z opatrení uvedených v odsekoch 5 až 8, a najmä
výnimku z označovania mäsa pochádzajúceho z očko-
vaných ošípaných a jeho následného použitia a urče-
nia ošetrených produktov, ak
a) bol schválený plán očkovania pred začiatkom očko-

vania v súlade s odsekom 3,
b) hlavný veterinárny lekár predložil komisii žiados�

spolu so správou o vykonávaní očkovania a celko-
vej epizootologickej situácii,

c) bola kontrola očkovania vykonaná v súlade s § 21.

(12) Výnimky z odsekov 5 až 8 sa udelia na základe
rizika, že klasický mor ošípaných sa šíri pri presunoch
a výmenou s očkovanými ošípanými, ich potomstvom
alebo produktmi.

§ 20

Núdzové očkovanie diviakov

(1) Ak sa potvrdí výskyt klasického moru ošípaných
u diviakov a na základe epizootologických údajov hro-
zí jeho rozšírenie, príslušný orgán môže rozhodnú�
o núdzovom očkovaní diviakov v súlade s odsekmi 2
a 3. Ustanovenie § 18 ods. 1 nie je týmto dotknuté.

(2) Príslušný orgán vypracuje plán núdzového očko-
vania, v ktorom uvedie 
a) dôvod na začatie núdzového očkovania,
b) rozsah územia, na ktorom bude núdzové očkovanie

vykonané; toto územie je čas�ou infikovanej oblasti
vymedzenej v súlade s § 16 ods. 3 písm. b),

c) druh použitej očkovacej látky a postup očkovania,
d) spôsob očkovania mladých vekových kategórií di-

viakov,
e) očakávaný čas, po ktorý bude očkovanie vykonáva-

né,
f) počet očkovaných diviakov,

g) opatrenia na zabránenie rýchlemu obratu diviačej
populácie,

h) opatrenia na zabránenie rozšírenia vakcinačného
vírusu do chovov ošípaných,

i) očakávané výsledky očkovania a parametre na ove-
renie jeho účinnosti,

j) príslušný orgán dozoru a koordinácie vykonávania
plánu očkovania,

k) systém na pravidelnú revíziu výsledkov očkovania
odbornou skupinou vytvorenou v súlade s § 15 ods.
2 písm. a),

l) prijatie ïalších opatrení primeraných núdzovej si-
tuácii.

(3) Rozhodnutie o očkovaní proti klasickému moru
ošípaných pod¾a odseku 1 prijme príslušný orgán v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.

(4) Hlavný veterinárny lekár predkladá komisii
a členským štátom správu o výsledkoch očkovania
v pravidelných šes�mesačných intervaloch spolu so
správou pod¾a § 16 ods. 4.

§ 21

Kontrola

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie
právneho predpisu Európskych spoločenstiev uve-
deného v prílohe č. 1 môžu odborníci komisie vyko-
náva� v spolupráci s príslušným orgánom kontroly
na mieste v Slovenskej republike. Príslušný orgán,
iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto
kontroly týkajú, poskytnú odborníkom komisie pri
plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im
umožnia prístup k všetkým potrebným informáciám,
dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov,
zariadení a dopravných prostriedkov na účely vyko-
návania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušné-
mu orgánu.

(2) Komisia informuje príslušný orgán o výsledkoch
vykonaných kontrol pod¾a odseku 1.

(3) Príslušný orgán prijme v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev pravidlá na použitie odseku
1, najmä o spôsobe spolupráce s orgánmi verejnej
správy. 

§ 22

Pohotovostné plány

(1) Príslušný orgán vypracuje pohotovostný plán,
ktorý špecifikuje opatrenia, ktoré majú by� vykonáva-
né, pri vzniku ohniska klasického moru ošípaných. Na
základe pohotovostného plánu príslušný orgán zabez-
pečí zariadenie, vybavenie, personál a všetky ïalšie
materiály, ktoré sú nevyhnutné na rýchlu a účinnú
eradikáciu ohniska. Pohotovostný plán obsahuje pres-
ný údaj o 
a) požiadavkách na očkovaciu látku, ktoré sa považu-

jú za potrebné, ak dôjde k núdzovému očkovaniu,
b) regiónoch, v ktorých sa nachádzajú oblasti s vyso-
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kou hustotou ošípaných, na zabezpečenie vyššieho
stupňa informovanosti a pohotovostného plánova-
nia.

(2) Kritériá a požiadavky na pohotovostné plány sú
uvedené v prílohe č. 9.

(3) Hlavný veterinárny lekár predloží národný plán
komisii na schválenie, zabezpečí jeho aktualizáciu
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
a aktualizuje ho každých pä� rokov a opätovne ho
predkladá komisii na schválenie.

§ 23

Kontrolné centrá a odborné skupiny

(1) Ak sa zistí ohnisko klasického moru ošípaných,
hlavný veterinárny lekár bezodkladne vytvorí z úrad-
ných veterinárnych lekárov, prípadne ïalších zamest-
nancov príslušných orgánov a odborníkov vo veteri-
nárnej oblasti národné centrum pre kontrolu
klasického moru ošípaných (ïalej len „národné cen-
trum”) a miestne centrá pre kontrolu klasického moru
ošípaných.18)

(2) Národné centrum priamo riadi a monitoruje čin-
nosti miestnych centier. Národné centrum je zodpo-
vedné za
a) určenie kontrolných opatrení,
b) zabezpečenie rýchleho a účinného vykonávania

opatrení miestnymi centrami,
c) pridelenie pracovníkov a iných zdrojov miestnym

centrám,
d) poskytovanie informácií komisii a členským štá-

tom, národným veterinárnym organizáciám, národ-
ným autoritám a po¾nohospodárskym a obchod-
ným organizáciám,

e) organizáciu núdzového očkovania a vymedzenie
zón očkovania,

f) spojenie s diagnostickými laboratóriami,
g) spojenie s tlačou a inými masovokomunikačnými

prostriedkami,
h) spojenie s políciou na zabezpečenie prijímania

právnych opatrení.

(3) Niektoré funkcie národného centra môže hlavný
veterinárny lekár prenies� na miestne centrum pracu-
júce na úrovni kraja pod¾a osobitného predpisu7) alebo
na regionálnej úrovni za predpokladu, že sa tým ne-
ohrozia ciele národného centra pre kontrolu chorôb.

(4) Na účely odbornej pomoci pri zabezpečovaní pri-
pravenosti na výskyt chorôb hlavný veterinárny lekár
vytvára z úradných veterinárnych lekárov a ïalších
odborníkov vo veterinárnej oblasti odbornú skupinu,
ktorá v čase výskytu ohniska choroby pomáha pri
a) vykonávaní epizootologického vyšetrenia,
b) odbere vzoriek, vyšetrovaní a interpretácii výsled-

kov laboratórnych vyšetrení,
c) zavedení opatrení na kontrolu choroby.

(5) Príslušné orgány zabezpečia, aby národné centrá
a miestne centrá a skupina odborníkov mali pod¾a
svojich potrieb k dispozícii personál, zariadenia a vy-
bavenie vrátane komunikačných systémov a jasný
a efektívny re�azec riadenia, pomocou ktorého sa za-
bezpečí rýchle uplatňovanie opatrení na kontrolu cho-
roby.

§ 24

Používanie kuchynských odpadov

(1) Skrmova� kuchynské odpady ošípaným je zaká-
zané.

(2) Skrmova� kuchynské odpady z medzinárodných
dopravných prostriedkov je zakázané. Tieto kuchyn-
ské odpady sa zbierajú a zničia pod úradným dozorom.

(3) Hlavný veterinárny lekár informuje komisiu
o kontrolách nad dodržiavaním zákazov pod¾a odsekov
1 a 2 vždy k 31. októbru, po prvýkrát v roku 2004.

§ 25

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

18) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001, ktorá zavádza opatrenia Spoločenstva na tlmenie klasického
moru ošípaných (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 316, 1. 12. 2001, s. 59).

Smernica Rady je preložená 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 č. 1
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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 ROZSAH A SPÔSOB HLÁSENIA OZNÁMENIA O POTVRDENÍ KLASICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH
A ĎALŠÍCH EPIZOOTOLOGICKÝCH INFORMÁCIÍ

1. Do 24 hodín od potvrdenia každého primárneho ohniska, primárneho prípadu u diviakov alebo prípadne na
bitúnku alebo v dopravnom prostriedku sa musia prostredníctvom oznamovacieho systému pre nákazy zvierat
a v súlade s osobitným predpisom1) oznámi� nasledujúce údaje:
a) dátum odoslania;
b) čas odoslania;
c) názov štátu;
d) názov choroby;
e) číslo ohniska alebo prípadu;
f) dátum, keï vzniklo podozrenie na klasický mor ošípaných;
g) dátum potvrdenia podozrenia;
h) metódy použité na potvrdenie choroby;
i) potvrdenie prítomnosti choroby u diviakov alebo u ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom

prostriedku;
j) zemepisné určenie miesta, kde bolo potvrdené ohnisko alebo prípad klasického moru ošípaných;
k) vykonané opatrenia na tlmenie choroby.

2. Ak ide o primárne ohnisko alebo prípady na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, musia sa okrem údajov
uvedených v bode 1 poskytnú� nasledujúce informácie:
a) počet podozrivých ošípaných v ohnisku, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku;
b) počet uhynutých ošípaných z každej kategórie v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku;
c) pri každej kategórii počet ošípaných, u ktorých bola zistená nákaza, a počet ošípaných, u ktorých bol

klasický mor ošípaných potvrdený;
d) počet ošípaných usmrtených v ohnisku, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku;
e) počet spracovaných kadáverov;
f) pri ohnisku uvies� jeho vzdialenos� od najbližšieho chovu ošípaných;
g) ak bol klasický mor ošípaných zistený na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, uvies� umiestnenie

chovov pôvodu infikovaných ošípaných alebo kadáverov. 

3. V prípade sekundárnych ohnísk sa musia informácie uvedené v bodoch 1 a 2 poskytnú� v rámci časového
limitu určeného osobitným prepisom.2)

4. Príslušný orgán po poskytnutí informácií uvedených v bodoch 1, 2 a 3 v ohnisku alebo v prípade klasického
moru ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku musí čo najskôr predloži�  komisii
a členským štátom písomnú správu, ktorá obsahuje
a) dátum usmrtenia ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku a dátum spracovania ich

tiel;
b) výsledky laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých pri usmrcovaní ošípaných;
c) pri uplatnení výnimky ustanovenej v § 6 ods. 1 počet usmrtených a spracovaných ošípaných a počet

ošípaných, ktoré sa zabijú neskôr, a časový limit určený na ich zabitie;
d) informácie súvisiace s možným pôvodom choroby alebo skutočný pôvod choroby, ak bol zistený;
e) pri primárnom ohnisku alebo pri výskyte klasického moru ošípaných na bitúnku alebo v dopravnom

prostriedku genetický typ vírusu zodpovedného za vznik ohniska alebo prípadu;
f) ak boli ošípané usmrtené v kontaktných chovoch alebo v chovoch s ošípanými podozrivými z choroby

vírusom klasického moru ošípaných, informácie o
— dátume usmrtenia a počte usmrtených ošípaných z každej kategórie v každom chove, 
— epizootologických súvislostiach medzi ohniskom alebo prípadom klasického moru ošípaných a kontakt-

ným chovom alebo dôvody, ktoré vyvolali podozrenie na klasický mor ošípaných v podozrivom chove, 
— výsledkoch laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých ošípaným v chovoch a po ich usmrtení.

5. Ak ošípané v kontaktných chovoch neboli usmrtené, musí sa poskytnú� správa o dôvodoch takéhoto rozhod-
nutia.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.

1) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
2) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. 
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 HLAVNÉ KRITÉRIÁ, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA ROZHODUJE O USMRTENÍ OŠÍPANÝCH
V KONTAKTNÝCH CHOVOCH

Kritériá
Rozhodnutie

pre usmrtenie proti usmrteniu

Klinické príznaky svedčiace o kla-
sickom more ošípaných v kontak-
tných chovoch

áno nie

Premiestnenie ošípaných z ohniska
choroby do kontaktných chovov po
pravdepodobnom čase zavlečenia ví-
rusu do kontaminovaného chovu

áno nie

Umiestnenie kontaktných chovov
v oblasti s vysokou hustotou výsky-
tu ošípaných

áno nie

Pravdepodobné šírenie vírusu
z ohniska choroby pred aplikáciou
eradikačných opatrení

ve¾ká pravdepodobnos�/nie je
známe

obmedzené

Umiestnenie kontaktných chovov
vo vzdialenosti do 500 m1) od ohnis-
ka choroby

áno nie

Blízkos� kontaktných chovov k viac
ako jednému ohnisku

áno nie

Počet ošípaných v ohnisku a v kon-
taktnom chove

vysoký nízky

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.

1) V oblastiach s vysokou hustotou ošípaných treba zváži� väčšiu vzdialenos�.
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POSTUPY A PRAVIDLÁ ČISTENIA A DEZINFEKCIE

1. Všeobecné postupy sú:

a) postupy čistenia a dezinfekcie, ak ide o potrebu opatrenia na zničenie hlodavcov a hmyzu, sú vykonávané
pod úradným dozorom a v súlade s pokynmi vydanými úradným veterinárnym lekárom;

b) použité dezinfekčné prostriedky a ich koncentrácie sú úradne schválené príslušným orgánom, aby sa
zabezpečilo zničenie vírusu klasického moru ošípaných;

c) účinnos� dezinfekčných prostriedkov je potrebné pred použitím pravidelne kontrolova�, lebo účinnos�
niektorých dezinfekčných prostriedkov sa pri dlhom skladovaní znižuje;

d) výber dezinfekčných prostriedkov a postupov dezinfekcie sa vykonáva s oh¾adom na druh objektu, vozidiel
a vlastnosti predmetov, ktoré majú by� ošetrené;

e) podmienky použitia odmas�ovacích a dezinfekčných prostriedkov musia zabezpeči�, aby ich účinnos�
nebola narušená. Najmä musia by� dodržané technické parametre určené výrobcom, ako je tlak, minimálna
teplota a nutný čas pôsobenia;

f) bez oh¾adu na použitý dezinfekčný prostriedok platia tieto všeobecné pravidlá:
1. úplné nasiaknutie podstielky a hnoja a rovnako výkalov dezinfekčným prostriedkom,
2. umytie a vyčistenie plôch, podláh, rámp a stien kartáčovaním a vydrhnutím po predchádzajúcom

odstránení alebo rozobratí zariadenia alebo vybavenia tam, kde je to možné, aby sa predišlo oslabeniu
účinku čistiacich a dezinfekčných procesov,

3. ïalšia aplikácia dezinfekčného prostriedku najmenej po čas odporučený výrobcom,
4. voda použitá na čistenie musí by� likvidovaná spôsobom, ktorý zabráni riziku šírenia vírusu, pod¾a po-

kynov úradného veterinárneho lekára;
g) ak sa umývanie vykonáva tekutinami aplikovanými pod tlakom, je potrebné predís� rekontaminácii skôr

vyčistených plôch;
h) je potrebné umýva�, dezinfikova� alebo likvidova� vybavenie, zariadenia, predmety alebo miesta, pri ktorých

je pravdepodobná kontaminácia;
i) po vykonaní dezinfekčných postupov je potrebné zabráni� novej kontaminácii;
j) záznamy o čistení a dezinfekcii požadované v rámci tohto nariadenia musia by� k dispozícii v dokumentácii

chovu alebo vozidiel a tam, kde je potrebné úradné schválenie, musia by� schválené úradným veterinárnym
lekárom vykonávajúcim dozor. 

2. Osobitné ustanovenia týkajúce sa čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov sú:

a) predbežné čistenie a dezinfekcia:
1. v priebehu usmrcovania zvierat je potrebné dodržiava� všetky opatrenia, ktoré zabránia alebo minima-

lizujú šírenie vírusu klasického moru ošípaných; medzi ne patrí okrem iného inštalácia dočasného
dezinfekčného vybavenia, zabezpečenie ochranného odevu, spŕch, dekontaminácia použitého vybave-
nia, nástrojov a zariadení a prerušenie dodávky prúdu pre ventiláciu,

2. telá usmrtených zvierat sa musia pokropi� dezinfekčným prostriedkom,
3. ak kadávery musia by� odvezené z chovu na spracovanie, musia by� na prepravu použité uzatvorené

a nepriepustné kontajnery,
4. ihneï po odvoze kadáverov na spracovanie musia by� časti chovu, v ktorých boli ošípané ustajnené,

a všetky budovy, výbehy atï. kontaminované počas usmrcovania, zabíjania alebo vyšetrenia po smrti
ošetrené dezinfekčnými postrekmi, ktoré sú schválené na použitie v súlade s § 12,

5. tkanivá alebo krv, ktoré unikli v priebehu zabíjania alebo pri vyšetrení po smrti, a hrubé nečistoty
z budov, výbehov, náradia atï. musia by� starostlivo zhromaždené a spracované spolu s kadávermi,

6. použitý dezinfekčný prostriedok musí na ošetrených plochách zosta� najmenej počas 24 hodín;

b) záverečné čistenie a dezinfekcia:
1. hnoj a použitá podstielka sa odstránia a ošetria v súlade s bodom 3 písm. a),
2. mastnota a nečistota sa odstránia z povrchov pomocou odmas�ovacieho prípravku a omytím vodou,
3. po omytí studenou vodou sa vykoná ïalší postrek dezinfekčným prostriedkom,
4. po siedmich dňoch sa priestory ošetria odmas�ovacím prípravkom, opláchnu vodou, pokropia dezin-

fekčným prostriedkom a opätovne opláchnu vodou.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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3. Dezinfekcia kontaminovanej podstielky, hnoja a hnojovice:

a) hnoj a použitá podstielka musia by� nahromadené na samozahriatie, pokropené dezinfekčným prostried-
kom a ponechané najmenej počas 42 dní alebo zlikvidované spálením alebo zakopaním;

b) hnojovica musí by� skladovaná najmenej počas 42 dní od dátumu posledného pridania infikovaného
materiálu, ak príslušný orgán nepovolí skrátenie času skladovania pri hnojovici, ktorá bola účinne ošetrená
v súlade s pokynmi úradného veterinárneho lekára na zaistenie zničenia vírusu.

