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

z 9. júla 2003

o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu
s členskými štátmi

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 do právneho poriadku Slo-
venskej republiky transponujú právne predpisy Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje podrobnosti veteri-
nárnych kontrol,1) ktoré sa vykonávajú pri produktoch
živočíšneho pôvodu (ïalej len „produkt“), a to pri čer-
stvom mäse, čerstvom hydinovom mäse, mäsových
výrobkoch, mletom mäse a mäsových prípravkoch,
vaječných výrobkoch, zvieratách a produktoch vodné-
ho hospodárstva, živých lastúrnikoch, produktoch ry-

bolovu, králičom mäse a zverine zo zveri z farmo-
vých chovov, zverine z divo žijúcej zveri, surovom
mlieku, tepelne ošetrenom mlieku a mliečnych vý-
robkoch,2) ako aj pri ostatných produktoch pod¾a
osobitného predpisu3) určených na obchod s člen-
skými štátmi.4)

(3) Veterinárne kontroly produktov uvedených v od-
seku 2 sa nevykonávajú na hraniciach s členskými
štátmi,4) a vykonávajú sa pod¾a tohto nariadenia
a osobitného predpisu.5) Ustanovenie § 6 nie je týmto
dotknuté.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) veterinárnou kontrolou akáko¾vek fyzická kontrola

alebo preskúmanie dokladov, ktoré sa vz�ahujú na
produkty uvedené v § 1 ods. 2 a ktoré sú určené na
priamu alebo nepriamu ochranu zdravia zvierat
alebo zdravia ¾udí,

1) § 4 ods. 3 a  § 31  zákona č. 488/2002 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 22  a 23 zákona č. 488/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
mäsa na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o  požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
hydinového mäsa na trh.
Nariadenie 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.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri výrobe a uvádzaní na trh
mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z.  o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými
štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o  požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových
prípravkov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri
výrobe a uvádzaní vaječných výrobkov na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry
a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme  ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní na trh
produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na  zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového
mäsa, jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o  požiadavkách  na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia
¾udí pri  produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
Nariadenie 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.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/ 2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka,
tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/ 2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ¾udí pri
výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.

4) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 48 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z. 
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b) obchodom obchod s tovarmi pod¾a smernice Eu-
rópskych spoločenstiev uvedenej v § 1 ods.1,

c) prevádzkarňou akýko¾vek podnik, v ktorom sa pro-
dukujú, skladujú alebo spracúvajú produkty uve-
dené v § 1 ods. 2,

d) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy6)
alebo ústredný orgán členského štátu, ktorý je prí-
slušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, ale-
bo každý orgán, na ktorý ústredný orgán členského
štátu túto pôsobnos� delegoval,

e) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár
vymenovaný pod¾a osobitného predpisu7) alebo ve-
terinárny lekár vymenovaný príslušným ústredným
orgánom členského štátu.

Kontroly v  mieste pôvodu

§ 3

(1) Na obchod s členskými štátmi možno urči� len
také produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 1 ods.
2, ktoré boli získané, kontrolované, označené a etike-
tované v súlade s veterinárnymi požiadavkami8) na
príslušné určenie a ktoré sú sprevádzané ku konečné-
mu príjemcovi zdravotným certifikátom, certifikátom
o zdraví zvierat alebo iným dokladom pod¾a veterinár-
nych požiadaviek.

(2) Prevádzkarne, z ktorých produkty pochádzajú,
musia nepretržitým vlastným dozorom9) zabezpeči�,
aby produkty určené na obchod spĺňali požiadavky
uvedené v odseku 1.

(3) Okrem monitorovacích povinností ustanovených
úradnému veterinárnemu lekárovi pod¾a osobitného
predpisu10) vykonáva príslušný orgán11) pravidelné
kontroly prevádzkarní, aby sa presvedčil, že produkty
určené na obchod spĺňajú veterinárne požiadavky ale-
bo v prípadoch uvedených v odseku 7 a v § 12 požia-
davky členského štátu určenia.

(4) Ak je odôvodnené podozrenie, že nie sú splnené
veterinárne požiadavky, vykoná príslušný orgán po-
trebné kontroly; ak sa podozrenie potvrdí, prijme
vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňa� aj odňatie
schválenia.

(5) Ak preprava produktov zahŕňa viaceré miesta ur-
čenia, musia sa produkty spolu zoskupi� do to¾kých
dávok, ko¾ko je miest určenia. Každú dávku musí spre-
vádza� certifikát alebo doklad uvedený v odseku 1.

(6) Ak sú produkty uvedené v § 1 ods. 2 určené na
export do tretej krajiny,12) musí by� ich preprava pod
colným doh¾adom až do miesta výstupu z územia Eu-
rópskeho spoločenstva.

(7) Ak sa uskutočňujú volite¾né dovozy z určitých
tretích krajín do Slovenskej republiky, príslušný
orgán13) informuje o existencii takýchto dovozov Eu-
rópsku komisiu a ostatné členské štáty. Ak produk-
ty, ktoré sú predmetom volite¾ného dovozu iného
členského štátu, vstupujú na územie Európskeho
spoločenstva cez Slovenskú republiku a sú určené
pre iný členský štát, vykoná príslušný orgán pri
vstupe dokladovú kontrolu pôvodu a určenia týchto
produktov pod¾a § 6 ods. 1. Zakazuje sa, aby sa
z územia Slovenskej republiky ako krajiny určenia
reexpedovali produkty, ktoré sú predmetom volite¾-
ného dovozu, ak nie sú určené inému členskému
štátu, ktorý používa rovnakú vo¾bu.