4. Ako výnimku z bodov 1 a 2 môže príslušný orgán pre chov pod otvoreným nebom urči� osobitné postupy čistenia
a dezinfekcie s oh¾adom na typ chovu a klimatické podmienky.
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ZOZNAM  LABORATÓRIÍ 

Belgicko

Centre d’étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Dánsko

Statens Veterinére Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

Nemecko

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

Grécko

Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Španielsko

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

Francúzsko

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d’Armor, 22440 Ploufragan

Írsko

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Taliansko

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Luxembursko

Laboratoire de médicine vétérinaire de l’État, 1020 Luxembourg

Holandsko

Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

Rakúsko

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

Portugalsko

Fínsko

Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Forskningsanstalten för veterinärmedicin och liv-
smedel, 00231 Helsingfors

Švédsko

Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala

Ve¾ká Británia

Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB

Slovenská republika

Štátny veterinárny ústav Zvolen, Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.

Strana 1656 Zbierka zákonov č. 276/2003 Čiastka 135



POVINNOSTI NÁRODNÉHO LABORATÓRIA PRE KLASICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

1. Vykonávanie laboratórnych vyšetrení na zistenie prítomnosti klasického moru ošípaných a identifikáciu
genetického typu izolátov vírusu v súlade s diagnostickou príručkou. 

2. Koordinácia diagnostických metód v každom diagnostickom laboratóriu pre klasický mor ošípaných prostred-
níctvom
a) poskytovania diagnostických reagencií jednotlivým laboratóriám; 
b) kontroly kvality všetkých diagnostických reagentov;
c) zabezpečenia pravidelných porovnávacích testov;
d) uchovávania izolátov vírusu klasického moru ošípaných z prípadov a ohnísk.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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REFERENČNÉ LABORATÓRIUM PRE KLASICKÝ MOR OŠÍPANÝCH 

 Institut für Virologie, die Tierärztliche Hochschule, Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover,
Germany.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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HLAVNÉ KRITÉRIÁ, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA ROZHODUJE O VYKONANÍ NÚDZOVÉHO OČKOVANIA
V CHOVE OŠÍPANÝCH

Kritériá
Rozhodnutie

pre očkovanie proti očkovaniu

Počet/krivka incidencie  ohnísk
choroby v predchádzajúcich 10 — 20
dňoch

vysoký/rýchle stúpajúca nízky/rastúca  mierne alebo
pomaly

Umiestnenie chovu, v ktorom má
by� vykonané očkovanie, v oblasti
s vysokou hustotou výskytu ošípa-
ných

áno nie

Pravdepodobnos� ïalších ohnísk
v oblasti v budúcich dvoch mesia-
coch alebo v ïalšom období

vysoká nízka

Nedostatok spracovate¾ských kapa-
cít

áno nie

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY NA POHOTOVOSTNÉ PLÁNY

Pohotovostné plány musia spĺňa� tieto kritériá a požiadavky:

a) musia obsahova� ustanovenia na zabezpečenie právomocí potrebných na vykonanie pohotovostných plánov
a umožňujúcich rýchle a účinné vykonanie eradikácie;

b) musia obsahova� ustanovenia na zabezpečenie prístupu k fondom pre mimoriadne situácie, k rozpočtovým
prostriedkom a finančným zdrojom na účely finančného krytia všetkých aspektov boja proti klasickému moru
ošípaných;

c) musia ustanovova� riadiacu štruktúru, ktorá zabezpečí, aby rozhodovací postup v prípade nákazy zvierat bol
rýchly a účinný. Ak je to potrebné, musí by� táto riadiaca štruktúra podriadená právomoci ústredného orgánu
zodpovedajúceho za riadenie stratégie boja proti nákaze zvierat. Hlavný veterinárny lekár musí by� členom
tejto jednotky a musí sprostredkova� spoluprácu medzi centrálnou rozhodovacou jednotkou a národným
centrom ustanoveným v § 23;

d) musia obsahova� ustanovenia umožňujúce zabezpeči� dostatok prostriedkov na rýchlu a účinnú kampaň
vrátane personálu laboratória, vybavenia a infraštruktúry;

e) musia obsahova� inštruktážnu príručku s podrobným vykonávacím popisom všetkých postupov, pokynov
a opatrení, ktoré budú pri vzniku klasického moru ošípaných zavedené;

f) ak je to potrebné, musia obsahova� podrobný plán núdzového očkovania;
g) pracovníci sa musia pravidelne zúčastňova�

1. na školeniach v oblasti klinických príznakov, epizootologického vyšetrenia a boja s klasickým morom
ošípaných,

2. na poplachovom cvičení organizovanom najmenej dvakrát ročne,
3. na nácviku komunikačných techník na zvládnutie organizácie informačných kampaní o prebiehajúcej chorobe

zvierat zameraných na miestne orgány, po¾nohospodárov a veterinárnych lekárov.

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 276/2003 Z. z.
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277

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

z 9. júla 2003

o opatreniach na kontrolu afrického moru 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

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho
poriadku Slovenskej republiky smernica Rady uvede-
ná v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje minimálne opatrenia
na kontrolu afrického moru ošípaných.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) ošípanou každé zviera z če¾ade Suidae vrátane di-

viakov,
b) diviakom ošípaná, ktorá nie je držaná alebo chova-

ná v chove,
c) chovom akýko¾vek po¾nohospodársky pozemok

alebo iný pozemok s budovami na území Sloven-
skej republiky alebo členského štátu,1) kde sú
ošípané trvalo alebo dočasne držané alebo chova-
né; to sa nevz�ahuje na bitúnky, dopravné pro-
striedky a oplotené oblasti, v ktorých sa chovajú
diviaky, na ktoré sa môže po¾ova�; oplotené oblas-
ti musia ma� takú rozlohu a štruktúru, aby sa na
ne nevz�ahovali opatrenia ustanovené v § 5
ods. 1,

d) diagnostickou príručkou diagnostická príručka
uvedená v § 18 ods. 1,

e) ošípanou podozrivou z nakazenia vírusom africké-
ho moru ošípaných živá  ošípaná alebo telo mŕtvej
ošípanej, ktoré prejavujú klinické príznaky alebo
vykazujú postmortálne zmeny alebo reakcie na la-
boratórne testy vykonané v súlade s diagnostickou

príručkou, ktoré naznačujú možnú prítomnos� af-
rického moru ošípaných,

f) prípadom afrického moru ošípaných alebo ošípa-
nou nakazenou africkým morom ošípaných každá
ošípaná alebo telo mŕtvej ošípanej, ak u nich
1. boli úradne potvrdené klinické príznaky alebo

postmortálne zmeny afrického moru ošípaných
alebo

2. bol výskyt choroby úradne potvrdený laboratór-
nym vyšetrením, vykonaným v súlade s diagnos-
tickou príručkou,

g) ohniskom afrického moru ošípaných chov, v kto-
rom bol zistený jeden alebo viac prípadov afrického
moru ošípaných,

h) primárnym ohniskom ohnisko pod¾a osobitného
predpisu,2)

i) infikovanou oblas�ou oblas� Slovenskej republiky
alebo členského štátu, kde po potvrdení jedného
alebo viacerých prípadov afrického moru ošípaných
u diviakov sú nariadené opatrenia na eradikáciu
choroby pod¾a § 15 alebo § 16,

j) primárnym prípadom afrického moru ošípaných
u diviakov každý prípad afrického moru ošípaných
zistený u diviakov v oblasti, v ktorej zatia¾ nie sú
vykonávané opatrenia pod¾a § 15 alebo § 16,

k) kontaktným chovom chov, do ktorého mohol by�
africký mor ošípaných zavlečený buï ako výsledok
jeho umiestnenia, pohybu osôb, ošípaných alebo
vozidiel, alebo iným spôsobom,

l) vlastníkom fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá vlastní ošípané alebo má na starosti držanie
týchto zvierat, či už za finančnú odmenu, alebo bez
nej,

m) príslušným orgánom príslušný orgán pod¾a osobit-
ného predpisu,3)

n) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár
vymenovaný príslušným orgánom Slovenskej re-
publiky alebo príslušným orgánom,

o) spracovaním jedno z ošetrení vysokorizikových ma-
teriálov pod¾a osobitného predpisu,4) vykonávané
tak, aby sa zabránilo riziku šírenia vírusu afrického
moru ošípaných,

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.  288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
3) § 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov

živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
4) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych ved¾ajších

produktov, ktoré nie sú určené na ¾udskú spotrebu.
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p) usmrtením usmrtenie ošípaných pod¾a osobitného
predpisu,5)

r) zabitím zabitie ošípaných pod¾a osobitného predpi-
su,6)

s) vektorom klieš� druhu Ornithodorus erraticus.

§ 3

Oznamovanie afrického moru ošípaných

(1) Vlastník bezodkladne hlási príslušnému orgánu
každé podozrenie z  afrického moru ošípaných.

(2) Bez dotknutia osobitného predpisu,7) ak sa po-
tvrdí výskyt afrického moru ošípaných, hlavný veteri-
nárny lekár8)
a) oznámi jeho výskyt a informuje Európsku komisiu

(ïalej len „komisia“) a ostatné členské štáty v roz-
sahu pod¾a prílohy č. 2 o
1. ohniskách afrického moru ošípaných potvrde-

ných v chovoch,
2. prípadoch afrického moru ošípaných potvrde-

ných na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
3. primárnych prípadoch afrického moru ošípaných

potvrdených u diviakov,
4. výsledkoch epizootologického vyšetrenia vykona-

ného pod¾a § 8,
b) poskytne informáciu komisii a ostatným členským

štátom o ïalších prípadoch potvrdených u diviakov
v infikovanej oblasti pod¾a § 16 ods. 3 písm. a)
a § 16 ods. 4.

§ 4

Opatrenia pri podozrení výskytu afrického moru
ošípaných v chove ošípaných

(1) Ak sa v chove nachádza jedna alebo viac ošípa-
ných podozrivých z nakazenia vírusom afrického moru
ošípaných, príslušný orgán bezodkladne vykoná úrad-
né vyšetrenie, ktorým sa potvrdí alebo vylúči prítom-
nos� afrického moru ošípaných v súlade s postupom
uvedeným v diagnostickej príručke. Úradný veterinár-
ny lekár pri prehliadke chovu vykoná9) kontrolu regis-
tra zvierat a označenia ošípaných pod¾a osobitného
predpisu.10)

(2) Ak príslušný orgán nemôže vylúči� prítomnos�
afrického moru ošípaných, nariadi vykonáva� úradný
doh¾ad v chove, a najmä
a) vykona� súpis kategórií ošípaných a v rámci každej

z týchto kategórií zisti� počet zvierat, počet už uhy-
nutých zvierat a chorých zvierat alebo pravdepodob-
ne nakazených zvierat; súpis sa v čase podozrenia
aktualizuje o počet narodených zvierat a uhynutých
zvierat; informácie v súpise sa na požiadanie predlo-

žia príslušnému orgánu a možno ich pri každej
kontrole overova�,

b) umiestni� ošípané v chove v ich ustajňovacích prie-
storoch alebo na iných miestach umožňujúcich ich
izoláciu,

c) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do
chovu; príslušný orgán môže nariadi�  obmedze-
nie alebo zákaz premiestňovania iných druhov
zvierat z chovu a nariadi� deratizáciu a dezinsek-
ciu,

d) zákaz premiestňovania tiel ošípaných z chovu bez
povolenia príslušného orgánu,

e) zákaz premiestňovania mäsa z chovu, ako aj zákaz
premiestňovania produktov z ošípaných, spermy,
vajíčok a embryí ošípaných, krmív, nástrojov, ma-
teriálov alebo  odpadu, ktorým sa pravdepodobne
prenáša africký mor ošípaných, okrem prípadov
premiestnenia povolených príslušným orgánom;
mäso, produkty z ošípaných, sperma, vajíčka a em-
bryá z chovu nesmú by� predmetom výmeny11)
s členskými štátmi,

f) vstup osôb do chovu a výstup osôb z chovu len na
základe písomného povolenia orgánu veterinárnej
správy,

g) vjazd vozidiel do chovu a výjazd vozidiel z chovu len
na základe písomného povolenia príslušného orgá-
nu,

h) použi� pri vstupoch do budov a výstupoch z budov
na ustajnenie ošípaných a  samotného chovu vhod-
né prostriedky na dezinfekciu; osoba vstupujúca do
chovu alebo opúš�ajúca chov ošípaných musí dodr-
ža� hygienické opatrenia potrebné na zníženie rizi-
ka šírenia vírusu afrického moru ošípaných a všet-
ky dopravné prostriedky opúš�ajúce chov pred
opustením chovu dôkladne dezinfikova�,

i) vykona� pod¾a § 8 epizootologické vyšetrenie.

(3) Ak si to epizootologická situácia vyžaduje, prí-
slušný orgán môže
a) v chove uvedenom v odseku 2 uplatňova� opatre-

nia uvedené v § 5 ods. 1; príslušný orgán môže,
ak to podmienky dovo¾ujú, nariadi� uplatňovanie
opatrení len na ošípané podozrivé z nakazenia
alebo kontaminácie vírusom afrického moru oší-
paných a na čas� chovu, v ktorej sú držané, ak sú
tieto ošípané ustajnené, držané a kŕmené úplne
oddelene od iných ošípaných v chove; od usmrte-
ných ošípaných sa musí odobra� dostatočný počet
vzoriek na vylúčenie alebo potvrdenie vírusu af-
rického moru ošípaných v súlade s diagnostickou
príručkou,

b) vymedzi� a zriadi� dočasné pásmo kontroly okolo
chovu uvedeného v odseku 2 a nariadi� niektoré

 5) § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich
zabíjania alebo usmrcovania.

 6) § 2 písm. g) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z. 
 7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. 
 8) § 6 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
 9) § 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
10) § 4 a 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
11) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. 
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alebo všetky opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2
v chovoch ošípaných v tomto pásme.

(4) Nariadené opatrenia uvedené v odseku 2 sa mô-
žu zruši� až po úradnom vylúčení podozrenia z afric-
kého moru ošípaných.

§ 5

Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru
ošípaných v chove ošípaných

(1) Po úradnom potvrdení výskytu afrického moru
ošípaných v chove ošípaných nariadi príslušný orgán
okrem opatrení nariadených pod¾a § 4 ods. 2 tieto
ïalšie opatrenia:
a) usmrti� bezodkladne ošípané v chove pod úradným

dozorom spôsobom, ktorý zabráni riziku šírenia
vírusu afrického moru ošípaných počas prepravy
alebo usmrtenia,

b) odobra� dostatočný počet vzoriek v súlade s dia-
gnostickou príručkou od usmrcovaných ošípaných
na zistenie spôsobu zavlečenia vírusu afrického
moru ošípaných do chovu a doby, počas ktorej
mohol by� prítomný vírus v chove pred ohlásením
choroby,

c) spracova� telá uhynutých alebo usmrtených ošípa-
ných pod úradným dozorom,

d) vysledova� a spracova� pod úradným dozorom
mäso ošípaných pochádzajúcich z chovu a  zabi-
tých v období medzi pravdepodobným zavlečením
choroby do chovu a zavedením úradných opatre-
ní,

e) vysledova� a zniči� pod úradným dozorom spermu,
vajíčka a embryá ošípaných odobraté z chovu v ob-
dobí medzi pravdepodobným zavlečením choroby
do chovu a zavedením úradných opatrení spôso-
bom, ktorý zabráni akémuko¾vek riziku šírenia ví-
rusu afrického moru ošípaných,

f) zlikvidova� všetky látky, odpad a krmivo, ktoré je
pravdepodobne kontaminované; jednorazové mate-
riály, ktoré môžu by� kontaminované, najmä mate-
riály použité pri usmrcovaní, sa zničia; tieto činnosti
sa vykonajú pod¾a pokynov úradného veterinárne-
ho lekára,

g) vyčisti� po odstránení ošípaných budovy používané
na ustajnenie ošípaných, vozidlá používané na pre-
pravu ošípaných alebo ich mŕtvych tiel a vybavenie,
podstielku, hnoj a močovku, ktoré sú pravdepodob-
ne kontaminované, a pod¾a potreby dezinsektova�,
dezinfikova� a ošetri� pod¾a § 12,

h) podrobi� izolovaný vírus afrického moru ošípaných
laboratórnemu postupu ustanovenému v diagnos-
tickej príručke, ak ide o primárne ohnisko choroby,
z dôvodu určenia genetického typu,

i) vykona� epizootologické vyšetrenie pod¾a § 8.

(2) Príslušný orgán môže upusti� od nariadenia
opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a e), ak bolo
ohnisko potvrdené v laboratóriu, zoologickej záhrade,
safari parku alebo oplotenej oblasti, kde sú ošípané
držané na vedecké účely alebo na účely spojené
s uchovaním druhu alebo uchovaním zriedkavého ple-
mena. Hlavný veterinárny lekár o upustení od naria-

denia opatrení uvedených v odseku 1 písm. a) a e)
bezodkladne informuje komisiu a opatrenia zmení ale-
bo zruší v súlade s požiadavkami Európskych spolo-
čenstiev.

§ 6

Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru
ošípaných v chove s viacerými výrobnými

prevádzkarňami

(1) Ak sa potvrdí prítomnos� afrického moru ošípa-
ných v chovoch, ktoré pozostávajú z dvoch alebo viace-
rých samostatných výrobných prevádzkarní, príslušný
orgán môže na dokončenie výkrmu ošípaných rozhod-
nú� o udelení výnimky z  § 5 ods. 1 písm. a), ak ide
o výrobné prevádzkarne nakazeného chovu, v ktorých
sa chovajú zdravé ošípané, za predpokladu, že úradný
veterinárny lekár potvrdí, že konštrukcia, ve¾kos�
a vzdialenos� od týchto výrobných prevádzkarní a čin-
nosti, ktoré sa v nich vykonávajú, sú takej povahy, že
tieto výrobné prevádzkarne majú úplne oddelené za-
riadenia na ustajnenie, chov a výkrm tak, že vírus sa
nemôže šíri� z jednej výrobnej prevádzkarne do dru-
hej.