§ 4

(1) Ak je Slovenská republika krajinou odoslania,
príslušné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabez-
pečenie toho, aby prevádzkovatelia na všetkých stup-
ňoch produkcie, skladovania, uvádzania na trh a pre-
pravy produktov pod¾a § 1 ods. 2 plnili veterinárne
požiadavky. Najmä zabezpečia, aby sa produkty 
a) získané pod¾a osobitného predpisu2) kontrolovali

z veterinárneho h¾adiska rovnakým spôsobom, či
už sú určené na obchod vo vnútri Európskeho
spoločenstva alebo na domáci trh na území Sloven-
skej republiky,

b) ktoré nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám
Európskeho spoločenstva, ale ktoré môžu podlieha�
kontrolám pod¾a tohto nariadenia, neodoslali na
územie iného členského štátu, ak ich nemožno
uvádza� na trh na území Slovenskej republiky z dô-
vodov ochrany zdravia zvierat alebo v záujme
ochrany zdravia ¾udí odôvodnených smernicou Eu-
rópskych spoločenstiev uvedenou v § 1 ods. 1.

(2) Ak je Slovenská republika štátom odoslania,
prijmú príslušné orgány1) vhodné administratívne
opatrenia14) alebo uložia pokuty pod¾a osobitného
predpisu,15) ak sa zistí akéko¾vek porušovanie veteri-
nárnych požiadaviek fyzickými osobami alebo právnic-
kými osobami, a najmä, ak sa zistí, že vyplnené certi-
fikáty alebo doklady nezodpovedajú aktuálnemu stavu
produktov alebo že na produkty, ktoré nezodpovedajú
príslušným veterinárnym požiadavkám, boli upevnené
zdravotné značky.

Kontroly pri príchode do miesta určenia

§ 5

(1) V mieste určenia produktov v Slovenskej repub-
like vykonáva príslušný orgán6) veterinárne kontroly

 6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
 7) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
 8) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
 9) § 22 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
10) §  13 zákona č. 488/2002 Z. z.
11) § 6 ods. 2 písm. h ) a § 8 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
12) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
13) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
14) §  6 ods. 2 písm. g), § 8 ods. 3 písm. e), § 13 ods. 2, § 31, 32 a  38 zákona č. 488/2002 Z. z.
15) §  43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.
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na mieste pod¾a osobitného predpisu,16) ktorými kon-
troluje splnenie požiadaviek pod¾a § 3; v čase kontroly
môže príslušný orgán odobera� vzorky.

(2) V prípade pod¾a osobitného predpisu17) môže prí-
slušný orgán vykona� aj kontroly dopravných pro-
striedkov.

(3) Ak sú produkty uvedené v § 1 ods. 2, pochádza-
júce z iného členského štátu, určené pre
a) prevádzkareň, ktorá je pod zodpovednos�ou úradné-

ho veterinárneho lekára, musí tento úradný veteri-
nárny lekár zabezpeči�, aby boli do prevádzkarne
prijaté len také produkty, ktoré spĺňajú požiadavky
na ich označenie a na sprievodné doklady pod¾a § 3
ods.1, alebo ak ide o produkty, ktoré nepodliehajú
harmonizovaným požiadavkám Európskeho spolo-
čenstva, ale ktoré môžu podlieha� kontrolám pod¾a
tohto nariadenia, aby boli sprevádzané dokladmi
ustanovenými právnymi predpismi, ktorými sa upra-
vujú veterinárne požiadavky v Slovenskej republike,

b) schváleného sprostredkovate¾a, ktorý rozde¾uje
dávky, pre obchodné podniky s mnohými pobočka-
mi alebo pre akúko¾vek prevádzkareň, ktorá nepod-
lieha trvalému dozoru, musia tieto fyzické osoby
alebo právnické osoby pred rozdelením dávky alebo
jej uvedením na trh skontrolova�, či sú prítomné
značky, certifikáty alebo doklady uvedené v písme-
ne a) a oznámi� príslušnému orgánu veterinárnej
správy všetky nedostatky alebo odchýlky,

c) iných príjemcov, najmä ak sa dávka počas prepravy
čiastočne vykladá, musí by� dávka sprevádzaná
pod¾a § 3 ods. 1 až 3 originálnym vyhotovením
certifikátu pod¾a písmena a). 

(4) Záruky, ktoré musia poskytnú� príjemcovia uve-
dení v odseku 3 písm. b) a c), musia by� špecifikované
v dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy,
ktorá sa podpisuje pri registrácii18) vopred pod¾a odse-
ku 6. Príslušné orgány vykonávajú náhodné kontroly,
aby overili dodržiavanie týchto záruk.