(2) Požiadavky  na oddelenú výrobnú prevádzkareň
so zdravými zvieratami v chove sú:
a) stavebne ju oddeli� od druhej oddelenej výrobnej

prevádzkarne  s nakazenými zvieratami bez mož-
nosti vzájomného styku medzi nimi a bez možnosti
spoločného vzdušného priestoru medzi nimi,

b) ma�  samostatné  sklady pre technické príslušen-
stvo, krmivo a odpad,

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

d) ma� ošetrovací personál,
e) medzi nakazenou  a zdravou oddelenou výrobnou

prevádzkarňou v chove neexistuje možnos� vzájom-
nej výmeny po¾nohospodárskej techniky alebo iné-
ho príslušného vybavenia,

f) medzi nakazenou a zdravou oddelenou výrobnou
prevádzkarňou v chove nepremiestňovanie  zvierat,
živočíšnych produktov, krmív, nástrojov a iných vecí,
napríklad odpadu, ktoré môžu by� nosite¾mi vírusu
afrického moru ošípaných.

(3) Hlavný veterinárny lekár bezodkladne informuje
komisiu o opatreniach nariadených pod¾a odseku 1
a opatrenia zmení alebo zruší v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev.

§ 7

Opatrenia v kontaktných chovoch

(1) Chovy sa označujú ako kontaktné, ak úradný
veterinárny lekár na základe epizootologického vyšet-
renia vykonaného pod¾a § 8 zistí alebo príde k záveru,
že africký mor ošípaných mohol by� zavlečený z iných
chovov do chovu uvedeného v § 4 alebo § 5 alebo z toh-
to chovu do iných chovov. V týchto chovoch sa uplat-
ňujú opatrenia pod¾a § 4 dovtedy, kým sa prítomnos�
afrického moru ošípaných úradne nevylúči.

(2) Ak si to epidemiologická situácia vyžaduje, prí-
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slušný orgán uplatní v chovoch uvedených v odseku 1
opatrenia ustanovené v § 5 ods. 1. Po usmrtení ošípa-
ných sa odoberie v súlade s diagnostickou príručkou
dostatočný počet vzoriek potrebných na potvrdenie
alebo vylúčenie prítomnosti vírusu afrického moru
ošípaných v týchto chovoch.

§ 8

Epizootologické vyšetrenie

(1) Epizootologické vyšetrenie sa vykonáva v súvis-
losti s podozrivými prípadmi alebo ohniskami africké-
ho moru ošípaných dotazníkmi pripravenými v rámci
pohotovostných plánov. Toto vyšetrenie zahŕňa
a) dobu, počas ktorej sa mohol vírus afrického moru

ošípaných v chove vyskytova� pred jeho nahláse-
ním alebo pred  podozrením naň,

b) možný pôvod afrického moru ošípaných v chove
a identifikovanie ïalších chovov s ošípanými, ktoré
sa mohli nakazi� alebo kontaminova� z rovnakého
zdroja,

c) pohyb osôb, vozidiel, ošípaných, ich tiel, spermy,
mäsa alebo  materiálov, ktoré mohli prenies� vírus
do predmetných chovov alebo z nich,

d) zistenie možností, či šírenie choroby spôsobujú
vektory alebo diviaky.

(2) Hlavný veterinárny lekár na základe výsledkov
epizootologického vyšetrenia bezodkladne informuje
komisiu a dotknuté členské štáty o možnom rozšírení
afrického moru ošípaných z chovu alebo do chovov
umiestnených v členských štátoch.

§ 9

Vymedzenie ochranného pásma a pásma doh¾adu

(1) Príslušný orgán bezodkladne po úradnom po-
tvrdení diagnózy afrického moru ošípaných vymedzí
okolo ohniska choroby ochranné pásmo s polome-
rom najmenej tri kilometre, ktoré je súčas�ou pásma
doh¾adu s polomerom najmenej desa� kilometrov.
Opatrenia pod¾a § 10 a 11 sa vykonávajú v prísluš-
nom pásme.

(2) Ochranné pásmo a pásmo doh¾adu sa vymedzia
na základe
a) výsledkov epizootologického vyšetrenia vykonané-

ho pod¾a § 8,
b) geografickej situácie, najmä existencie prírodných

hraníc alebo umelých hraníc,
c) umiestnenia a vzdialenosti chovov,
d) premiestňovania a obchodu s ošípanými a dostup-

nosti bitúnkov a zariadení na likvidáciu mŕtvych
tiel,

e) možnosti kontroly premiestňovania ošípaných
v rámci pásiem, najmä ak sa ošípané určené na
usmrtenie premiestňujú z  ich chovov.

(3) Ak ochranné pásmo alebo pásmo doh¾adu okrem
územia Slovenskej republiky zasahujú na územie člen-

ského štátu, príslušné orgány spolupracujú12) s prí-
slušnými orgánmi členských štátov pri vymedzení
týchto pásiem.

(4) Príslušný orgán informuje osoby v pásmach
o prijatých opatreniach pod¾a § 10 a 11, najmä použi-
tím značiek a výstražných správ a využitím masovoko-
munikačných prostriedkov, napríklad televízie a tlače,
a prijme vhodné opatrenia, aby zabezpečil primerané
uplatnenie týchto opatrení.

§ 10

Opatrenia v ochrannom pásme

(1) V ochrannom pásme príslušný orgán nariadi
a) vykona� čo najskôr súpis chovov a veterinárne in-

špekcie chovov na súpise úradnými veterinárnymi
lekármi do siedmich dní po vymedzení ochranného
pásma s klinickým vyšetrením ošípaných a kontro-
lou registra zvierat a označenia ošípaných pod¾a
osobitného predpisu,10)

b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných na
pozemných komunikáciách13) okrem nevyhnutnej
prepravy v rámci chovu a prepravy pod¾a písme-
na f) schválenej príslušným orgánom,

c) čistenie, dezinfekciu a pod¾a potreby dezinsekciu
a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozi-
diel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu
ošípaných alebo iných druhov zvierat alebo mate-
riálov, ktoré môžu by� kontaminované, napríklad
telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo naj-
skôr po kontaminácii pod¾a § 12. Žiadne vozidlo
použité na prepravu ošípaných nesmie opusti� pás-
mo bez vyčistenia a dezinfekcie a následnej inšpek-
cie a opätovného povolenia príslušného orgánu,

d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu
a do chovu bez povolenia príslušného orgánu,

e) bezodkladne hlási� úhyn ošípaných alebo choré
ošípané príslušnému orgánu, ktorý vykoná vyšet-
rovanie v súlade s postupom ustanoveným v dia-
gnostickej príručke,

f) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu, v kto-
rom sú držané 40 dní od ukončenia predbežného
čistenia a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie
infikovaných chovov. Príslušný orgán môže v súla-
de s odsekom 4 povoli� po 40 dňoch premiestnenie
ošípaných z chovu a ich priamu prepravu
1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený prí-

slušným orgánom, prednostne umiestnený
v ochrannom pásme alebo v pásme  doh¾adu,

2. na bezodkladné usmrtenie a následné spracova-
nie pod úradným dozorom do spracovate¾skej
prevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,

3. na iné miesto v ochrannom pásme; o udelení toh-
to povolenia hlavný veterinárny lekár informuje
komisiu,

g) zákaz prepravy spermy, vajíčok a embryí ošípaných
z chovov ochranného pásma,

h) dodržiava� hygienické opatrenia na vstup osôb do

12) § 15 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
13) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
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chovov alebo výstup osôb z chovov ošípaných na
zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípa-
ných.

(2) Zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných
pod¾a odseku 1 písm. b) sa nevz�ahuje na
a) tranzit ošípaných po cestách alebo železnici bez

zastavovania a vykládky ošípaných,
b) ošípané pochádzajúce z chovov mimo ochranného

pásma, určené na zabitie na bitúnku v pásme, ak
tak príslušný orgán rozhodol v súlade s požiadav-
kami Európskych spoločenstiev.

(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti
dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho vznikajú pri
chove ošípaných problémy s ochranou zvierat alebo
iné problémy, príslušný orgán môže na základe žiados-
ti vlastníka povoli� pod¾a odseku 4 premiestnenie oší-
paných z chovu v ochrannom pásme a ich priamu pre-
pravu na
a) bezodkladné zabitie na bitúnok určený príslušným

orgánom, prednostne umiestnený v ochrannom
pásme alebo v pásme  doh¾adu,

b) bezodkladné usmrtenie a následné spracovanie
pod úradným dozorom do spracovate¾skej prevádz-
karne alebo iné vhodné miesto,

c) iné miesto v ochrannom pásme; o udelení tohto
povolenia hlavný veterinárny lekár informuje komi-
siu.

(4) Príslušný orgán môže povoli� premiestnenie oší-
paných v ochrannom pásme z chovu, ak
a) úradný veterinárny lekár vykonal klinické vyšetre-

nie ošípaných v chove, najmä premiestňovaných
ošípaných, vrátane zmerania telesnej teploty v sú-
lade s postupmi ustanovenými v diagnostickej prí-
ručke a skontroloval register a označenie ošípa-
ných pod¾a osobitného predpisu,10)

b) kontroly a vyšetrenia pod¾a písmena a) nepreuká-
zali prítomnos� afrického moru ošípaných a nesú-
lad s osobitným predpisom,14)

c) ošípané sú prepravované dopravným prostriedkom
zapečateným príslušným orgánom,

d) dopravné prostriedky a vybavenie na prepravu oší-
paných sú bezodkladne po preprave vyčistené
a dezinfikované pod¾a § 12,

e) je zabezpečený odber dostatočného počtu vzoriek
v súlade s diagnostickou príručkou od ošípaných,
ktoré sa zabijú alebo usmrtia, na potvrdenie alebo
vylúčenie prítomnosti vírusu afrického moru ošípa-
ných v chove,

f) pri premiestňovaní ošípaných na bitúnok
1. príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie kon-

trol a dozoru na bitúnku je informovaný o zámere
zasla� ošípané na bitúnok a následne informuje
príslušný orgán v mieste odoslania  o ich  prícho-
de,

2. po  príchode na bitúnok je nariadené drža� a za-
bíja� tieto ošípané oddelene od iných ošípaných,

3. príslušný orgán vykoná na určenom bitúnku pre-
hliadku pred zabitím a po zabití zameranú na
zistenie príznakov prítomnosti afrického moru
ošípaných,

4. čerstvé mäso získané z týchto ošípaných je spra-
cované alebo označené špeciálnou značkou pod¾a
osobitného predpisu15) a následne ošetrené v sú-
lade s osobitným predpisom;16) ošetrenie sa vyko-
náva v prevádzkarni určenej príslušným orgá-
nom; mäso možno zasla� do tejto prevádzkarne,
len ak je zásielka pred odchodom zapečatená
a zostane zapečatená počas celej doby prepravy.

(5) Príslušný orgán zruší opatrenia nariadené
v ochrannom pásme po ukončení
a) čistenia a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie

infikovaných chovov,
b) klinického a laboratórneho vyšetrenia ošípaných

z chovov v súlade s diagnostickou príručkou na
zistenie možnej prítomnosti vírusu afrického moru
ošípaných; tieto vyšetrenia sa vykonajú najskôr po
uplynutí 45 dní od ukončenia predbežného čistenia
a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie infikova-
ných chovov.

(6) Ak sa v súlade s diagnostickou príručkou uplat-
ňoval intenzívny program odberu vzoriek a testovania,
ktorý umožňuje vylúči� prítomnos� afrického moru
ošípaných v príslušnom chove, možno  na základe vý-
nimky z odseku 1 písm. f) a z odsekov 2 a 5 skráti� 40-
a 45-dňové lehoty na 30 dní.

§ 11

Opatrenia v pásme doh¾adu

(1) V pásme  doh¾adu príslušný orgán nariadi
a) vykona� súpis všetkých chovov ošípaných,
b) zákaz premiestňovania a prepravy ošípaných na

pozemných komunikáciách okrem nevyhnutnej
prepravy v rámci chovu a prepravy schválenej prí-
slušným orgánom; tento zákaz premiestňovania
a prepravy sa nevz�ahuje na tranzit ošípaných po
cestách alebo železnici bez zastavovania a vykládky
ošípaných alebo na ošípané pochádzajúce z chovov
mimo pásma  doh¾adu, určené na bezodkladné za-
bitie na bitúnku v pásme doh¾adu,

c) čistenie, dezinfekciu a pod¾a potreby dezinsekciu
a ošetrenie dopravných prostriedkov a iných vozi-
diel a vybavenia, ktoré boli použité na prepravu
ošípaných alebo iných druhov zvierat alebo mate-
riálov, ktoré môžu by� kontaminované, napríklad
telá zvierat, krmivo, hnoj, hnojovica a iné, čo naj-
skôr po kontaminácii v súlade s § 12. Vozidlo po-
užité na prepravu ošípaných nesmie opusti� pásmo
bez vyčistenia a dezinfekcie,

d) zákaz premiestňovania domácich zvierat z chovu

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z.
15)  § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu čerstvého mäsa

z domáceho hovädzieho dobytka, ošípaných, z domácich oviec, kôz a z domácich nepárnokopytníkov.
16)  § 5 ods. 1 písm. a) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových

výrobkov s členskými štátmi.
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a do chovu v prvých siedmich dňoch po vymedzení
pásma bez povolenia príslušného orgánu,

e) bezodkladne hlási� všetky uhynuté ošípané alebo
choré ošípané v chove príslušnému orgánu, ktorý
vykoná potrebné vyšetrovanie v súlade s postupom
uvedeným v diagnostickej príručke,

f) zákaz premiestňovania ošípaných z chovu, v kto-
rom sú držané 30 dní od ukončenia predbežného
čistenia a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie
infikovaných chovov; príslušný orgán môže pod¾a
§ 10 ods. 4 povoli� po 30 dňoch premiestnenie
ošípaných z uvedeného chovu a ich priamu pre-
pravu
1. na bezodkladné zabitie na bitúnok určený prísluš-

ným orgánom, prednostne umiestnený v ochran-
nom pásme alebo v pásme   doh¾adu,

2. na bezodkladné usmrtenie a následné spracova-
nie pod úradným dozorom do spracovate¾skej
prevádzkarne alebo na iné vhodné miesto,

3. na iné miesto v ochrannom pásme alebo v pásme
doh¾adu; o udelení tohto povolenia  hlavný vete-
rinárny lekár informuje komisiu,

g) zákaz prepravy spermy, vajíčok a embryí ošípaných
z chovov pásma  doh¾adu,

h) dodržiava� hygienické opatrenia na vstup osôb do
chovov alebo výstup osôb z chovov ošípaných na
zníženie rizika šírenia vírusu afrického moru ošípa-
ných.

(2) Ak sa ošípané uvedené v odseku 1 písm. f) pre-
pravujú na bitúnok, môže príslušný orgán v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev povoli� vý-
nimku z opatrení uvedených v § 10 ods. 4 písm. e) a f)
bode 4, najmä výnimku z označovania mäsa pochá-
dzajúceho z týchto ošípaných a jeho následného po-
užitia a určenia ošetrených produktov.

(3) Ak opatrenia uvedené v odseku 1 sú v platnosti
dlhšie ako 40 dní a ak v dôsledku toho vznikajú pri
chove ošípaných problémy s ochranou zvierat alebo
iné problémy, príslušný orgán môže na základe žiados-
ti vlastníka povoli� v súlade s § 10 ods. 4 premiestne-
nie ošípaných z chovu v pásme doh¾adu a ich priamu
prepravu na
a) bezodkladné zabitie na bitúnok určený príslušným

orgánom, prednostne umiestnený v ochrannom
pásme alebo v pásme  doh¾adu,

b) bezodkladné usmrtenie a následné spracovanie
pod úradným dozorom do spracovate¾skej prevádz-
karne alebo iné vhodné miesto,

c) iné miesto v ochrannom pásme alebo v pásme do-
h¾adu; o udelení tohto povolenia hlavný veterinár-
ny lekár informuje komisiu.

(4) Príslušný orgán zruší opatrenia nariadené v pás-
me doh¾adu po ukončení
a) čistenia a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie

infikovaných chovov,
b) klinického a potrebného laboratórneho vyšetrenia

ošípaných chovov v súlade s diagnostickou príruč-
kou na zistenie možnej prítomnosti vírusu africké-
ho moru ošípaných; tieto vyšetrenia sa vykonajú
najskôr 40 dní od ukončenia predbežného čistenia

a dezinfekcie a pod¾a potreby dezinsekcie infikova-
ných chovov.

(5) Ak sa v súlade s diagnostickou príručkou uplat-
ňoval intenzívny program odberu vzoriek a testovania,
ktorý umožňuje vylúči� prítomnos� afrického moru
ošípaných v chove, možno na základe výnimky skráti�
30-dňové lehoty, ktoré sú ustanovené v odseku 1
písm. f), a 40-dňové lehoty, ktoré sú ustanovené v od-
sekoch 3 a 4, a to na 21, 30 a 20 dní.

§ 12

Čistenie, dezinfekcia a ošetrenie insekticídmi

(1) Na dezinfekciu a dezinsekciu možno používa� len
dezinfekčné prostriedky a insekticídy a ich koncentrá-
cie úradne schválené príslušným orgánom.

(2) Čistenie a dezinfekcia a pod¾a potreby dezinsek-
cia sa vykonávajú pod úradným dozorom v súlade s
a) pokynmi úradného veterinárneho lekára na nákla-

dy vlastníka chovu alebo osoby zodpovednej za
chov,

b) postupmi a pravidlami uvedenými v prílohe č. 3.

§ 13

Obnova chovu ošípaných

(1) Obnovu chovu ošípaných v chove pod¾a § 5 mož-
no vykona� až po uplynutí 40 dní od ukončenia čiste-
nia a dezinfekcie a pod¾a potreby aj dezinsekcie v cho-
ve pod¾a odsekov 2 až 6.