(5) Bez toho, aby bol dotknutý § 4, môže členský štát
určenia s náležitým oh¾adom na právne predpisy Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v § 1 ods.1 požadova�
v prípadoch, v ktorých ešte neboli právnymi predpismi
Európskych spoločenstiev, ustanovené harmonizova-
né požiadavky, a v prípade uvedenom v § 11, aby
prevádzkareň pôvodu produktov postupovala pod¾a
požiadaviek platných národných predpisov tohto člen-
ského štátu. Ak je Slovenská republika štátom pôvo-
du, musí zabezpeči�, aby produkty spĺňali tieto požia-
davky.

(6) Prevádzkovatelia na území Slovenskej republiky,
ktorí držia produkty, ktoré im boli dodané z iného
členského štátu, alebo ktorí úplne rozde¾ujú dávky
takýchto produktov, 
a) podliehajú registrácii vopred, ak to požaduje prí-

slušný orgán veterinárnej správy, 
b) musia vies� register, v ktorom sú zaznamenávané

takéto dodávky,
c) musia ohlasova� príchod produktov z iného člen-

ského štátu v rozsahu potrebnom na vykonávanie
kontrol uvedených v odsekoch 1 až 4, ak to prísluš-
ný orgán veterinárnej správy vyžaduje, 

d) musia uchováva� počas lehoty nie kratšej ako šes�
mesiacov a špecifikovanej príslušným orgánom ve-
terinárnej správy zdravotné certifikáty alebo doku-
menty uvedené v § 3 a predklada� ich na požiadanie
príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(7) Podrobnosti o kontrole produktov a postupe uve-
denom v odsekoch 1 až 6 môže ustanovi� v súlade
s príslušnými požiadavkami Európskych spoločen-
stiev všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republi-
ky.19)

§ 6

(1) Príslušné orgány zabezpečia, aby počas kontrol
vykonávaných v miestach, do ktorých môžu by� prive-
zené produkty z tretích krajín na územia vymedzené
osobitným predpisom,20) ktorými sú najmä letiská
a inšpekčné miesta s tretími krajinami,21)
a) sa vykonávala dokladová kontrola pôvodu produk-

tov,
b) produkty pochádzajúce z Európskeho spoločenstva

podliehali kontrolným požiadavkám uvedeným v § 5,
c) produkty z tretích krajín podliehali kontrolným po-

žiadavkám pod¾a osobitného predpisu.22)

(2) Ustanovenie odseku 1 neplatí na produkty, ktoré
sú prepravované pravidelnými priamymi dopravnými
prostriedkami spájajúcimi dva zemepisné body Európ-
skeho spoločenstva a všetky tieto produkty podliehajú
inšpekčným požiadavkám ustanoveným v § 5. 

§ 7

(1) Ak príslušný orgán11) počas veterinárnej kontroly
v mieste určenia zásielky produktov alebo počas pre-
pravy zásielky zistí dôvod na nariadenie mimoriadne-
ho núdzového opatrenia pod¾a osobitného predpisu,23)
hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky24) (ïalej

16) § 31 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
17) § 31 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z. z.
18) § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
19) § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
20) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol

produktov vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín. 
21) § 33 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z. 
23) § 32 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z.
24) § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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len „hlavný veterinárny lekár“) nariadi zničenie dávky
alebo jej použitie na iné účely ustanovené veterinárny-
mi požiadavkami okrem produktov, ktoré z h¾adiska
opatrení na ochranu zdravia zvierat podliehajú jedné-
mu z ošetrení uvedených v osobitnom predpise.25) Ná-
klady na zničenie dávky znáša odosielate¾ alebo jeho
zástupca. Hlavný veterinárny lekár ihneï oznámi prí-
slušným orgánom členských štátov a Európskej komisii
uskutočnené zistenia, prijaté rozhodnutia a dôvody
na tieto rozhodnutia, pričom možno použi� ochranné
opatrenia pod¾a § 9. 

(2) Hlavný veterinárny lekár nariadi na základe vý-
sledku kontroly v mieste určenia zásielky alebo počas
jej prepravy mimoriadne núdzové opatrenie,26) ak sa
zistí, že tovary nezodpovedajú veterinárnym požiadav-
kám,27) a ak to dovo¾ujú zdravotné podmienky alebo
podmienky ochrany zdravia zvierat, ponechá odosiela-
te¾ovi alebo jeho predstavite¾ovi možnos� zvoli� si
a) zničenie tovarov, alebo
b) použitie produktov tovarov na iné účely vrátane ich

vrátenia s povolením príslušného orgánu krajiny,
kde sa nachádza prevádzkareň pôvodu.

(3) Ak sa kontrolami pod¾a odseku 2 zistí, že sú
v certifikáte alebo v dokladoch nedostatky, musí sa
pred uplatnením opatrení uvedených v odseku 2 písm.
b) poskytnú� odosielate¾ovi lehota na odstránenie zis-
tených nedostatkov. 