(2) Pri ustajňovaní nových ošípaných sa zoh¾adní
typ chovu uplatňovaného v príslušnom chove a dodrží
sa pri tom jeden z postupov uvedených v odsekoch 3
až 5.

(3) Ak ide o chovy, v ktorých k výskytu choroby ne-
prišlo v súvislosti s vektormi, uplatní sa tento postup:
a) ak ide o chov pod otvoreným nebom, obnova chovu

ošípaných sa vykoná naskladnením sentinelových
ošípaných s negatívnym výsledkom na prítomnos�
protilátok proti vírusu afrického moru ošípaných
alebo pochádzajúcich z chovu, v ktorom neboli na-
riadené žiadne obmedzujúce opatrenia súvisiace
s africkým morom ošípaných; sentinelové ošípané
sa umiestnia v súlade s požiadavkami príslušného
orgánu rovnomerne po celom chove a  vyšetria sa
po 45 dňoch od ich umiestnenia v chove na prítom-
nos� protilátok v súlade s diagnostickou príručkou;
ak žiadna ošípaná nevytvorila protilátky proti víru-
su afrického moru ošípaných,  obnova chovu sa
môže dokonči�; žiadna ošípaná neopustí chov skôr,
než sa získajú  negatívne výsledky sérologického
vyšetrenia,

b) ak ide o iné formy chovu, obnova chovu ošípaných
sa vykoná v súlade s požiadavkami uvedenými
v písmene a) alebo sa vykoná úplná obnova chovu,
ak
1. sa ošípané naskladnia do 20 dní a pochádzajú

z chovu, v ktorom neboli nariadené obmedzujúce
opatrenia v súvislosti s africkým morom ošípa-
ných,

2. sa ošípané v novovytvorenom stáde vyšetria po 45

Strana 1666 Zbierka zákonov č. 277/2003 Čiastka 135



dňoch od naskladnenia poslednej ošípanej v cho-
ve na prítomnos� protilátok v súlade s diagnostic-
kou príručkou,

3. žiadna ošípaná neopustí chov skôr, než sa získajú
negatívne výsledky sérologického vyšetrenia.

(4) Ak ide o chovy, v ktorých došlo k výskytu choro-
by v spojitosti s vektormi, nové ošípané sa nesmú
ustajni� najmenej šes� rokov, skôr než
a) sa pod úradným dozorom úspešne vykonajú osobit-

né činnosti zamerané na elimináciu vektora v ob-
jektoch a na miestach, kde sa majú ošípané drža�
alebo kde môžu prís� do styku s vektorom, alebo

b) je možné preukáza�, že pretrvávajúca prítomnos�
vektora už nepredstavuje významné riziko prenosu
afrického moru ošípaných.

(5) V chovoch uvedených v odseku 4 sa opatrenia
ustanovené v odseku 3 písm. a) uplatnia až následne.
Žiadna ošípaná nesmie by� odvezená z chovu po jeho
úplnom opätovnom zaplnení, kým sa na vzorkách odob-
ratých z ošípaných v chove najskôr 60 dní po jej úplnom
opätovnom zaplnení nevykonajú v súlade s diagnostic-
kou príručkou ïalšie sérologické vyšetrenia s negatív-
nymi výsledkami.

(6) Ak ide o výskyt choroby bez spojitosti s vektormi,
ak od skončenia čistenia a dezinfekcie v chove uply-
nulo viac ako šes� mesiacov, môže príslušný orgán
povoli� výnimku z odseku 3, pričom zoh¾adní epide-
miologickú situáciu.

(7) Ustajnenie nových domácich zvierat iných dru-
hov, ako sú ošípané v chovoch uvedených v odseku 6,
podlieha povoleniu, ktoré vydáva príslušný orgán, pri-
čom zoh¾adní riziko šírenia choroby alebo pretrvania
vektorov spôsobené týmto novým ustajnením.

§ 14

Opatrenia pri podozrení alebo potvrdení výskytu
afrického moru ošípaných na bitúnku alebo

v dopravnom prostriedku

(1) Ak existuje podozrenie na africký mor ošípaných
na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, príslušný
orgán v súlade s postupmi uvedenými v diagnostickej
príručke bezodkladne začne úradné vyšetrovanie na
potvrdenie alebo vylúčenie prítomnosti uvedenej cho-
roby.

(2) Pri zistení afrického moru ošípaných na bitúnku
alebo v dopravnom prostriedku príslušný orgán naria-
di
a) okamžité usmrtenie všetkých vnímavých zvierat na

bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
b) spracovanie tiel a vnútorností ošípaných a odpadov

od potenciálne nakazených a kontaminovaných
zvierat pod úradným dozorom,

c) čistenie a dezinfekciu a pod¾a potreby dezinsekciu
budov a zariadení vrátane dopravných prostried-
kov pod dozorom úradného veterinárneho lekára
pod¾a § 12,

d) vykonáva� epizootologické vyšetrenie pod¾a § 8,
e) identifikova� genetický typ izolovaného vírusu af-

rického moru ošípaných laboratórnym postupom
v súlade s diagnostickou príručkou,

f) vykona� opatrenia uvedené v § 7, odkia¾ pochádza-
jú nakazené ošípané alebo ich telá, v chove a v iných
kontaktných chovoch; ak epizootologické vyšetrenie
neukáže inak, v chove pôvodu nakazených ošípaných
alebo ich tiel sa vykonajú opatrenia pod¾a § 5 ods. 1,

g) zákaz premiestňovania ïalších ošípaných na bitú-
nok alebo ich prepravu počas najmenej 24 hodín od
vykonania čistenia a dezinfekcie a pod¾a potreby
dezinsekcie pod¾a § 12.

§ 15

Opatrenia pri podozrení a potvrdení výskytu afrického
moru ošípaných u diviakov

(1) Ak má príslušný orgán informácie o výskyte di-
viakov podozrivých z afrického moru ošípaných, bez-
odkladne nariadi a vykoná opatrenia na potvrdenie
alebo vylúčenie prítomnosti choroby. Informuje vlast-
níkov a záujmové združenia po¾ovníkov o výsledkoch
vyšetrenia všetkých ulovených a nájdených uhynu-
tých diviakov vrátane laboratórneho vyšetrenia.

(2) Pri potvrdení primárneho prípadu afrického mo-
ru ošípaných u diviakov príslušný orgán na zabráne-
nie šírenia choroby bezodkladne
a) prostredníctvom odbornej skupiny zloženej z vete-

rinárnych lekárov, zástupcov záujmových združení
po¾ovníkov, biológov a epizootológov
1. zistí epizootologickú situáciu a vymedzí  infikova-

nú oblas� pod¾a § 16 ods. 3 písm. b),
2. určí ïalšie opatrenia okrem opatrení uvedených

v písmenách b) a c), ktoré príslušný orgán nariadi
v infikovanej oblasti; medzi tieto opatrenia môže
patri� dočasný zákaz lovu a zákaz kŕmenia divia-
kov,

3. navrhne plán eradikácie choroby,
4. vykoná kontrolu účinnosti prijatých opatrení na

odstránenie afrického moru ošípaných v infikova-
nej oblasti,

b) nariadi úradný doh¾ad v chovoch ošípaných v infi-
kovanej oblasti a nariadi najmä
1. vykona� úradný súpis všetkých kategórií ošípa-

ných vo všetkých chovoch a jeho pravidelnú ak-
tualizáciu vlastníkom; informácie v súpise sa
predložia na vyžiadanie a môžu by� pri kontrole
preverované; v chovoch ošípaných pod otvoreným
nebom sa prvý súpis môže vykona� na základe
odhadu počtu ošípaných,

2. drža� ošípané v chove v ich ustajňovacích priesto-
roch alebo na mieste, kde sa môžu izolova� od
diviakov; uloženie materiálov, ktoré môžu prís� do
kontaktu s ošípanými v chove, tak, aby sa k nim
nedostali diviaky,

3. zákaz premiestňovania ošípaných z chovu a do
chovu bez povolenia príslušného orgánu, ktorý
zoh¾adní epizootologickú situáciu,

4. používanie účinných dezinfekčných zariadení
a pod¾a potreby dezinsekčných zariadení pri vstu-
pe do chovov a do jednotlivých objektov na ustaj-
nenie ošípaných, ako aj pri výstupe z nich,

5. dodržiava� hygienické opatrenia na zníženie rizi-
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ka šírenia vírusu afrického moru ošípaných oso-
bami prichádzajúcimi do styku s diviakmi,

6. odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie na
prítomnos� afrického moru ošípaných od všet-
kých ošípaných uhynutých alebo chorých s prí-
znakmi afrického moru ošípaných,

7. opatrenia proti tomu, aby sa čas� z ulovených
alebo nájdených uhynutých diviakov, ako aj ma-
teriálov alebo vybavenia, ktoré by mohli by� kon-
taminované vírusom afrického moru ošípaných,
dostala do kontaktu s ošípanými v chove,

8. aby ošípané, ich sperma, embryá alebo vajíčka
neboli premiestnené z infikovanej oblasti na účely
výmeny s členskými štátmi,

c) nariadi vyšetrenie úradným veterinárnym lekárom
všetkých nájdených uhynutých a ulovených divia-
kov v infikovanej oblasti v súlade s diagnostickou
príručkou; telá pozitívne testovaných zvierat naria-
di spracova� pod úradným dozorom; ak vyšetrenie
na africký mor ošípaných je negatívne, príslušný
orgán nariadi opatrenia pod¾a osobitného predpi-
su;17) časti tiel, ktoré nie sú určené na ¾udskú
spotrebu, sa pod úradným dozorom  spracujú,

d) nariadi identifikova� genetický typ izolovaného ví-
rusu afrického moru ošípaných laboratórnym po-
stupom v súlade s diagnostickou príručkou.

(3) Ak sa prípad afrického moru ošípaných u divia-
kov vyskytol v blízkosti hranice s členským štátom,
príslušné orgány spolupracujú12) s príslušnými orgán-
mi členských štátov pri nariaïovaní opatrení na kon-
trolu choroby.

§ 16

Plán eradikácie afrického moru ošípaných v diviačej
populácii

(1) Príslušný orgán do 90 dní od potvrdenia pri-
márneho prípadu afrického moru ošípaných u divia-
kov predloží komisii písomný plán opatrení na eradi-
káciu choroby v infikovanej oblasti a opatrení
uplatňovaných v chovoch v tejto oblasti. Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len
„ministerstvo“) v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev schváli plán eradikácie afrického moru
ošípaných v diviačej populácii18) (ïalej len „plán“).
Príslušný orgán môže plán následne meni� alebo
dopĺňa� tak, aby zoh¾adňoval vývoj situácie. Ak sa
tieto zmeny a doplnky týkajú nového vymedzenia
infikovanej oblasti, príslušný orgán bezodkladne in-
formuje komisiu a členské štáty o týchto zmenách
a doplnkoch. Ak sa tieto zmeny a doplnky týkajú
ostatných ustanovení plánu, príslušný orgán pred-
loží zmenený a doplnený plán komisii na preskúma-
nie a konečné schválenie.

(2) Po schválení opatrení v pláne príslušný orgán
zruší opatrenia uvedené v § 15 a nahradí ich opatre-

niami uvedenými v pláne eradikácie ku dňu v ňom
stanovenom.

(3) Plán uvedený v odseku 1 obsahuje informácie o
 a) výsledkoch epizootologického vyšetrenia a kontrol

vykonaných pod¾a § 15 a rozšírení choroby vo vy-
medzenej oblasti,

b) vymedzenej infikovanej oblasti na základe
1. výsledkov epizootologického vyšetrenia a geogra-

fickej distribúcie choroby,
2. populácii diviačej zveri v oblasti,
3. existencie prírodných alebo umelých prekážok

presunov diviakov,
c) organizácii spolupráce medzi biológmi, po¾ovníkmi,

záujmovými združeniami po¾ovníkov, ochrancami
vo¾ne žijúcej zveri a príslušným orgánom,

d) poskytovaní informácií po¾ovníkom o prijatých
opatreniach v rámci tohto plánu,

e) spôsobe určenia rozšírenia choroby v diviačej po-
pulácii vyšetrením ulovených a nájdených uhynu-
tých diviakov vrátane laboratórneho vyšetrenia
a vekovo stratifikovaného epizootologického vyšet-
renia,

f) požiadavkách na zabránenie šírenia choroby po¾ov-
níkmi,

g) spôsoboch odstraňovania ulovených a nájdených
uhynutých diviakov, ktoré sú založené na
1. spracovaní pod úradným dozorom alebo
2. vyšetrení úradným veterinárnym lekárom a labo-

ratórnom vyšetrení v súlade s diagnostickou prí-
ručkou; pozitívne zvieratá, ako aj časti tiel, ktoré
nie sú určené na ¾udskú spotrebu, sa spracujú
pod úradným dozorom; ak sú výsledky vyšetrenia
negatívne, príslušný orgán nariadi opatrenia po-
d¾a osobitného predpisu,17)

h) epizootologickom vyšetrení vykonanom u  diviaka
uloveného alebo nájdeného uhynutého; toto vyšet-
renie sa vykonáva i dotazníkmi a poskytuje infor-
mácie o
1. geografickej oblasti, v ktorej bolo zviera ulovené

alebo nájdené uhynuté,
2. dátume, keï bolo zviera ulovené alebo nájdené

uhynuté,
3. osobe, ktorá zviera ulovila alebo našla,
4. veku a pohlaví diviaka,
5. príznakoch pred ulovením u zastreleného divia-

ka,
6. stave tela uhynutého zviera�a,
7. laboratórnych nálezoch,

i) programe doh¾adu a preventívnych opatreniach
prijatých v chovoch umiestnených vo vymedzenej
infikovanej oblasti, a ak je to potrebné, v jej okolí
vrátane prepravy a premiestňovania zvierat v ob-
lasti, do oblasti a z oblasti, a najmä zákaz premiest-
ňovania ošípaných, ich spermy, embryí alebo vajíčok
z infikovanej oblasti na účely výmeny s členskými
štátmi, prípadne dočasný zákaz chovu ošípaných
a budovania nových chovov v infikovanej oblasti,

17) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme
ochrany zdravia ¾udí pri usmrcovaní vo¾ne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.

18) § 5 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z. 
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j) iných kritériách na zrušenie nariadených opatrení,
k) príslušnom orgáne dozoru nad úradmi zodpovedný-

mi za realizáciu plánu a koordináciu pri vykonáva-
ní plánu,

l) informačnom systéme na pravidelnú revíziu výsled-
kov plánu odbornou skupinou vytvorenou pod¾a
§ 15 ods. 2 písm. a),

m) opatreniach v rámci monitoringu choroby účinné-
ho najskôr 12 mesiacov od posledného potvrdeného
prípadu afrického moru ošípaných u diviakov vo
vymedzenej infikovanej oblasti; tieto opatrenia sa
vykonávajú počas 12 mesiacov a zahŕňajú opatre-
nia uvedené v písmenách e), g) a h).

(4) Hlavný veterinárny lekár predkladá komisii
a členským štátom správu o epizootologickej situ-
ácii vo vymedzenej oblasti a výsledky plánu v pravi-
delných šes�mesačných intervaloch.

§ 17

Opatrenia na predchádzanie šírenia vírusu afrického
moru ošípaných prenášaného prostredníctvom

vektorov

(1) Ak sa preukáže, že v chove, v ktorom bol potvr-
dený africký mor ošípaných, sú prítomné vektory alebo
ak existuje takéto podozrenie, príslušný orgán
a) zabezpečí vykonanie kontroly, či v infikovanej bu-

dove a v jej okolí sú prítomné vektory, a to formou
fyzickej kontroly a pod¾a potreby prostredníctvom
odchytu vzoriek do pascí v súlade s prílohou č. 4,

b) ak sa prítomnos� vektorov potvrdí, zabezpečí
1. vykonanie vhodných laboratórnych testov, ktorý-

mi sa potvrdí alebo vylúči prítomnos� vírusu af-
rického moru ošípaných u vektorov,

2. vytvorenie vhodných monitorovacích, kontrol-
ných a dozorných opatrení v chove a v oblasti
okolo neho,

c) vydá zákaz držania ošípaných najmenej šes� rokov
v chove a pod¾a potreby aj ostatných domácich
zvierat, ak sa potvrdí prítomnos� vektorov, pričom
ich kontrola sa nedá vykonáva�.

(2) Hlavný veterinárny lekár poskytne informácie
o opatreniach pod¾a odseku 1 komisii a  členským štá-
tom v rámci Stáleho veterinárneho výboru.

§ 18

Diagnostické postupy a požiadavky na biologickú
bezpečnos�

(1) Diagnostické postupy, odber vzoriek a laboratór-
ne vyšetrenie na zistenie prítomnosti afrického moru
ošípaných sa vykonávajú v súlade s diagnostickou prí-
ručkou, ktorú vydá a zverejní vo vestníku ministerstva
hlavný veterinárny lekár.19)

(2) Laboratórne vyšetrenie zamerané na zistenie af-
rického moru ošípaných sa vykonáva pre Slovenskú
republiku na základe zmluvy20) v laboratóriu uvede-

nom v prílohe č. 5 bode 1 písm. p), ktoré slúži ako
národné laboratórium. Toto laboratórium je zodpoved-
né za koordináciu štandardov a metód diagnostiky
a za plnenie zmlúv s referenčným laboratóriom Európ-
skych spoločenstiev, ktorého úlohy sú uvedené v prí-
lohe č. 6.

(3) Manipulácia s vírusom afrického moru ošípa-
ných, jeho genómom, antigénmi a vakcínami na vý-
skumné účely, diagnostiku alebo na výrobu sa vyko-
náva len v miestach, zariadeniach a laboratóriách,
ktoré schválil príslušný orgán.

(4) Hlavný veterinárny lekár zašle zoznam schvále-
ných miest, prevádzok alebo laboratórií komisii najne-
skôr do 31. decembra 2003 a zabezpečuje jeho aktua-
lizáciu.

§ 19

Manipulácia, výroba a predaj vakcíny proti africkému
moru ošípaných

(1) Očkovanie proti africkému moru ošípaných je
zakázané.