(4) Zoznam pôvodcov a chorôb uvedených v odseku
1 a podrobnosti na vykonanie odsekov 1 až 3 môže
ustanovi� v súlade s príslušnými požiadavkami Eu-
rópskych spoločenstiev všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva
Slovenskej republiky.19) 

§ 8

(1) V prípadoch uvedených v § 7, a ak je miesto
určenia produktov v Slovenskej republike, nadviaže
príslušný orgán13) bez meškania spojenie s príslušný-
mi orgánmi členského štátu odoslania. Príslušné orgá-
ny členského štátu odoslania prijmú potrebné opatre-
nia a oznámia príslušnému orgánu veterinárnej
správy povahu vykonaných kontrol, prijaté opatrenia
a dôvody na tieto opatrenia. Ak má príslušný orgán
veterinárnej správy obavu, že tieto opatrenia nie sú
dostatočné, príslušné orgány oboch členských štátov
nájdu spoločne spôsob a prostriedky na nápravu situ-
ácie; ak je to vhodné, môže to zahŕňa� aj inšpekciu na
mieste. Rovnako sa postupuje, ak je miesto odoslania
produktov v Slovenskej republike.

(2) Ak sa kontrolami pod¾a § 7 zistia opakované
nedostatky, príslušný orgán veterinárnej správy, ak je
miesto určenia v Slovenskej republike, informuje
o tom Európsku komisiu a veterinárne orgány ostat-
ných členských štátov. Európska komisia môže na
základe žiadosti príslušného orgánu alebo z vlastného

podnetu a vzh¾adom na povahu zisteného porušenia
požiadaviek
a) posla� do danej prevádzkarne inšpekčnú misiu,
b) poveri� úradného veterinárneho lekára, ktorého

meno a priezvisko je uvedené v zozname vypraco-
vanom Európskou komisiou na návrh členských
štátov a ktorý je prijate¾ný pre rôzne zúčastnené
strany, aby skontroloval skutočnosti v danej pre-
vádzkarni,

c) požiada� príslušný orgán, aby zintenzívnil odber
vzoriek v danej prevádzkarni; o svojich zisteniach
Európska komisia informuje členské štáty.

(3) Ak sa opatrenia pod¾a odseku 2 prijímajú z dôvo-
dov opakovaných nedostatkov spôsobených prevádz-
karňou, Európska komisia uloží tejto prevádzkarni
povinnos� uhradi� všetky náklady spojené s postupom
uvedeným v odseku 2.

(4) Do nálezu Európskej komisie pod¾a odseku 2
musí príslušný orgán členského štátu odoslania na
žiados� príslušného orgánu veterinárnej správy, ak
je štátom určenia Slovenská republika, zintenzívni�
kontroly produktov živočíšneho pôvodu pochádzajú-
cich z danej prevádzkarne, a ak sú vážne dôvody
z h¾adiska ochrany zdravia zvierat alebo v záujme
ochrany zdravia ¾udí, pozastavi� schválenie prevádz-
karni. Príslušné orgány veterinárnej správy môžu
sami v mieste určenia v Slovenskej republike zinten-
zívni� kontroly týchto produktov pochádzajúcich
z rovnakej prevádzkarne.

(5) Na žiados� jedného z dvoch dotknutých člen-
ských štátov pod¾a odsekov 2 a 4, ak sú nedostatky
potvrdené stanoviskom experta, Európska komisia
prijme vhodné opatrenia; takýmto opatrením môže by�
aj oprávnenie členských štátov dočasne zakáza� vstup
produktov pochádzajúcich z takejto prevádzkarne na
ich územie. 

(6) Rozhodnutia prijaté orgánmi veterinárnej správy
a dôvody na tieto rozhodnutia, ak je miesto určenia
v Slovenskej republike, sa oznámia odosielate¾ovi ale-
bo jeho predstavite¾ovi a príslušnému orgánu členské-
ho štátu odoslania. Ak o to odosielate¾ alebo jeho
predstavite¾ požiada, postúpia sa mu uvedené rozhod-
nutia a odôvodnenia písomne spolu s poučením na
odvolanie na jeho podanie.

(7) Spor môžu obe zúčastnené strany, ak s tým
súhlasia, predloži� najneskôr do jedného mesiaca na
posúdenie expertovi, ktorého meno a priezvisko sú
uvedené v zozname expertov Európskych spoločen-
stiev, ktorý zostavuje Európske spoločenstvo; náklady
na konzultáciu s expertom znáša Európska komisia.
Tento expert vydáva posudok najneskôr do 72 hodín.
Zúčastnené strany sa so zrete¾om na veterinárne po-
žiadavky podriadia posudku experta.

(8) Náklady na vrátenie zásielky, skladovanie tovaru,
jeho použitie na iné účely alebo zničenie znáša príjemca.

25) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/ 2003 Z. z.
26) § 32 ods.1 písm. a) druhý bod zákona č. 488/2002 Z. z.
27) § 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Hlavný veterinárny lekár ihneï hlási28) ostatným
členským štátom a Európskej komisii každý výskyt na
území Slovenskej republiky ohniska, iného ako je ohnis-
ko chorôb uvedených v osobitnom predpise,29) každej
zoonózy, choroby alebo inej príčiny, ktorá môže predsta-
vova� vážne nebezpečenstvo pre zvieratá alebo pre zdra-
vie ¾udí. Ak je Slovenská republika štátom pôvodu,
hlavný veterinárny lekár ihneï nariadi kontrolné alebo
preventívne opatrenia pod¾a veterinárnych požiadaviek,
a najmä vymedzí nárazníkové zóny pod¾a týchto požia-
daviek a všetky ostatné opatrenia vrátane núdzových
opatrení,30) ktoré považuje za vhodné.