(2) Manipuláciu, výrobu, skladovanie, dodávku, dis-
tribúciu alebo predaj vakcín proti africkému moru
ošípaných možno vykonáva� len pod úradnou kontro-
lou.

§ 20

Kontroly

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie práv-
neho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 môžu odborníci komisie vykonáva� v spo-
lupráci s príslušným orgánom kontroly na mieste
v Slovenskej republike. Príslušné orgány, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú odborníkom komisie pri plnení ich
úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prí-
stup k všetkým potrebným informáciám, dokladom
a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení
a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kon-
trol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. 

(2) Komisia je oprávnená informova� členský štát
o výsledkoch kontrol vykonaných pod¾a odseku 1.

(3) Príslušný orgán prijme v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev pravidlá na vykonanie od-
seku 1, najmä prijme pravidlá pre vzájomnú spoluprá-
cu v oblasti vykonávania kontrol.

§ 21

Pohotovostné plány

(1) Príslušný orgán vypracuje pohotovostný plán,
ktorý špecifikuje opatrenia, ktoré majú by� vykonáva-
né  pri vzniku ohniska afrického moru ošípaných,
pričom sa zoh¾adnia miestne faktory, najmä hustota
chovu ošípaných, ktoré môžu ovplyvni� šírenie afric-

19) § 14 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. 
20) § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 488/2002 Z. z.
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kého moru ošípaných. Na základe pohotovostného
plánu príslušný orgán zabezpečí personál, zariadenie,
vybavenie a všetky ïalšie materiály, ktoré sú nevyh-
nutné na rýchlu a účinnú eradikáciu ohniska.

(2) Kritériá a požiadavky na pohotovostné plány sú
uvedené v prílohe č. 7.

(3) Hlavný veterinárny lekár predloží národný plán
komisii na schválenie, zabezpečí jeho aktualizáciu
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
a aktualizuje ho každých pä� rokov a opätovne ho
predkladá komisii na schválenie.

§ 22

Kontrolné centrá a odborné skupiny

(1) Ak sa zistí ohnisko afrického moru ošípaných,
hlavný veterinárny lekár bezodkladne vytvorí z úrad-
ných veterinárnych lekárov, prípadne ïalších zamest-
nancov príslušných orgánov národné centrum pre
kontrolu afrického moru ošípaných (ïalej len „národné
centrum“) a miestne centrá pre kontrolu afrického
moru ošípaných (ïalej len „miestne centrá“).21)

(2) Národné centrum priamo riadi a monitoruje čin-
nosti miestnych centier. Národné centrum je zodpo-
vedné za
a) určenie kontrolných opatrení,
b) zabezpečenie rýchleho a účinného vykonávania opat-

rení miestnymi centrami,
c) pridelenie zamestnancov a iných zdrojov miestnym

centrám,
d) poskytovanie informácií komisii a členským štá-

tom, národným veterinárnym organizáciám, národ-

ným autoritám a po¾nohospodárskym a obchod-
ným organizáciám,

e) spojenie s diagnostickými laboratóriami,
f) spojenie s tlačou a inými masovokomunikačnými

prostriedkami,
g) spojenie s políciou.

(3) Niektoré funkcie národného centra môže hlavný
veterinárny lekár prenies� na miestne centrum pracu-
júce na úrovni kraja pod¾a osobitného predpisu22) ale-
bo na regionálnej  úrovni za predpokladu, že sa tým
neohrozia ciele národného centra.

(4) Na účely odbornej pomoci pri zabezpečovaní pri-
pravenosti na výskyt chorôb hlavný veterinárny lekár
vytvára z úradných veterinárnych lekárov a ïalších
odborníkov vo veterinárnej oblasti odbornú skupinu,
ktorá v čase výskytu ohniska choroby pomáha pri
a) vykonávaní epizootologického vyšetrenia,
b) odbere vzoriek, vyšetrovaní a interpretácii výsled-

kov laboratórnych vyšetrení,
c) zavedení opatrení na kontrolu choroby.

(5) Príslušné orgány zabezpečia, aby národné centrá
a miestne centrá a skupina odborníkov mali pod¾a
svojich potrieb k dispozícii personál, zariadenia a vy-
bavenie vrátane komunikačných systémov a jasný
a efektívny re�azec riadenia, pomocou ktorého sa za-
bezpečí rýchle uplatňovanie opatrení na kontrolu cho-
roby.

§ 23

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

21) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. 
22) § 2 ods. 1 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu

s hovädzím dobytkom a ošípanými.

Strana 1670 Zbierka zákonov č. 277/2003 Čiastka 135



ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického
moru ošípaných a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/119/EHS, ak ide o nákazlivú obrnu ošípaných a africký
mor ošípaných (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 192, 20. 7. 2002, s. 27).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliad-
nu� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva  Úradu vlády Slovenskej  republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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ROZSAH A SPÔSOB HLÁSENIA O POTVRDENÍ AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH
A ĎALŠÍCH EPIZOOTOLOGICKÝCH INFORMÁCIÁCH

1. Do 24 hodín od potvrdenia každého primárneho ohniska, primárneho prípadu u diviakov alebo prípadu na
bitúnku alebo v dopravnom prostriedku sa musia prostredníctvom oznamovacieho systému pre choroby zvierat
a pod¾a osobitného predpisu1) oznámi� tieto údaje:
a) dátum odoslania,
b) čas odoslania,
c) názov štátu,
d) názov choroby,
e) číslo ohniska alebo prípadu,
f) dátum, keï vzniklo podozrenie na africký mor ošípaných,
g) dátum potvrdenia podozrenia,
h) metódy použité na potvrdenie,
i) potvrdenie prítomnosti choroby u diviakov alebo u ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostried-

ku,
j) zemepisné určenie miesta, kde bolo potvrdené ohnisko alebo prípad afrického moru ošípaných,
k) vykonané opatrenia na tlmenie choroby.

2. Ak ide o primárne ohnisko alebo prípady na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku, musia sa okrem údajov
uvedených v bode 1 poskytnú� tieto informácie:
a) počet vnímavých ošípaných v ohnisku, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
b) počet uhynutých ošípaných z každej kategórie v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
c) chorobnos� pri každej kategórii a počet ošípaných, u ktorých bol africký mor ošípaných potvrdený,
d) počet ošípaných usmrtených v ohnisku, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,
e) počet spracovaných kadáverov,
f) uvies� pri ohnisku jeho vzdialenos� od najbližšieho chovu ošípaných,
g) uvies� umiestnenie pôvodu chovov infikovaných ošípaných alebo kadáverov, ak bol africký mor ošípaných zistený

na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku.

3. Ak ide o sekundárne ohniská, musia sa informácie uvedené v bodoch 1 a 2 poskytnú� v rámci časového limitu
určeného osobitným predpisom.2)

4. Príslušný orgán po poskytnutí informácií uvedených v bodoch 1, 2 a 3 o ohnisku alebo v prípade afrického
moru ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku  musí čo najskôr predloži� komisii a členským
štátom písomnú správu, ktorá  obsahuje
a) dátum usmrtenia ošípaných v chove, na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku a dátum spracovania ich tiel,
b) výsledky laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých pri usmrcovaní ošípaných,
c) pri uplatnení výnimky ustanovenej v § 6 ods. 1 počet usmrtených a spracovaných ošípaných a počet ošípaných,

ktoré sa zabijú neskôr, a časový limit určený na ich zabitie,
d) informácie súvisiace s možným pôvodom choroby alebo skutočný pôvod choroby, ak bol zistený,
e) informácie o kontrolnom systéme vytvorenom z dôvodu zabezpečenia efektívneho uplatňovania opatrení na

kontrolu premiestňovania zvierat pod¾a § 10 a 11,
f) ak ide o primárne ohnisko alebo výskyt afrického moru ošípaných na bitúnku alebo v dopravnom prostriedku,

genetický typ vírusu zodpovedného za tento výskyt alebo tento prípad,
g) ak boli ošípané usmrtené v kontaktných chovoch alebo v chovoch s ošípanými podozrivými z choroby vírusom

afrického moru ošípaných, informácie o
1. dátume usmrtenia a počte usmrtených ošípaných z každej kategórie v  chove,
2. epizootologických súvislostiach medzi ohniskom alebo prípadom afrického moru ošípaných a kontaktným

chovom alebo iné dôvody, ktoré vyvolali podozrenie na africký mor ošípaných v  podozrivom chove,
3. výsledkoch laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých ošípaných v chovoch a po ich usmrtení.

5. Ak ošípané v kontaktných chovoch neboli usmrtené, musí sa poskytnú� správa o dôvodoch takéhoto rozhod-
nutia.

1) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z.  o hlásení chorôb zvierat.
2) § 17 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. 

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z. 

Strana 1672 Zbierka zákonov č. 277/2003 Čiastka 135



 POSTUPY A PRAVIDLÁ ČISTENIA, DEZINFEKCIE A OŠETRENIA INSEKTICÍDMI

1. Všeobecné postupy sú:
a) postupy čistenia a dezinfekcie, a ak ide o potrebu opatrenia na zničenie hlodavcov a hmyzu pomocou úradne

povolených výrobkov, sú vykonávané pod úradným dozorom a v súlade s pokynmi vydanými úradným veteri-
nárnym lekárom,

b) použité dezinfekčné prostriedky a ich koncentrácie sú úradne schválené príslušným orgánom, aby sa zabezpečilo
zničenie vírusu afrického moru ošípaných,

c) účinnos� dezinfekčných prostriedkov je potrebné pred použitím pravidelne kontrolova�, účinnos� niektorých
dezinfekčných prostriedkov sa pri dlhom skladovaní znižuje,

d) výber dezinfekčných prostriedkov, insekticídov a postupov dezinfekcie a dezinsekcie sa vykonáva vzh¾adom na
druh objektu, vozidiel a vlastnosti predmetov, ktoré majú by� ošetrené,

e) podmienky použitia odmas�ovacích, dezinfekčných prostriedkov a insekticídov musia zabezpeči�, aby ich
účinnos� nebola narušená; najmä musia by� dodržané technické parametre určené výrobcom, ako je tlak,
minimálna teplota a nutný čas pôsobenia,

f) bez oh¾adu na použitý dezinfekčný prostriedok platia tieto všeobecné pravidlá:
1. úplné nasiaknutie podstielky a hnoja a rovnako výkalov dezinfekčným prostriedkom,
2. umytie a vyčistenie plôch, podláh, rámp a stien kartáčovaním a vydrhnutím po predchádzajúcom odstránení

alebo rozobratí zariadenia alebo vybavenia tam, kde je to možné, aby sa predišlo oslabeniu účinku čistiacich
a dezinfekčných procesov,

3. ïalšia aplikácia dezinfekčného prostriedku najmenej po dobu odporúčanú výrobcom,
4. voda použitá na čistenie sa musí likvidova� spôsobom, ktorý zabráni riziku šírenia vírusu, pod¾a pokynov

úradného veterinárneho lekára,
g) ak sa umývanie vykonáva tekutinami aplikovanými pod tlakom, je potrebné predís� rekontaminácii skôr

vyčistených plôch,
h) je potrebné umýva�, dezinfikova� alebo likvidova� vybavenie, zariadenia, predmety alebo miesta, pri ktorých je

pravdepodobná kontaminácia,
i) po vykonaní dezinfekčných postupov je potrebné zabráni� novej kontaminácii,
j) záznamy o čistení a dezinfekcii požadované v rámci tohto nariadenia musia by� k dispozícii v dokumentácii

chovu alebo vozidiel a tam, kde je potrebné úradné schválenie, musia by� schválené úradným veterinárnym
lekárom vykonávajúcim dozor.

2. Osobitné postupy týkajúce sa čistenia a dezinfekcie infikovaných chovov sú:
a) predbežné čistenie a dezinfekcia

1. v priebehu usmrcovania zvierat je potrebné dodržiava� všetky opatrenia, ktoré zabránia alebo minimalizujú
šírenie vírusu afrického moru ošípaných; medzi ne patrí okrem iného inštalácia dočasného dezinfekčného
vybavenia, zabezpečenie ochranného odevu, spŕch, dekontaminácia použitého vybavenia, nástrojov a zaria-
dení a prerušenie dodávky prúdu pre ventiláciu,

2. telá usmrtených zvierat sa musia pokropi� dezinfekčným prostriedkom,
3. ak kadávery musia by� odvezené z chovu na spracovanie, musia by� na prepravu použité uzatvorené

a nepriepustné kontajnery,
4. ihneï po odvoze kadáverov na spracovanie musia by� časti chovu, v ktorých boli ošípané ustajnené, a všetky

budovy, výbehy kontaminované počas usmrcovania alebo vyšetrenia po smrti ošetrené dezinfekčnými po-
strekmi, ktoré sú schválené na použitie pod¾a § 12,

5. tkanivá alebo krv, ktoré unikli v priebehu zabíjania alebo pri vyšetrení po smrti, a hrubé nečistoty z budov,
výbehov, náradia musia by� starostlivo zhromaždené a spracované spolu s kadávermi,

6. použitý dezinfekčný prostriedok musí na ošetrených plochách zosta� najmenej počas 24 hodín,
 b) záverečné čistenie a dezinfekcia

1. hnoj a použitá podstielka sa odstránia a ošetria v súlade s bodom 3 písm. a),
2. mastnota a nečistota sa odstránia zo všetkých povrchov pomocou odmas�ovacieho prípravku a omytím  vodou,
3. po omytí studenou vodou sa vykoná ïalší postrek dezinfekčným prostriedkom,
4. po siedmich dňoch sa priestory ošetria odmas�ovacím prípravkom, opláchnu vodou, pokropia dezinfekčným

prostriedkom a opätovne opláchnu vodou.

3. Dezinfekcia kontaminovanej podstielky, hnoja a hnojovice:
a) hnoj a použitá podstielka musia by� nahromadené na samozahriatie, pokropené dezinfekčným prostriedkom

a ponechané najmenej počas 42 dní alebo zlikvidované spálením alebo zakopaním,

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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b) hnojovica sa musí skladova� najmenej počas 60 dní od dátumu posledného pridania infikovaného materiálu, ak
príslušný orgán nepovolí skrátenie času skladovania pri hnojovici, ktorá bola účinne ošetrená v súlade s pokyn-
mi úradného veterinárneho lekára na zaistenie zničenia vírusu.

4. Ako výnimku z bodov 1 a 2 môže príslušný orgán pre chov pod otvoreným nebom urči� osobitné postupy čistenia
a dezinfekcie vzh¾adom na typ chovu a klimatické podmienky.
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USMERNENIA NA ODSTRÁNENIE VEKTOROV

1. Vektory sa musia h¾ada� v chovných a odpočinkových priestoroch ošípaných a v okolitej oblasti.
Vektory sa nachádzajú najmä v starých budovách, v tieni, kde sú priaznivé podmienky, ak ide o teplotu
a vlhkos�.
Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa vektory h¾adajú koncom jari, počas leta a začiatkom jesene, v obdobiach,
počas ktorých sú vektory ve¾mi aktívne.

2. Pri h¾adaní vektorov sa spravidla používajú dve metódy, a to:
a) h¾adanie vektorov v pôde, piesku alebo v prachu vybranom z priestorov medzi kameňmi (v prípade oblastí

zastavaných kamenným murivom) alebo z medzier alebo prasklín v stenách, pod dlaždicami alebo zo základov
budov pomocou kefy alebo každého iného vhodného nástroja. Zemina a piesok by sa mali pod¾a potreby preosia�;
pri h¾adaní mladých lariev sa môže použi� lupa,

b) h¾adanie vektorov prostredníctvom pascí s CO2. Pasce sa musia rozloži� na nieko¾ko hodín v ošipárňach,
najvhodnejšie v noci a v každom prípade v tienistých oblastiach mimo dosahu denného svetla. Pasce by mali by�
skonštruované tak, aby sa vektory dostali dostatočne blízko k zdroju CO2 a aby sa nemohli vráti� do svojho
prirodzeného prostredia.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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NÁRODNÉ LABORATÓRIÁ PRE AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH A ICH ZODPOVEDNOSŤ

1. Národné laboratóriá pre africký mor ošípaných sú:
a) Belgicko
Centre d’étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

b) Dánsko
Danmarks Veterinére Institut – Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

c) Nemecko
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, 17498 Riems

d) Grécko
Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi
(Veterinárny ústav pre nákazlivé a parazitické choroby, 15310 Ag. Paraskevi)

e) Španielsko
Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

f) Francúzsko
AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d’ Armor, 22440 Ploufragan

g) Írsko
Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

h) Taliansko
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

i) Luxembursko
Laboratoire de médecine vétérinaire de l’État, 1020 Luxembourg

j) Holandsko
Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P. O. Box 2004, 8203 AA Lelystad
(Centrálny ústav pre kontrolu chorôb zvierat (CIDC-Lelystad), P. O. Box 2004, 8203 AA Lelystad)

k) Rakúsko
Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

l) Portugalsko
Laboratório Nacional de Investigaça~o Veterinária, 1500 Lisboa

m) Fínsko
Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

n) Švédsko
Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

o) Ve¾ká Británia
Institute for Animal Health, Pirbright, Wokingh, Surrey GU24 ONF 
(Ústav pre zdravie zvierat, Pirbright, Wokingh, Surrey GU24 ONF)

p) Slovenská republika
Štátny veterinárny ústav Zvolen, Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen

2. Národné laboratórium pre africký mor ošípaných v Slovenskej republike je zodpovedné za zabezpečenie výkonu
laboratórnych testov na zistenie prítomnosti afrického moru ošípaných a určenie genetického typu izolovaných
vírusov v Slovenskej republike v každom členskom štáte v súlade s diagnostickou príručkou. Na tento účel
uzatvára dohodu s referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev alebo s ostatnými národnými labora-
tóriami.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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3. Národné laboratórium pre africký mor ošípaných v Slovenskej republike je zodpovedné za koordináciu noriem
a diagnostických metód v každom diagnostickom laboratóriu afrického moru ošípaných. Na tento účel
a) môže jednotlivým laboratóriám poskytova� diagnostické činidlá,
b) kontroluje kvalitu diagnostických činidiel používaných v Slovenskej republike,
c) periodicky organizuje porovnávacie testy, 
d) skladuje izolované vírusy afrického moru ošípaných z prípadov a ohnísk potvrdených v Slovenskej republike.
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REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
 PRE AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

1. Referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev pre africký mor ošípaných je Centro de Investigación en
Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Španielsko.