(2) Ak je miesto určenia v Slovenskej republike alebo
je Slovenská republika štátom prevozu a v priebehu
kontrol uvedených v § 5 sa zistí prítomnos� jednej
z chorôb alebo inej príčiny uvedenej v odseku 1, môže
hlavný veterinárny lekár, ak je to potrebné, nariadi�
preventívne opatrenia pod¾a veterinárnych požiada-
viek. 

(3) Ak je Slovenská republika štátom určenia, môže
hlavný veterinárny lekár až do nariadenia opatrení
Európskou komisiou nariadi� na základe závažných
dôvodov z h¾adiska ochrany zdravia zvierat alebo v zá-
ujme ochrany zdravia ¾udí dočasné ochranné opatre-
nia, ktoré sa týkajú daných prevádzkarní, alebo v prí-
pade epizoócie, ktoré sa týkajú ochranných území
pod¾a veterinárnych požiadaviek. Nariadené opatrenia
oznámi hlavný veterinárny lekár bez meškania Európ-
skej komisii a ostatným členským štátom.

(4) Na žiados� hlavného veterinárneho lekára v prí-
padoch uvedených v odseku 1 alebo z vlastného pod-
netu Európskej komisie sa môže na miesto výskytu
pod¾a odsekov 1 až 3 dostavi� jeden alebo viacerí
predstavitelia Európskej komisie na to, aby v spolu-
práci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy pre-
skúmali, aké opatrenia boli prijaté; na tieto opatre-
nia vydajú posudok.

 (5) Podrobnosti o postupe pod¾a odsekov 1 až 4,
opatreniach pri ich vykonávaní a zoznam zoonóz alebo
príčin, ktoré môžu predstavova� vážne nebezpečenstvo
pre zdravie zvierat alebo zdravie ¾udí, môže v súlade
s príslušnými požiadavkami Európskych spoločen-
stiev ustanovi� všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky.19)

§ 10

(1) Na vykonávanie veterinárnych kontrol pod¾a toh-
to nariadenia a na spoluprácu s inšpekčnými oddele-
niami ostatných členských štátov sú príslušné orgány
veterinárnej správy.6) Úradní veterinárni lekári, vete-
rinárni inšpektori a iní zamestnanci orgánov veteri-
nárnej správy, ak je to potrebné, aj v spolupráci so
zamestnancami iných kontrolných orgánov31) povere-
nými na tento účel vykonávajú inšpekcie a kontroly pri
výmenách pod¾a osobitného predpisu.32) 

(2) Pri vykonávaní veterinárnych kontrol pod¾a od-
seku 1 musia prevádzkarne, ktoré sú kontrolované,
poskytova� osobám uvedeným v odseku 1 spoluprácu
potrebnú na plnenie ich úloh.

§ 11

(1) Obchod s produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré
nepodliehajú harmonizovaným požiadavkám Európ-
skeho spoločenstva a veterinárnym požiadavkám,8)
podliehajú požiadavkám na kontroly ustanovené tým-
to nariadením, a najmä požiadavkám ustanoveným
v § 5 ods. 5.

(2) Slovenská republika oznámi Európskej komisii
a ostatným členským štátom podmienky a postupy,
ktoré sa vz�ahujú na obchodovanie s produktmi uve-
denými v odseku 1.

§ 12

(1) Hlavný veterinárny lekár predkladá Európskej
komisii v harmonizovanej forme základné informácie
o veterinárnych kontrolách vykonávaných pod¾a tohto
nariadenia.

(2) Požiadavky na predkladanie informácií pod¾a
odseku 1 so zrete¾om na frekvenciu oznamovania in-
formácií, na formu, v ktorej sa predkladajú, a na ich
druh sa uvádzajú v prílohe č. 2.

§ 13

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta 2003
okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 3 ods. 6 a 7, § 5 až 8 a
§ 11 a 12, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nadobud-
nutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republi-
ky k Európskej únii. 

Mikuláš Dzurinda v. r.

28) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
30) § 32 ods. 1 písm. a) prvý bod a § 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.
32) § 31 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vo vnútri Spoločen-
stva s cie¾om dobudovania vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 395, 30. 12. 1989, s. 13)
v znení 

smernice Rady 90/675/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 373, 31. 12. 1990, s. 1),

smernice Rady 91/67/ EEC (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 46, 19. 2. 1991, s. 1),

smernice Rady 91/492/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1),

smernice Rady 91/493/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 15),

smernice Rady 91/494/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 35),

smernice Rady 91/495/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 41),

smernice Rady 91/496/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 56),

smernice Rady 92/45/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 35),

smernice Rady 92/46/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 1),

smernice Rady 92/67/ EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 73),

smernice Rady 92/118/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 49),

smernice Rady 96/23/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 13, 16. 1. 1997, s. 28).

2. Rozhodnutie Komisie 98/470/ES z 9. júla 1998, ktorým sa realizuje smernica Rady 89/662/EHS, ktorá sa
týka informácií o veterinárnych kontrolách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 208, 24. 7. 1998, s. 54).