2. Referenčné laboratórium Európskych spoločenstiev pre africký mor ošípaných má tieto funkcie a povinnosti:
a) na základe konzultácií s komisiou koordinova� metódy určovania diagnózy afrického moru ošípaných používané

v členských štátoch osobitne formou
1. skladovania a poskytovania bunkových kultúr na použitie pri určovaní diagnózy,
2. určovania typu, skladovania a poskytovania druhov vírusu afrického moru ošípaných na sérologické testy

a prípravu antisér,
3. poskytovania normalizovaných sér, konjugovaných sér a ostatných referenčných činidiel národným laboratóriám

na normalizáciu testov a činidiel používaných v členských štátoch,
4. vytvárania a skladovania zbierky vírusov afrického moru ošípaných,
5. organizovania periodických porovnávacích testov diagnostických postupov na úrovni Európskych spoločenstiev,
6. zberu a porovnávania údajov a informácií o používaných metódach určovania diagnózy a o výsledkoch vykona-

ných testov,
7. charakterizácie izolovaných vírusov najmodernejšími dostupnými metódami na dosiahnutie lepšieho chápania

epizootiológie afrického moru ošípaných,
8. udržiavania kroku s vývojom v oblasti kontroly, epizootiológie a predchádzania africkému moru ošípaných

v celom svete,
9. uchovávania odborných znalostí o víruse, ktorý spôsobuje africký mor ošípaných, a o ostatných príslušných

vírusoch, čo umožní rýchlo určova� diferencovanú diagnózu,
b) prijíma� potrebné organizačné opatrenia na výcvik alebo opakovaný výcvik odborníkov v laboratórnej diagnos-

tike vzh¾adom na harmonizáciu diagnostických techník,
c) ma� k dispozícii vycvičený personál pre havarijné situácie vznikajúce v rámci Európskych spoločenstiev,
d) vykonáva� výskumné činnosti a pod¾a možností koordinova� výskumné činnosti smerujúce k zlepšeniu kontroly

afrického moru ošípaných,
e) vypracúva� technické protokoly týkajúce sa postupov overovania účinnosti dezinfekčných prostriedkov proti

africkému moru ošípaných.

3. Referenčné laboratóriá Európskych spoločenstiev pre klasický mor ošípaných a africký mor ošípaných
organizujú tieto činnosti takým spôsobom, ktorým sa zabezpečuje správna koordinácia porovnávacích testov
určovania diagnózy týchto dvoch chorôb organizovaných na úrovni Európskych spoločenstiev.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA POHOTOVOSTNÝCH PLÁNOV

Pohotovostné plány musia spĺňa� tieto kritériá a požiadavky:
a) musia obsahova� ustanovenia na zabezpečenie právomocí potrebných na vykonanie pohotovostných plánov

a umožňujúcich rýchle a účinné vykonanie eradikácie,
b) musia obsahova� ustanovenia na zabezpečenie prístupu k fondom pre mimoriadne situácie, k rozpočtovým

prostriedkom a finančným zdrojom na účely finančného krytia všetkých aspektov boja proti africkému moru
ošípaných,

c) musia ustanovova� riadiacu štruktúru, ktorá zabezpečí, aby rozhodovací postup pri chorobe zvierat bol rýchly
a účinný. Ak je to potrebné, musí by� táto riadiaca štruktúra podriadená právomoci ústredného orgánu
zodpovedajúceho za riadenie stratégie boja proti nákaze zvierat. Hlavný veterinárny lekár musí by� členom tejto
jednotky a musí sprostredkova� spoluprácu medzi centrálnou rozhodovacou jednotkou a národným centrom
pre tlmenie nákaz ustanoveným v § 22,

d) musia obsahova� ustanovenia umožňujúce zabezpeči� dostatok prostriedkov na rýchlu a účinnú kampaň
vrátane personálu laboratória, vybavenia a infraštruktúry,

e) musia obsahova� príručku s úplným a podrobným popisom všetkých postupov, pokynov a opatrení, ktoré budú
v prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných zavedené,

f) zamestnanci sa musia pravidelne zúčastňova�
1. na školeniach v oblasti klinických príznakov, epizootologického vyšetrenia a boja s africkým morom ošípaných,
2. na poplachovom cvičení organizovanom najmenej dvakrát ročne,
3. na nácviku komunikačných techník na zvládnutie organizácie informačných kampaní o prebiehajúcej chorobe

zvierat zameraných na miestne orgány, po¾nohospodárov a veterinárnych lekárov.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 277/2003 Z. z.
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278

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

z 9. júla 2003

o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka
 a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho

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 § 18 ods. 1 zákona
č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zme-
ne niektorých zákonov nariaïuje:

§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho
poriadku Slovenskej republiky právne predpisy Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú veterinárne
požiadavky na
a) systém identifikácie a registrácie hovädzieho do-

bytka,
b) osobitné označovanie hovädzieho mäsa a produk-

tov z neho.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté veterinárne
požiadavky na kontrolu a eradikáciu chorôb1) a usta-
novenia osobitných predpisov,2) ak toto nariadenie
neustanovuje inak.

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) zviera�om hovädzí dobytok, pričom sa použijú aj

pojmy pod¾a odseku 2,
b) chovom akáko¾vek prevádzkareň, stavba alebo

v prípade otvorenej farmy akéko¾vek miesto na úze-
mí Slovenskej republiky, v ktorom sú zvieratá, na

ktoré sa vz�ahuje toto nariadenie, držané chované
alebo kde sa s nimi manipuluje,

c) držite¾om fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
rá je zodpovedná za zvieratá, či už trvalo, alebo
dočasne, vrátane ich prepravy alebo pobytu na
trhu,

d) príslušným orgánom orgán štátnej správy vo vete-
rinárnej oblasti pod¾a osobitného predpisu.3)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadení,4) ktorým sa transponujú právne
predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe
č. 1 k tomuto nariadeniu.

Systém ident i f ikácie  a registrácie
hovädzieho dobytka

§ 3

(1) Systém identifikácie a registrácie hovädzieho do-
bytka obsahuje prvky pod¾a osobitného predpisu.5)

(2) Prístup k údajom a informáciám systému identi-
fikácie a registrácie hovädzieho dobytka je zabezpeče-
ný pod¾a osobitného predpisu.6)

§ 4

(1) Všetky zvieratá musia by� identifikované ušnou
značkou aplikovanou do každého ucha, ktorú schváli
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky7)
(ïalej len „ministerstvo“). Obe ušné značky musia ma�
rovnaký jednotný identifikačný kód, ktorý umožní
identifikova� každé zviera jednotlivo spolu s chovom,
kde sa narodilo. Hovädzí dobytok určený na kultúrne
a športové príležitosti okrem trhov a výstav môže by�
identifikovaný pomocou identifikačného systému, kto-

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) Napríklad výnos 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.) v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002 č. 811/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca mäso jatočných zvierat (oznámenie č. 308/2002 Z. z.).
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupu-
júcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.

3) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 2 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu

s hovädzím dobytkom a ošípanými.
5) § 18 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 18 ods. 3 až 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
7) § 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
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rý poskytuje rovnaké záruky ako ušná značka a ktorý
je povolený Európskou komisiou. U zvierat plemena
raza bovina de Lidia narodených v Španielsku a regis-
trovaných v plemennej knihe organizácií Asociación
nacional de ganaderías de Lidia, Asociación de gana-
derías de Lidia unidos, Agrupación espanola de reses
bravas, Unión de criadores de toros de Lidia, ïalej
u zvierat plemena Brava narodených v Portugalsku
a registrovaných v plemennej knihe Associacao de
Criadores de Toiros de Lide a zvierat plemien Brave
alebo de combat narodených vo Francúzsku a regis-
trovaných v plemennej knihe organizácie Association
des éleveurs Francais de taureaux de combat a zvierat
plemien Camargue alebo Raco di biou registrovaných
v plemennej knihe Association des éleveurs de la Raco
di biou (vrátane všetkých krížencov) sa môže Štátna
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republi-
ky8) (ïalej len „štátna veterinárna a potravinová sprá-
va“) rozhodnú� pre niektorý zo spôsobov označenia,
a to
a) dvomi plastovými ušnými značkami alebo
b) jednou ušnou značkou alebo dvomi kovovými uš-

nými značkami spolu s označkovaním, alebo
c) jednou plastovou ušnou značkou spolu s označko-

vaním.

(2) Veterinárny inšpektor9) môže odstráni� ušné
značky zo zvierat určených na kultúrne a športové
podujatia pred ich premiestnením na miesto konania
alebo v čase odstavu. Ak sú v čase odstavu odstránené
obe ušné značky, zviera musí by� pri tom označkované.
Držite¾ zviera�a musí vždy vlastni� obe ušné značky.
Ak je takéto zviera predmetom výmeny10) s členským
štátom,11) obe ušné značky musia by� pripevnené alebo
musia sprevádza� zviera počas premiestnenia. Všetky
prvky identifikácie musia by� prepojené tak, aby sa
zaručila súvislos� a presnos� informácií.

(3) Ušná značka sa musí zviera�u aplikova� do 72
hodín od narodenia a vždy predtým, než zviera opustí
chov, v ktorom sa narodilo. Žiadne zviera nemožno
presunú� z chovu, ak nie je identifikované pod¾a odse-
kov 1 a 2.

(4) Akéko¾vek zviera dovezené z tretej krajiny,12) kto-
ré prešlo kontrolami určenými pod¾a osobitného pred-
pisu13) a ktoré zostáva na území Slovenskej republiky,
musí by� identifikované v chove miesta určenia ušnou
značkou, ktorá spĺňa požiadavky tohto ustanovenia do
20 dní a vždy predtým, ako zviera opustí chov. Zviera
nie je potrebné identifikova�, ak je miestom určenia
bitúnok nachádzajúci sa v Slovenskej republike, kde
sa kontroly vykonávajú, a zviera je zabité do 20 dní po
tom, ako sa podrobilo kontrolám. Pôvodná identifiká-
cia zviera�a zavedená tre�ou krajinou sa zaznamenáva

v počítačovej databáze pod¾a § 5, alebo ak táto ešte nie
je plne funkčná, v registroch pod¾a § 3 spolu s identi-
fikačným kódom, ktorý jej bol pridelený v Slovenskej
republike.

(5) Akémuko¾vek zviera�u dovezenému z iného člen-
ského štátu sa musí ponecha� jeho pôvodná ušná
značka.

(6) Žiadnu ušnú značku nemožno odstráni� alebo
vymeni� bez povolenia štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy.

(7) Ušné značky sa pridelia chovu a sú distribuova-
né a aplikované zvieratám spôsobom, ktorý určí štátna
veterinárna potravinová správa.8)

(8) Ušná značka u zubrov (Bison bison spp.) sa musí
aplikova� do devä� mesiacov od narodenia. Táto lehota
nesmie ovplyvni� kvalitu informácií poskytovaných do
národnej databázy. Ušná značka musí by� aplikovaná,
keï sú te¾atá oddelené od matiek a vždy pred dosiah-
nutím veku devä� mesiacov. Ak je zviera premiestnené
z chovu, v ktorom sa narodilo pred dovŕšením devia-
tich mesiacov, musí by� označené ušnou značkou pred
premiestnením z chovu.

§ 5

Ministerstvo7) zriadi počítačovú databázu pod¾a oso-
bitného predpisu.14)

§ 6

(1) Ministerstvo7) vydá pre každé zviera, ktoré je
potrebné identifikova� pod¾a § 4, sprievodný doklad
zviera�a15) (ïalej len „pas“) do 14 dní od oznámenia jeho
narodenia, ak ide o zvieratá, ktoré sú dovezené z tre-
tích krajín, do 14 dní od oznámenia o ich preznačení
pod¾a § 4 ods. 4. Ministerstvo7) môže vyda� pas pre
zvieratá z iného členského štátu pod¾a rovnakých pod-
mienok. V takýchto prípadoch pas, ktorý sprevádza
zviera pri jeho príchode, sa odovzdá ministerstvu,
ktoré ho vráti vydávajúcemu členskému štátu. Na
žiados� Slovenskej republiky môže Európska komisia
posúdi� okolnosti, za ktorých možno predĺži� maximál-
nu lehotu.

(2) Pas musí sprevádza� zviera pri každom jeho pre-
miestnení.

(3) Ako výnimku z prvej vety odseku 1 a odseku 2
ministerstvo7) môže po schválení počítačovej databázy
pod¾a § 5 Európskou komisiou ustanovi� povinnos�
vydávania pasu len pre zvieratá, ktoré sú určené na
výmenu, povinnos� sprevádzania zvierat ich pasmi, len
ak sú zvieratá premiestňované z územia Slovenskej

 8) § 6 ods. 2 písm. s) zákona č. 488/2002 Z. z.
 9) § 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
10) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. 
11) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
12) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. 
14) § 14 a 18 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
15) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho

dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.
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republiky na územie iného členského štátu, a povin-
nos�, že tieto pasy musia obsahova� informácie z po-
čítačovej databázy. V takomto prípade sa pas sprevá-
dzajúci zviera dovážané z iného členského štátu
odovzdá ministerstvu po príchode zviera�a.

(4) Ak nastane smr� zviera�a, držite¾ musí vráti� pas
ministerstvu do siedmich dní po smrti zviera�a. Pri
premiestnení zviera�a na bitúnok je prevádzkovate¾
bitúnku zodpovedný za vrátenie pasu ministerstvu.

(5) Ak sa zvieratá vyvážajú do tretích krajín, musí
posledný držite¾ zviera�a odovzda� pas ministerstvu.

§ 7

(1) Každý držite¾ zvierat okrem prepravcov musí
a) vies� aktuálny register chovu zvierat,
b) oznamova� ministerstvu všetky premiestnenia do

chovu a z chovu a všetky narodenia a úmrtia zvie-
rat v chove spolu s dátumami týchto udalostí v le-
hote do siedmich dní od výskytu udalosti; na žia-
dos� Slovenskej republiky môže Európska komisia
urči� okolnosti, za ktorých sa môže predĺži� maxi-
málna lehota, a urči� osobitné pravidlá, ktoré sa
uplatňujú pri premiestňovaní hovädzieho dobytka
na letnú pastvu v rozdielnych horských oblastiach.

(2) Tam, kde je to aplikovate¾né, a so zrete¾om na § 6
musí každý držite¾ zviera�a vyplni� pas bezprostredne
po príchode zviera�a do jeho chovu a pred odchodom
každého zviera�a z jeho chovu a musí zabezpeči�, aby
pas sprevádzal zviera.

(3) Každý držite¾ musí poskytnú� príslušnému orgá-
nu na požiadanie všetky informácie, ktoré sa týkajú
pôvodu a identifikácie zvierat, a tam, kde je to pri-
merané, miesta určenia zvierat, ktoré vlastnil, mal
v držbe, prepravoval, obchodoval s nimi alebo zabí-
jal.

(4) Register chovu zvierat musí by� vo formáte
schválenom ministerstvom,7) aktualizovaný v listinnej
forme alebo v elektronickej forme a musí by� po celý
čas k dispozícii príslušnému orgánu na požiadanie po-
čas lehoty najmenej troch rokov.

§ 8

Ministerstvo7) informuje členské štáty a Európsku
komisiu o identite príslušných orgánov.

§ 9

Vlastníci a držitelia zvierat sú povinní plati� poplat-
ky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a kontrol
a náklady za identifikáciu zvierat.16)

§ 10

Požiadavky, ktoré sa týkajú

a) ušných značiek, registrov chovov a pasov zvierat,
sú uvedené v prílohe č. 2,

b) minimálnej úrovne kontrol vykonávaných v rámci
systému identifikácie a registrácie hovädzieho do-
bytka, sú uvedené v prílohe č. 3.

Systém osobitného označovania hovädzieho
mäsa a produktov z  neho

§ 11

Prevádzkovatelia alebo organizácie
a) sú povinní označova� hovädzie mäso na všetkých

stupňoch jeho uvádzania na trh17) pod¾a § 13 až 15,
b) môžu označi� hovädzie mäso pod¾a § 16 a 17

v mieste predaja takým spôsobom, ktorým sa po-
skytujú iné údaje, ako sú povinné údaje ustanove-
né v § 13, a ktorý sa týka určitých vlastností alebo
produkčných podmienok označovaného mäsa alebo
zviera�a, z ktorého bolo mäso získané.

§ 12

(1) Hovädzím mäsom sú všetky výrobky, na ktoré sa
vz�ahujú podpoložky harmonizovaného systému
0201, 0202 a podpoložky kombinovanej nomenklatú-
ry 0206 10 95 a 0206 29 91 pod¾a osobitného pred-
pisu.18)

(2) Označovaním je pripevnenie etikety na jednotlivý
kus mäsa alebo kusy mäsa alebo na ich obalový ma-
teriál, alebo ak ide o výrobky vopred nebalené, poskyt-
nutie spotrebite¾ovi v mieste predaja vhodnej informá-
cie v písomnej a čitate¾nej forme.

(3) Organizáciou je skupina prevádzkovate¾ov z rov-
nakej časti alebo rôznych častí obchodovania s hovä-
dzím mäsom.

Povinný systém označovania
hovädzieho mäsa

§ 13

(1) Prevádzkovatelia a organizácie, ktorí uvádzajú
hovädzie mäso na trh, sú povinní označova� ho pod¾a
tohto ustanovenia. Tento povinný systém označovania
musí zabezpečova� súvislos� medzi identifikáciou tela
zabitého zviera�a, štvr�ami alebo kusmi mäsa a jed-
notlivým zviera�om, z ktorého bolo toto mäso získané,
alebo ak je to na zabezpečenie kontroly presnosti
informácie na etikete dostatočné, medzi príslušnou
skupinou zvierat.