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

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.
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ROZSAH INFORMÁCIÍ O VETERINÁRNYCH KONTROLÁCH

ČASŤ  A
Všeobecné požiadavky na informácie o veterinárnych kontrolách

1. Hlavný veterinárny lekár zasiela Európskej komisii informácie za každý sektor činnosti. Sektory činnosti, ktoré
zodpovedajú sektorom pod¾a veterinárnych požiadaviek, sú uvedené v časti B.

2. Pre každý sektor činnosti sa poskytujú informácie so zrete¾om na vykonané úradné kontroly a výsledky získané
v miestach pôvodu a miestach určenia a predkladajú sa za Slovenskú republiku za každý kalendárny rok.

3. Informácie sa predkladajú v súlade s vhodným vzorom pre každý sektor.
4. Vzor pre sektor čerstvého mäsa sa uvádza v časti C.
5. Informácie sa postupujú Európskej komisii v elektronickej forme.
6. Informácie sa postupujú raz ročne, najneskôr do 1. mája roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli kontroly

vykonané.

ČASŤ  B
Sektory činnosti

Sektor I „Čerstvé mäso“1)
Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obcho-
dovanie s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ
121, 29. 7. 1964, s. 2012).

Sektor II „Hydinové mäso“2)
Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú
obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 55, 8. 3.
1971, s. 23).

Sektor III „Mäsové výrobky“3)
Smernica Rady 77/99/EHS z 21. decembra 1976 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú
obchodovanie s mäsovými výrobkami vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločen-
stiev, L 26, 31. 1. 1977, s. 85).

Sektor IV „Mäso v kúskoch“4)
Smernica Rady 94/65/EK zo 14. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú požiadavky na výrobu
a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových prípravkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev,
L 368, 31. 12. 1994, s. 10).

Sektor V „Vaječné výrobky“5)
Smernica Rady 89/437/EHS z 20. júna 1989 o hygienických a zdravotných problémoch ovplyvňu-
júcich výrobu vaječných výrobkov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev,
L 212, 22. 7. 1989, s. 87).

Sektor VI „Produkty rybolovu“6)
Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu
produktov rybolovu a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9.
1991, s. 15). 

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 292/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
mäsa na trh.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
hydinového mäsa na trh.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 286/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri výrobe a uvádzaní na trh
mäsových výrobkov a určitých ostatných produktov živočíšneho pôvodu.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových
prípravkov.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2003 Z. z. o hygienických požiadavkách  a požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri
výrobe a uvádzaní  vaječných výrobkov na trh.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní na trh
produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
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Smernica Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú minimálne hygienické pravidlá
pre produkty rybolovu ulovené na palube určitých plavidiel v súlade s článkom 3(1)(a)(i) smernice
Rady 91/493/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41).

Sektor VII „Mäkkýše“7)
Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa ustanovujú zdravotné podmienky na výrobu
živých lastúrnikov a ich uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9.
1991, s. 1).

Sektor VIII „Mlieko a mliečne výrobky“8)
Smernica Rady 92/46/EHS zo 16. júna 1992, ktorou sa ustanovujú zdravotné predpisy na výrobu
a uvádzanie na trh surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s.1).

Sektor IX „Králičie mäso a zverina z farmovej zveri“9)
Smernica Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990, ktorá sa týka zdravotných a hygienických
problémov ovplyvňujúcich produkciu králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a ich
uvádzanie na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 41).

Sektor X „Zverina z divo žijúcej zveri“10)
Smernica Rady 92/45/EHS zo 16. júna 1992, ktorá sa týka zdravotných problémov u ¾udí a zvierat
v súvislosti so zabíjaním zveri a uvádzaním zveriny z divo žijúcej zveri na trh (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 35).

Sektor XI „Ostatné produkty živočíšneho pôvodu“11) 
Smernica Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne a hygienické
požiadavky, ktorými sa upravuje obchodovanie v Spoločenstve a dovozy do Spoločenstva produktov,
ktoré nepodliehajú požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch Spoločenstva, uvedených
v smernici Rady 89/662/EHS v prílohe A (I), a ak ide o patogény, v smernici Rady 90/425/EHS
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 49).

ČASŤ  C

Sektor I
Čerstvé mäso

Smernica Rady 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú obchodovanie
s čerstvým mäsom vo vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, OJ 121, 29. 7. 1964,
s. 2012).

1.1. Členský štát: [ISO kód]
1.2. Rok činnosti: [...]
1.3. Úradné kontroly v mieste pôvodu

1.3.1. Príslušný národný orgán/orgány:
1.3.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.3.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.3.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii

1.3.1.3.1. Názov: [text]
1.3.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]
1.3.1.3.3. Tel. č.: [...]
1.3.1.3.4. Fax č.: [...]
1.3.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.3.2. Počet prevádzkarní, ktoré podliehajú úradným kontrolám v mieste pôvodu:
1.3.2.1. Bitúnky na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]
1.3.2.2. Rozrábkarne na zozname uvedenom v článku 10(1) [. . .]
1.3.2.3. Skladovacie prevádzkarne [. . .]

1.3.3. Počet miest určených na kontroly v mieste pôvodu (1):
1.3.3.1. B i t ú n k y  v  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):

 7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. 
 8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka,

tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.
 9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia

¾udí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
10) Nariadenie 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.
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ¾udí pri

výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
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1.3.3.1.1. Veterinári [. . .]
1.3.3.1.2. Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.1.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.3.2. R o z r á b k a r n e  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):
1.3.3.2.1. Veterinári [. . .]
1.3.3.2.2. Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.2.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.3.3. S k l a d o v a c i e  p r e v á d z k a r n e :
1.3.3.3.1. Veterinári [. . .]
1.3.3.3.2. Asistenti veterinárov [. . .]
1.3.3.3.3. Ostatné kategórie personálu [. . .]

1.3.4. Počty podliehajúce kontrolám:
1.3.4.1. P o č e t  z v i e r a t  z a b i t ý c h  n a  b i t ú n k o c h  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u

10(1):
1.3.4.1.1. Hovädzí dobytok

1.3.4.1.1.1. Dospelý hovädzí dobytok [. . .]
1.3.4.1.1.2. Mladý hovädzí dobytok [. . .]

1.3.4.1.2. Nepárnokopytníky/koňovité [. . .]
1.3.4.1.3. Ošípané [. . .]
1.3.4.1.4. Ovce [. . .]
1.3.4.1.5. Kozy [. . .]

1.3.4.2. H m o t n o s �   m ä s a  ( v  t o n á c h )  v s t u p u j ú c e h o  d o  r o z r á b k a r n í  n a  z o z n a m e
u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1): [. . .]

1.3.4.3. H m o t n o s �   m ä s a  ( v  t o n á c h )  v s t u p u j ú c e h o  d o  s k l a d o v a c í c h  p r e v á d z -
k a r n í :  [. . .]

1.3.5. Počet vykonaných laboratórnych vyšetrení:
1.3.5.1. B i t ú n k y  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):

1.3.5.1.1. Testy na rezíduá a kontaminanty[. . .]
1.3.5.1.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.1.3. Testy na trichinely a ostatné parazity [. . .]
1.3.5.1.4. Ostatné testy [. . .] 

1.3.5.2. R o z r á b k a r n e  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):
1.3.5.2.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.2.2. Ostatné testy [. . .] 

1.3.5.3. S k l a d o v a c i e  p r e v á d z k a r n e :
1.3.5.3.1. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [. . .]
1.3.5.3.2. Ostatné testy [. . .] 

1.3.6. Počet kontrol iných, ako sú bakteriologické vyšetrenia, vykonaných príslušným orgánom:
1.3.6.1. B i t ú n k y  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):

1.3.6.1.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice
89/662/EHS) [. . .] 

1.3.6.1.2. Verifikácia opatrení prevádzkovate¾ov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .] 
1.3.6.2. R o z r á b k a r n e  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):

1.3.6.2.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice
89/662/EHS) [. . .] 

1.3.6.2.2. Verifikácia opatrení prevádzkovate¾ov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .] 
1.3.6.3. S k l a d o v a c i e  p r e v á d z k a r n e :

1.3.6.3.1. Pravidelné kontroly prevádzkarní (tretí pododsek článku 3(1) smernice
89/662/EHS) [. . .] 

1.3.6.3.2. Verifikácia opatrení prevádzkovate¾ov na vlastné monitorovanie vykonaná [. . .] 
1.3.7. Kvantitatívne výsledky kontrol v mieste pôvodu:

1.3.7.1. B i t ú n k y  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):
1.3.7.1.1. Prevádzkarne

1.3.7.1.1.1. Novo schválené [. . .] 
1.3.7.1.1.2. Dočasne pozastavené [. . .] 
1.3.7.1.1.3. Definitívne pozastavené [. . .] 

1.3.7.1.2. Prehliadka ante mortem
1.3.7.1.2.1. Zvieratá definitívne vylúčené zo zabíjania na spotrebu ¾uïmi [. . .] 

1.3.7.1.3. Prehliadka post mortem
1.3.7.1.3.1. Počet celých tiel skonfiškovaných [. . .] 

1.3.7.2. R o z r á b k a r n e  n a  z o z n a m e  u v e d e n o m  v  č l á n k u  10(1):
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1.3.7.2.1. Prevádzkarne
1.3.7.2.1.1. Novo schválené [. . .] 
1.3.7.2.1.2. Dočasne pozastavené [. . .] 
1.3.7.2.1.3. Definitívne pozastavené [. . .] 

1.3.7.2.2. Inšpekcia
1.3.7.2.2.1. Tony skonfiškované [. . .] 

1.3.7.3. S k l a d o v a c i e   p r e v á d z k a r n e :
1.3.7.3.1. Prevádzkarne

1.3.7.3.1.1. Novo schválené [. . .] 
1.3.7.3.1.2. Dočasne pozastavené [. . .] 
1.3.7.3.1.3. Definitívne pozastavené [. . .] 