(2) Etiketa musí obsahova� tieto údaje:
a) referenčné číslo alebo referenčný kód, ktorý zabez-

pečuje spojitos� medzi mäsom a zviera�om alebo
zvieratami; týmto číslom môže by� identifikačné
číslo jednotlivého zviera�a, z ktorého bolo hovädzie
mäso získané, alebo identifikačné číslo, ktoré sa
vz�ahuje na skupinu zvierat,

16) § 35 ods. 2 písm. b) prvý bod  a § 42 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona č. 488/2002 Z. z.
17) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. 
18)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov.
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b) schva¾ovacie číslo bitúnku,19) na ktorom bolo zviera
alebo skupina zvierat zabitá, a názov „Slovenská
republika“ alebo názov členského štátu alebo tretej
krajiny, v ktorej je bitúnok umiestnený; toto ozna-
čenie sa uvádza slovami: „Zabité v: Slovenská re-
publika“ alebo sa za slová „Zabité v“ uvedie názov
členského štátu alebo názov tretej krajiny; v ozna-
čení sa za týmito slovami uvedie schva¾ovacie číslo
bitúnku,

c) schva¾ovacie číslo rozrábkarne, kde sa vykonalo
rozrábanie a delenie tela alebo skupiny tiel, a názov
„Slovenská republika“ alebo názov členského štátu
alebo názov tretej krajiny, v ktorej je rozrábkareň
umiestnená; toto označenie sa uvádza slovami: „De-
lené v: (názov: Slovenská republika alebo názov
členského štátu alebo názov tretej krajiny, kde sa
telo alebo telá delili)“ a za týmito slovami sa uvedie
schva¾ovacie číslo rozrábkarne.

(3) Prevádzkovatelia a organizácie sú povinní na eti-
ketách ïalej označi�
a) názov štátu, kde sa zviera alebo zvieratá narodili,
b) názov všetkých štátov, kde sa uskutočňoval výkrm

zvierat,
c) názov štátu, kde bolo zviera alebo zvieratá zabité.

(4) Ak sa hovädzie mäso získalo zo zvierat narode-
ných, chovaných a zabitých
a) len v rovnakom členskom štáte, označenie môže by�

uvedené ako „Pôvod: (názov členského štátu)“,
b) len v Slovenskej republike, označenie môže by� uve-

dené ako „Pôvod: Slovenská republika“,
c) len v rovnakej tretej krajine, označenie môže by�

uvedené ako „Pôvod: (názov tretej krajiny)“.

§ 14

(1) Ustanovenia § 13 ods. 2 písm. b) a c) a § 13
ods. 3 písm. a) a b) neplatia, ak prevádzkovate¾ alebo
organizácia, ktorí pripravujú mleté hovädzie mäso,
používajú označenie etikiet slovom
a) „Pripravené“, za ktorým nasleduje názov členského

štátu alebo tretej krajiny alebo slová „v Slovenskej
republike“ v závislosti od toho, kde bolo mleté mäso
pripravené,

b) „Pôvod“, za ktorým nasleduje názov štátu, ak štá-
tom pôvodu mäsa nie je štát, v ktorom sa mleté
mäso pripravovalo.

(2) Na označovanie mletého hovädzieho mäsa sa
vz�ahuje povinnos� uvedená v § 13 ods. 3 písm. c).

(3) Prevádzkovatelia alebo organizácie uvedení v od-
seku 1 môžu doplni� údaje na etikete mletého hovä-
dzieho mäsa o
a)  jedno alebo viacero označení pod¾a § 13 alebo
b)  dátum, keï bolo mäso pripravené.

§ 15

Ustanovenia § 13 sa nevz�ahujú na hovädzie mäso

dovezené z tretích krajín, pri ktorom nie sú dostupné
všetky údaje uvedené v § 13 a v súlade s postupom
uvedeným v § 17 musí by� toto mäso označené slova-
mi: „Nepochádza zo Slovenskej republiky“ alebo „Ne-
pochádza z ES“ a slovami: „Zabité v:“ (názov tretej
krajiny.

Dobrovo¾ný systém označovania
hovädzieho mäsa

§ 16

(1) Pri etiketách, ktoré obsahujú označenia iné, ako
sú označenia uvedené v § 13 až 15, musí každý pre-
vádzkovate¾ alebo organizácia zasla� špecifikáciu tých-
to údajov uvedených v označení na schválenie krajskej
veterinárnej a potravinovej správe.20) Štátna veterinár-
na a potravinová správa21) môže urči�, aké špecifiká-
cie, ktorých používanie nie je povinné, sa budú použí-
va� pri výrobe hovädzieho mäsa alebo predaji
hovädzieho mäsa v Slovenskej republike. V špecifiká-
cii dobrovo¾ného systému označovania sa musia uvies�
a) údaje, ktoré bude obsahova� etiketa,
b) opatrenia, ktoré sa prijmú na zabezpečenie pres-

nosti údajov,
c) kontrolný systém, ktorý použije prevádzkovate¾ ale-

bo organizácia na všetkých stupňoch výroby a pre-
daja, vrátane kontrol vykonávaných krajskou vete-
rinárnou a potravinovou správou,

d) ak ide o organizáciu, opatrenia, ktoré prijme, ak
niektorý jej člen nedodrží požiadavky na špecifiká-
cie.

(2) Schválenie každej špecifikácie dobrovo¾ného
označovania závisí od záruky príslušného orgánu, kto-
rú získa na základe dôkladného preverenia jednotli-
vých zložiek špecifikácie uvedených v odseku 1, riad-
neho a spo¾ahlivého fungovania predpokladaného
systému označovania, a najmä dôkladného preverenia
každej špecifikácie, ktorá nezais�uje spojitos� medzi
identifikáciou tiel zvierat, štvrtí alebo dielov mäsa
a jednotlivým zviera�om alebo zvieratami, ktorých sa
to týka, ak je to dostatočné na zabezpečenie presnosti
údajov na etikete, ktorá sa má kontrolova�. Príslušný
orgán musí zamietnu� aj schválenie špecifikácií pred-
ložených pre etikety, ktoré obsahujú zavádzajúce ale-
bo nedostatočne jasné informácie.

(3) Ak sa výroba alebo predaj hovädzieho mäsa
uskutočňujú v Slovenskej republike a v jednom alebo
vo viacerých členských štátoch, príslušné orgány tých-
to štátov vyšetria a schva¾ujú predložené špecifikácie
v takom rozsahu, v akom sa prvky, ktoré obsahujú
tieto špecifikácie, vz�ahujú na operácie, ktoré sa usku-
točňujú na ich príslušnom území. V takomto prípade
dotknuté štáty uznávajú schválenia vydané prísluš-
ným orgánom ostatných štátov. Ak v lehote ustanove-
nej v bode VI.1 prílohy č. 4, počnúc dňom nasledujú-
cim po dni podania žiadosti, nebolo schválenie
zamietnuté alebo vydané alebo príslušný orgán nepo-

19) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní
čerstvého mäsa na trh.

20) § 7 ods. 2 písm. f) piaty bod zákona č. 488/2002 Z. z. 
21) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. 
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žiadal o dodatočné informácie, špecifikácia sa považu-
je za schválenú.

(4) Ak všetky príslušné orgány všetkých zúčastne-
ných štátov schvália predloženú špecifikáciu, prevádz-
kovate¾ alebo organizácia sú oprávnení takto označo-
va� hovädzie mäso, ak etiketa obsahuje jej názov alebo
logo.

(5) Európska komisia môže v osobitných prípadoch
ako výnimku z odsekov 1 až 4 schváli� zrýchlený alebo
zjednodušený postup najmä pre hovädzie mäso balené
v malých maloobchodných baleniach alebo pre jednot-
livo balené prvotné diely hovädzieho mäsa označené
v Slovenskej republike alebo v členskom štáte pod¾a
schválenej špecifikácie a dodané na územie iného
členského štátu alebo Slovenskej republiky, ak sa na
pôvodnú etiketu nepridávajú žiadne údaje.

(6) Všetky náklady na kontroly uvedené v odsekoch
1 až 4 a § 17 znášajú prevádzkovatelia alebo organizá-
cie, ktorí používajú dobrovo¾ný systém označovania
hovädzieho mäsa.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa infor-
muje Európsku komisiu o zavedení všeobecných po-
žiadaviek na dobrovo¾né označovanie hovädzieho mä-
sa, a najmä o údajoch uvedených na etiketách.

§ 17

(1) Ak sa výroba hovädzieho mäsa uskutočňuje úpl-
ne alebo čiastočne v tretej krajine, prevádzkovatelia
alebo organizácie sú oprávnení označova� hovädzie
mäso pod¾a § 16 a 17, ak okrem splnenia požiadaviek
pod¾a § 16 získajú pre svoje špecifikácie schválenie od
príslušného orgánu povereného na tento účel v každej
tretej krajine, odkia¾ sa hovädzie mäso dováža.

(2) Platnos� schválenia príslušným orgánom tretej
krajiny podlieha predchádzajúcemu oznámeniu Eu-
rópskej komisii tre�ou krajinou
a) príslušného orgánu, ktorý bol schva¾ovaním pove-

rený,
b) postupov a kritérií, ktoré musí dodrža� príslušný

orgán pri preverovaní špecifikácií,
c) každého prevádzkovate¾a alebo organizácie, kto-

rých špecifikácia bola príslušným orgánom tretej
krajiny prijatá.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa požiada
Európsku komisiu o postúpenie oznámení uvedených
v odseku 2, ak Európska komisia dospeje k záveru, že
postupy alebo kritériá používané tre�ou krajinou nie
sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými právny-
mi predpismi Európskych spoločenstiev uvedenými
v bodoch 1 a 2 prílohy č. 1, a po konzultácii s danou
tre�ou krajinou rozhodne, že schválenia udelené v tre-
tej krajine nie sú platné v rámci Európskych spoločen-
stiev a rovnako nie sú platné ani v Slovenskej repub-
like.

§ 18

Okrem všetkých prijatých opatrení samotnou orga-
nizáciou, ak sa preukáže, že prevádzkovate¾ alebo
organizácia nedodržiavajú špecifikácie uvedené v § 16
ods. 1, môže krajská veterinárna a potravinová správa
zruši� schválenie pod¾a § 16 ods. 2 alebo uloži� doda-
točné podmienky, ktoré musia dodržiava�, ak schvále-
nie ponechá v platnosti.

§ 19

Požiadavky, ktoré sa musia dodržiava� pri použití
§ 11 až 18 na označovanie hovädzieho mäsa a výrob-
kov z neho, sú uvedené v prílohe č. 4.

Spoločné,  prechodné a záverečné
ustanovenia

§ 20

 (1) Ak je hovädzie mäso označené bez dodržania
požiadaviek na systém označovania alebo v prípade
používania dobrovo¾ného systému označovania bez
dodržania údajov v špecifikácii alebo bez schválenej
špecifikácie, príslušný orgán nariadi stiahnutie hovä-
dzieho mäsa až dovtedy, kým nie je preetiketované
v súlade s týmto nariadením. Ustanovenie § 18
a ustanovenie osobitného predpisu22) týmto nie sú
dotknuté. 

 (2) Ak mäso pod¾a odseku 2 vyhovuje všetkým
platným veterinárnym požiadavkám a hygienickým
požiadavkám, môže orgán veterinárnej správy okrem
sankcií pod¾a odseku 1 povoli�, aby sa toto hovädzie
mäso zaslalo priamo na spracovanie do výrobkov
iných, ako sú výrobky uvedené v § 12 ods. 1.

 (3) Príslušný orgán nariadi do 1. augusta 2003
stiahnutie hovädzieho mäsa z trhu, ak etikety obsahu-
jú informácie, ktoré zavádzajú spotrebite¾a alebo ktoré
nezodpovedajú schválenej špecifikácii.

 (4) Ak sa zistí, že jedno alebo viac zvierat v chove
nespĺňajú žiadnu požiadavku identifikácie (§ 3), regio-
nálna veterinárna a potravinová správa nariadi zákaz
premiestňovania všetkých zvierat z chovu a do chovu.

 (5) Ak držite¾ zviera�a nemôže do dvoch pracovných
dní preukáza� jeho identifikáciu, regionálna veterinár-
na a potravinová správa okamžite nariadi jeho usmr-
tenie pod dozorom príslušného orgánu a bez možnosti
úhrady vzniknutej škody.

 (6) Ak sa zistí, že zvieratá v chove nespĺňajú nie-
ktoré požiadavky identifikácie (§ 3), regionálna veteri-
nárna a potravinová správa okamžite nariadi zákaz
premiestňovania týchto zvierat z chovu a do chovu až
dovtedy, kým nebudú všetky požiadavky splnené.

 (7) Ak sa zistí, že viac ako 20 % zvierat v chove
nespĺňa niektorú z požiadaviek identifikácie (§ 3), re-
gionálna veterinárna a potravinová správa okamžite
nariadi zákaz premiestňovania všetkých zvierat z cho-

22) § 45 zákona č. 488/2002 Z. z.
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vu a do chovu až dovtedy, kým nebudú všetky požia-
davky splnené. Ak ide o chov s menej ako desiatimi
zvieratami, zákaz premiestňovania všetkých zvierat
z chovu a do chovu sa nariadi, len ak viac ako dve
zvieratá nespĺňajú niektorú z požiadaviek identifiká-
cie.

 (8) Ak držite¾ nezaplatí poplatky pod¾a § 9, regio-
nálna veterinárna a potravinová správa mu zadrží
a nevydá pasy. Ak držite¾ trvale neplatí tieto poplatky,
regionálna veterinárna a potravinová správa môže ob-
medzi� premiestňovanie zvierat do jeho chovu a z jeho
chovu.

 (9) Ak držite¾ neplní povinnos� oznamovania pre-
miestnenia zvierat zo svojho chovu alebo do neho
pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), regionálna veterinárna a po-
travinová správa nariadi obmedzenie premiestňovania
zvierat.

(10) Ak držite¾ nesplní povinnos� oznamovania na-
rodenia a smrti zvierat pod¾a § 7 ods. 1 písm. b), re-
gionálna veterinárna a potravinová správa nariadi ob-
medzenie premiestňovania zvierat.

(11) Odborníci Európskej komisie v spolupráci
s príslušným orgánom môžu
a) overova�, či sa v Slovenskej republike dodržiavajú

požiadavky ustanovené týmto nariadením v súlade
s právnym predpisom Európskych  spoločenstiev
uvedeným v bode 1 prílohy č. 1,

b) vykonáva� kontroly na mieste v Slovenskej repub-
like na zabezpečenie, aby kontroly vykonávané prí-

slušným orgánom boli v súlade s týmto nariadením
a právnym  predpisom Európskych spoločenstiev
uvedeným v  bode 1 prílohy č. 1.

(12) Príslušný orgán, iné orgány verejnej správy
a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú
odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh
všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup
k všetkým potrebným informáciám, dokladom a oso-
bám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a do-
pravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol
v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.

§ 21

Zvieratá narodené pred 1. júlom 2001, ktoré nie sú
identifikované pod¾a tohto nariadenia, musia by� iden-
tifikované systémom pod¾a tohto nariadenia do 31.
decembra 2003.

§ 22

Učinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 s výnimkou ustanovení § 4 ods. 5, § 16 ods. 3 až
6 a bodov VI.2 a VI.3 prílohy č. 4, ktoré nadobúdajú
účinnos� dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pri-
stúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, a usta-
novenia § 1 až 5 a § 7 až 21 strácajú účinnos� dňom
nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Sloven-
skej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1760/2000/ES zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 204, 11. 8. 2000,
s. 1).

2. Nariadenie Komisie 1825/2000/ES z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 pre označovanie hovädzieho mäsa a výrobkov
z hovädzieho mäsa (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 216, 26. 8. 2000, s. 8).

3. Nariadenie Komisie 2680/1999/ES zo 17. augusta 1999, ktorým sa schva¾uje systém identifikácie býkov
určených na kultúrne a športové príležitosti (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 326, 18. 12. 1999,
s. 16).

4. Nariadenie Komisie 509/1999/ES z 8. marca 1999, ktorým sa upravuje maximálna lehota na aplikáciu ušných
značiek bizónom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 060, 9. 3. 1999, s. 53).

5. Nariadenie Komisie 494/1998/ES z 27. februára 1998 ustanovujúce podrobné pravidlá na implementáciu
nariadenia Rady (ES) č. 820/97 v súvislosti s uplatňovaním minimálnych správnych sankcií v rámci systému
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 060, 28. 2. 1998, s. 78).

6. Nariadenie Komisie 2629/1997/ES z 29. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykoná-
vanie nariadenia Rady (ES) č. 820/97, pokia¾ ide o ušné značky, registre zvierat a pasy zvierat v rámci systému
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 354, 30. 12. 1997,
s. 19).

7. Nariadenie Komisie 2630/1997/ES z 29. decembra 1997, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na imple-
mentáciu nariadenia Rady (ES) č. 820/97 v súvislosti s minimálnou úrovňou kontrol vykonávaných v rámci
systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 354, 30. 12.
1997, s. 23).

Právne predpisy Európskych spoločenstiev 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. 278/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA UŠNÉ ZNAČKY, REGISTRE CHOVOV A PASY

Čas �  A

Ušné značky

I.

1. Ušné značky musia obsahova� meno, kód príslušného orgánu,1) ktorý pride¾uje ušné značky a znaky pod¾a bodu 2.

2. Znaky na ušných značkách musia spĺňa� tieto požiadavky:
a) prvé dve pozície musia identifikova� Slovenskú republiku,
b) znaky nasledujúce po kóde krajiny musia by� numerické; ich počet môže by� najviac do 12 znakov.

3. Okrem informácií pod¾a bodu 1 môže príslušný orgán1) schváli� použitie čiarového kódu.

4. Držitelia môžu dosta� vopred primerané množstvo ušných značiek pre svoju potrebu na obdobie nie dlhšie ako
jeden rok. Ak ide o chov s počtom zvierat menším ako pä�, príslušný orgán1) môže poskytnú� vopred pä� párov
ušných značiek.

5. Ako výnimka z bodu 1 náhradná ušná značka v prípade straty pôvodnej ušnej značky môže v súlade s rozhod-
nutím príslušného orgánu1) obsahova� navyše znak s uvedením čísla verzie náhradnej ušnej značky vyjadrený
rímskym číslom. Identifikačný kód pod¾a bodu 2 musí zosta� nezmenený.

6. Ak dôjde k strate ušnej značky, použitá náhradná ušná značka pre zviera narodené v inom členskom štáte musí
obsahova� rovnaké informácie, ako sú uvedené v bode 2, a tiež kód alebo logo príslušného orgánu,1) ktorý ju
vydal.

II.

Ušné značky musia spĺňa� tieto požiadavky:
a) musia by� z flexibilného plastického materiálu,
b) musia by� chránené pred sfalšovaním a počas celého života zviera�a ¾ahko čitate¾né,
c) nesmú by� opakovate¾ne použite¾né,
d) musia by� navrhnuté tak, aby zostali pripojené k zviera�u bez poškodenia jeho zdravia,
e) musia nies� len neodstránite¾né zápisy pod¾a bodu I.

III.

Model ušnej značky musí spĺňa� tieto požiadavky:
a) každá ušná značka musí pozostáva� z dvoch častí, samčej časti a samičej časti,
b) každá čas� ušnej značky musí obsahova� len informácie pod¾a bodu I.,
c) dĺžka ušnej značky musí by� pre každú čas� najmenej 45 mm,
d) šírka ušnej značky musí by� pre každú čas� najmenej 55 mm,
e) znaky musia ma� výšku najmenej 5 mm.

IV.

Príslušný orgán1) môže urči� iný materiál alebo model druhej ušnej značky a môže rozhodnú� o pridaní ïalšej
informácie za predpokladu, že ustanovenia v bodoch I.1 a I.2 sú splnené.

V.

Príslušný orgán1) oznámi Európskej komisii a iným členským štátom modely prvej a druhej ušnej značky v súlade
s bodmi III. a IV.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.

1) § 5 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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Čas �  B

Pasy a registre

VI.

1. Pas musí obsahova� 
a) informácie pod¾a osobitného predpisu,2)
b) informácie 

1. pod¾a osobitného predpisu3) alebo 
2. pod¾a osobitného predpisu,4) ak databáza pod¾a § 5 je funkčná,

c) podpis držite¾a okrem prepravcu; ak databáza je úplne funkčná pod¾a § 6 ods. 3, vyžaduje sa len podpis
posledného držite¾a,

d) názov orgánu, ktorý vydal pas,
e) dátum vydania pasu.

2. Bez dotknutia osobitného predpisu5) môže príslušný orgán1) pri premiestňovaní teliat mladších ako štyri týždne
urči� dočasný dokument, ktorý musí sprevádza� tieto te¾atá a ktorý musí obsahova� informácie pod¾a bodu 1
vo formáte schválenom príslušným orgánom.1) Dočasný dokument musí by� vystavený prvým držite¾om te¾a�a
a musí by� dopĺňaný každým z následných držite¾ov okrem prepravcov. Držite¾ musí predloži� dočasný doku-
ment príslušnému orgánu1) predtým, ako te¾a dosiahne vek štyri týždne, alebo do siedmich dní od úhynu alebo
zabitia te¾a�a v čase, keï bolo mladšie ako štyri týždne. Ak je te¾a nažive, príslušný orgán1) vystaví pas do 14
dní od prijatia dočasného dokumentu. Tento pas musí obsahova� podrobnosti o všetkých premiestneniach
te¾a�a tak, ako boli zaznamenané v dočasnom dokumente. Ak je pupok te¾a�a zahojený, te¾a sprevádzané
dočasným dokumentom nesmie by� premiestnené medzi chovmi viac ako dvakrát. Na účely tohto bodu sa
premiestnenie medzi dvomi chovmi prostredníctvom trhu alebo zberného strediska pre te¾atá ráta ako jedno
premiestnenie za predpokladu, že trh alebo zberné stredisko pre te¾atá môžu na požiadanie príslušného orgánu6)
predloži� úplný záznam transakcií vykonaných v rámci trhu alebo strediska.

3. Vzh¾adom na povinnos� držite¾a oznamova� premiestnenie, narodenie a smr� zviera�a pod¾a § 7 ods. 1 písm. b)
je príslušný čas oznámenia o narodení do siedmich dní od dátumu označenia zviera�a ušnou značkou.

VII.

Okrem informácií pod¾a bodu VI. musia by� v pase zaznamenané tieto informácie, ktoré sa týkajú systému prémií
pri samčom pohlaví ustanoveného pod¾a osobitného predpisu:7)
a) žiados� alebo udelenie: prvá veková trieda,
b) žiados� alebo udelenie: druhá veková trieda.

VIII.

Register musí obsahova� tieto informácie:
a) aktuálne informácie pod¾a osobitného prepisu,8)
b) dátum úhynu zviera�a v chove,
c) u zvierat premiestňovaných z chovu meno, adresu držite¾a okrem prepravcu alebo identifikačný kód chovu, do

ktorého alebo komu je zviera premiestňované, vrátane dátumu premiestnenia,
d) meno a podpis zástupcu príslušného orgánu,9) ktorý vykonal kontrolu registra, a dátum kontroly.

IX.

Príslušný orgán1) oznámi Európskej komisii a členským štátom model pasu a registra chovu.

2) § 14 ods. 8. písm. c) body 1.1. až 1.7.  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú
výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

3) § 14 ods. 8 písm. c) bod 2.2. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
4) § 14 ods. 8 písm. c) bod 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
5) Kapitola I čas� A bod 1 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.,  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane

zvierat pri preprave.
6) § 5, 6 a 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
7) Zákon č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.
8) § 14 ods. 8 písm. c) body 1.1. až 1.4. nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
9) § 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
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POŽIADAVKY NA MINIMÁLNU ÚROVEŇ KONTROL VYKONÁVANÝCH V RÁMCI SYSTÉMU
IDENTIFIKÁCIE A REGISTRÁCIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA

I.

Kontroly vykonávané v rámci systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka musia spĺňa� kritériá
uvedené v bodoch II. až V.

II.

1. Príslušný orgán1) musí vykonáva� inšpekcie systému identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka na mieste.
Kontroly identifikácie môžu by� vykonávané spolu s akýmiko¾vek inými inšpekciami ustanovenými národnou
legislatívou. Tieto inšpekcie musia by� vykonané ročne najmenej pri 10 % chovov nachádzajúcich sa v Slovenskej
republike. Minimálna miera kontrol musí by� okamžite zvýšená, ak sa zistí porušenie legislatívy upravujúcej
identifikáciu zvierat.

2. Výnimku z bodu 1 po schválení databázy v súlade s § 5 ako funkčnej, ktorá poskytuje účinnú krížovú kontrolu,
sa môže miera kontrol zníži� na 5 %.

3. Výber chovov, v ktorých sa vykoná inšpekcia, musí by� urobený na základe analýzy rizika.

4. Analýza rizika pre každý chov musí vychádza� z týchto údajov:
a) počet zvierat v chove vrátane podrobností o všetkých zvieratách, ktoré sú v chove a sú riadne označené,
b) výskyt ohnísk chorôb v chove a plnenie veterinárnych požiadaviek na zdravie zvierat z h¾adiska zdravia zvierat

a v záujme ochrany zdravia ¾udí,
c) suma nárokovaných prémií a vyplatených prémií v porovnaní so sumou vyplatenou v predchádzajúcom roku,
d) významné zmeny pri porovnaní so situáciou v predchádzajúcich rokoch,
e) výsledky kontrol vykonaných v predchádzajúcich rokoch, a to najmä

1. dodržiavanie požiadaviek na vedenie registra chovu pod¾a prílohy č. 2,
2. dodržiavanie požiadaviek na vedenie pasov zvierat prítomných v chove pod¾a prílohy č. 2,

f) dodržiavanie požiadaviek na ohlasovanie údajov príslušnému orgánu.2)

5. Z každej inšpekcie musí by� vedený úradný záznam.3)

6. Kópia záznamu pod¾a bodu 5 musí by� bezodkladne zaslaná príslušnému orgánu.

III.

1. Kontrola musí by� vykonaná u všetkých zvierat v chove, na ktoré sa vz�ahujú požiadavky tohto nariadenia.

2. Ako výnimku z bodu 1, ak nie je možné zhromaždi� do 48 hodín všetky zvieratá v chove, príslušný orgán môže
vykona� kontrolu systémom kontroly vzorky zvierat za predpokladu, že je zabezpečená spo¾ahlivá úroveň
kontroly.

IV.

Kontroly na mieste sa musia vykonáva� do 48 hodín od ich oznámenia.

V.

Príslušný orgán4) zasiela Európskej komisii raz ročne vždy pred 1. júlom správu, ktorá obsahuje
a) počet chovov,
b) počet inšpekcií pod¾a bodu II.,
c) počet kontrolovaných zvierat,
d) zistené nedostatky,
e) udelené sankcie.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.

1) § 13 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 5, 6 a 13 zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 11 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 5 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z.
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POŽIADAVKY NA POUŽITIE § 11 AŽ 18 NA OZNAČOVANIE HOVÄDZIEHO MÄSA
 A VÝROBKOV Z NEHO

I. Vystopovate¾nos�

Všetci prevádzkovatelia a organizácie pod¾a § 12 písm. c) musia ma� na každom zo svojich rôznych stupňov výroby
a predaja hovädzieho mäsa a výrobkov z neho identifikačný systém a komplexný registračný systém.

Tento systém sa musí používa� takým spôsobom, aby sa zabezpečila väzba medzi identifikáciou mäsa a prísluš-
ným zviera�om alebo zvieratami, z ktorých pochádzalo, pod¾a § 13 ods. 1 a § 16 ods. 2. Registračný systém musí
zaznamenáva� najmä príchod a odchod dobytka, tiel alebo dielov mäsa tak, aby sa zabezpečilo, že je zaručená
korelácia medzi príchodmi a odchodmi.

II. Označovanie v prípadoch, keï nie sú dostupné informácie

1. Schva¾ovacím číslom uvedeným v § 13 ods. 2 písm. b) je
a) schva¾ovacie číslo pod¾a osobitného predpisu1) alebo
b) kde nie je schva¾ovacie číslo, registračné veterinárne kontrolné číslo prevádzkarne pod¾a osobitného predpisu.2)

2. Pri použití ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 sa označenie miesta narodenia alebo miesta chovu nahrádza označením
a) slovami „*Narodené pred 1. januárom 1998“, ak ide o mäso získané zo zvierat narodených v Slovenskej republike

alebo v Európskych spoločenstvách pred 1. januárom 1998, pre ktoré nie je k dispozícii informácia o mieste ich
narodenia alebo mieste chovu inom, ako je posledné miesto ich chovu,

b) slovami „*Dovezené v živom stave do Slovenskej republiky“ alebo „*Dovezené v živom stave do ES“ alebo slovami
„*Dovoz v živom stave z ............“ s uvedením názvu tretej krajiny, ak ide o mäso získané zo zvierat dovezených
do Slovenskej republiky alebo do Európskych spoločenstiev, pre ktoré nie je k dispozícii informácia o mieste ich
narodenia alebo mieste chovu inom, ako je posledné miesto ich chovu.

III. Zjednodušené označenie pôvodu

Pri použití ustanovenia § 13 ods. 3 v označení hovädzieho mäsa získaného zo zvierat, ktoré boli chované 30 dní
alebo kratšie

a) v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa narodili, sa označenie názvom Slovenskej
republiky, názvom toho členského štátu alebo tej tretej krajiny, kde sa zvieratá chovali 30 dní a kratšie,
nevyžaduje s podmienkou, že tieto zvieratá boli chované v inom členskom štáte alebo v inej tretej krajine dlhšie
ako 30 dní,

b) v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v tretej krajine, kde sa uskutočnilo ich zabitie, sa označenie
názvom Slovenskej republiky, toho príslušného členského štátu alebo tej tretej krajiny, kde sa uskutočnilo ich
zabitie a kde sa zvieratá chovali 30 dní a kratšie, nevyžaduje s podmienkou, že tieto zvieratá boli chované v inom
členskom štáte alebo v inej tretej krajine dlhšie ako 30 dní.

IV. Ve¾kos� skupiny

1. Pri rozrábaní tiel alebo štvrtí tiel zvierat je ve¾kos� skupiny uvedenej v § 13 ods. 1 druhej vete vymedzená počtom
tiel alebo štvrtí rozrábaných spolu a predstavujúcich jednu dávku pre príslušnú rozrábkareň. Táto ve¾kos�
nemôže v žiadnom prípade prekroči� kapacitu výroby jedného dňa príslušnej rozrábkarne.

2. Počas ïalšieho rozrábania delenia alebo mletia mäsa môže by� skupina znovu zostavená z mäsa zo všetkých
skupín uvedených v bode 1, ktoré sa rozrábajú a delia alebo melú v rovnakom dni.

V. Mleté mäso

1. Na účely tohto nariadenia je mletým mäsom mäso, ktoré bolo posekané na fragmenty alebo ktoré bolo spracované
mlynčekom so špirálovou závitovkou.

2. Dodatočné údaje, ktoré sa môžu uvies� na etiketách mletého mäsa pod¾a § 14 ods. 3, sú:
a) označenie uvedené v § 13 ods. 2 písm. b) a c), ako aj dátum mletia mäsa,
b) do 31. decembra 2003 označenie uvedené v § 13 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 4,
c) od 31. decembra 2003 označenie uvedené v § 13 ods. 3 písm. a) a b).

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 278/2003 Z. z.

1) § 10 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii
a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

2) Napríklad § 10 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. 
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VI. Schva¾ovací postup

1. Lehota pod¾a  § 16 ods. 3 druhej vety, počas ktorej nebolo schválenie príslušným orgánom veterinárnej správy alebo
príslušným orgánom členského štátu, do ktorého má by� hovädzie mäso zaslané, buï zamietnuté, alebo vydané,
alebo nebola vyžiadaná dodatočná informácia, je dva mesiace odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti.

2. Pod¾a § 16 ods. 5 pre jednotlivo balené prvotné diely hovädzieho mäsa, označené v Slovenskej republike alebo
v členskom štáte v súlade so schválenou špecifikáciou a dodané na územie iného členského štátu alebo na
územie Slovenskej republiky, pri ktorých sa k prvotnej etikete nepridáva žiadna ïalšia informácia, je pod¾a § 16
ods. 3 lehota 14 dní.

3. Na účely § 16 ods. 5 hovädzie mäso v malých maloobchodných baleniach, ktoré bolo označené v Slovenskej
republike alebo v členskom štáte v súlade so schválenou špecifikáciou, môže by� dodané na územie iného
členského štátu alebo na územie Slovenskej republiky a tam by� uvádzané na trh bez predchádzajúceho
schválenia tohto členského štátu alebo Slovenskej republiky, ak
a) obaly tohto mäsa zostali nezmenené,
b) sa špecifikácia schválená členským štátom, v ktorom sa mäso balilo, alebo Slovenskou republikou, ak je štátom,

v ktorom sa mäso balilo, vz�ahuje aj na uvádzanie baleného hovädzieho mäsa na trh v ostatných členských
štátoch alebo v Slovenskej republike,

c) členský štát, ktorý schválil takúto špecifikáciu, alebo Slovenská republika, ktorá schválila takúto špecifikáciu,
poskytnú vopred všetky potrebné informácie všetkým členským štátom alebo Slovenskej republike, kde sa má
pod¾a schválenej špecifikácie balené hovädzie mäso uvádza� na trh.

VII. Kontroly

1. Prevádzkovatelia a organizácie musia umožni� v každom čase odborníkom Európskej komisie a príslušným
orgánom veterinárnej správy3) prístup do všetkých svojich priestorov a k všetkým záznamom, ktoré preukazujú,
že informácie na príslušných etiketách, ktorými sa označuje hovädzie mäso a výrobky z neho pod¾a tohto
nariadenia, sú správne.

2. Príslušné orgány3) vykonávajú na základe analýzy rizika pravidelné kontroly na mieste, ktoré sa zameriavajú najmä
na komplexnos� príslušných špecifikácií. O každej kontrole vyhotovia záznam alebo protokol, v ktorom uvedú všetky
zistené nedostatky, ako aj uložené opatrenia na ich odstránenie s termínmi odstránenia a uložené sankcie.

3. Prevádzkovatelia a organizácie musia oznamova� príslušným orgánom3) všetky významné informácie.

VIII. Schválenia dobrovo¾ného systému označovania vydané tretími krajinami

Po overení úplnosti oznámení pod¾a § 17 ods. 2 Európska komisia postupuje v súlade s právnym predpisom
Európskych spoločenstiev uvedeným v  bode 2 prílohy č. 1. Rozhodnutia Európskej komisie o platnosti schválení
vydaných tretími krajinami sú platné aj v Slovenskej republike.

IX. Záznamy

Príslušný orgán3) vyhotoví záznam o schválených špecifikáciách dobrovo¾ného označovania hovädzieho mäsa
a výrobkov z neho, a najmä vedie záznamy o každom prevádzkovate¾ovi a organizácii zodpovedných za označovanie
pod¾a tohto nariadenia.

X. Oznamovanie

Príslušný orgán4) informuje Európsku komisiu
a) o názve orgánov príslušných na zavedenie systému označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z neho pod¾a tohto

nariadenia, ako aj o ïalších podrobných požiadavkách na zavedenie tohto systému, a najmä tých, ktoré sa
vz�ahujú na príslušné kontroly vykonávané orgánmi veterinárnej správy a na sankcie, ktoré sa použijú pri
porušovaní požiadaviek,

b) do 31. decembra 2003 o zozname dobrovo¾ných označení schválených na území Slovenskej republiky,
c) po 31. decembri 2003 každé tri mesiace o aktualizácii zoznamu uvedeného v písmene b).

XI. Prechodné opatrenie

Ak je označenie v súlade s týmto nariadením, platí systém označovania hovädzieho mäsa pod¾a osobitného
predpisu5) do 31. decembra 2003.

3) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
4) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z. 
5) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. apríla 2002

č. 811/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäso jatočných zvierat (oznámenie
č. 308/2002 Z. z.).
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