1.3.7.3.2. Inšpekcia
1.3.7.3.2.1. Tony skonfiškované [. . .] 

1.4. Organizácia úradných kontrol v mieste určenia
1.4.1. Príslušný národný orgán/orgány (2):

1.4.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.4.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.4.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:

1.4.1.3.1. Názov: [text]
1.4.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]
1.4.1.3.3. Tel. č.: [. . . ]
1.4.1.3.4. Fax č.: [. . . ]
1.4.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.4.2. Počet prevádzkarní podliehajúcich úradným kontrolám v mieste určenia: [ . . . ] 
1.4.3. Počet miest poverených na úradné kontroly v mieste určenia (3): [ . . .]
1.4.4. Množstvo prijaté v miestach určenia z iných členských štátov: [ . . . ]
1.4.5. Počet úradných kontrol v miestach určenia:

1.4.5.1. D o k l a d o v é   k o n t r o l y: [ . . . ]
1.4.5.2. K o n t r o l y   t ot o ž n o s t i: [ . . . ]
1.4.5.3. F y z i c k é   k o n t r o l y: 

1.4.5.3.1. Ostatné veterinárne kontroly [ . . . ]
1.4.5.3.2. Laboratórne vyšetrenia

1.4.5.3.2.1. Testy na rezíduá a kontaminanty [ . . . ]
1.4.5.3.2.2. Bakteriologické vyšetrenia mäsa vrátane testov na patogény [ . . . ]
1.4.5.3.2.3. Ostatné testy [ . . . ]

1.4.6. Výsledky fyzických kontrol v miestach určenia:
1.4.6.1. D o k l a d o v é   k o n t r o l y:

1.4.6.1.1. Neschválené prevádzkarne pôvodu [ . . . ]
1.4.6.1.2. Chýbajúce doklady [ . . . ]
1.4.6.1.3. Nesúlad dokladov [ . . . ]

1.4.6.2. K o n t r o l y   t o t o ž n o s t i:
1.4.6.2.1. Doklad nezhodujúci sa s mäsom [ . . . ]
1.4.6.2.2. Vstup, značka alebo odtlačok úradnej pečiatky chýbali [ . . . ]
1.4.6.2.3. Vyšetrenie s nevyhovujúcim výsledkom:

1.4.6.2.3.1. Mäso [ . . . ] 
1.4.6.2.3.2. Dopravné prostriedky [ . . . ]

1.4.6.3. F y z i c k é   k o n t r o l y   s   n e v y h o v u j ú c i m   v ý s l e d k o m:
1.4.6.3.1. Ďalšie veterinárne kontroly [ . . . ]
1.5.6.3.2.. Laboratórne vyšetrenie [ . . . ]

1.5. Úradné kontroly pri vstupe (článok 6(1) b) a článok 6(2) smernice 89/662/EHS)
1.5.1. Príslušný národný orgán/orgány (4):

1.5.1.1. Ministerstvo zodpovedné za koordináciu kontrol: [text]
1.5.1.2. Odbor zodpovedný za sektor činnosti: [text]
1.5.1.3. Ministerstvo/organizácia zodpovedné za predkladanie informácií Komisii:

1.5.1.3.1. Názov: [text]
1.5.1.3.2. Poštová adresa: [text a kód]
1.5.1.3.3. Tel. č.: [. . . ]
1.5.1.3.4. Fax č.: [ . . . ]
1.5.1.3.5. E-mailová adresa (Infovet): [text a kód]

1.5.2. Počet zásielok podliehajúcich úradným kontrolám pri vstupe [ . . .]
1.5.3. Počet úradných kontrol pri vstupe:

1.5.3.1. Dokladové kontroly [ . . . ]
1.5.3.2. Ostatné kontroly [ . . . ]
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1.5.4. Výsledky úradných kontrol pri vstupe:
1.5.4.1. Dokladové kontroly [ . . . ]
1.5.4.2. Ostatné kontroly [ . . . ]

Poznámky:

(1) Počet miest v každej kategórii osôb sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.
(2) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.3.1.
(3) Počet postov v každej kategórii personálu sa vypočíta na základe priemerného ročného pracovného času tejto kategórie.
(4) Iba ak sa líši od orgánu/orgánov uvedených v bode 1.4.1.
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293

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

z 9. júla 2003

o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
s členskými štátmi 

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 do právneho poriadku Slo-
venskej republiky transponujú právne predpisy Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie ustanovuje veterinárnu kontrolu
pri obchodovaní so živými zvieratami, a to s hovädzím
dobytkom, ošípanými, zvieratami rodu koňovité, hydi-
nou, zvieratami vodného hospodárstva a ostatnými
zvieratami, na ktoré sa vz�ahujú osobitné predpisy,1)
a produktmi živočíšneho pôvodu, a to spermou, em-
bryami a ostatnými produktmi, na ktoré sa vz�ahujú
osobitné predpisy.2) 

(3) Veterinárne kontroly pod¾a odseku 2 sa vykoná-
vajú pod¾a osobitného predpisu3) a tohto nariadenia.
Ustanovenie § 7 nie je týmto dotknuté.

(4) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na veterinárne

kontroly premiestňovaných spoločenských zvierat me-
dzi Slovenskou republikou a členským štátom,4) ktoré
sú sprevádzané fyzickou osobou, ktorá je za ne zodpo-
vedná, a ak tieto zvieratá nie sú určené na obchodné
účely. 

(5) Ustanovenia osobitných predpisov,5) ktoré upra-
vujú vykonávanie iných kontrol, ako sú veterinárne
kontroly, nie sú týmto nariadením dotknuté.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) veterinárnou kontrolou akáko¾vek fyzická kontrola

alebo preskúmanie dokladov, ktorá sa vz�ahuje na
zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu uvede-
né v § 1 a ktorá je určená na priamu, prípadne inú
ochranu zdravia zvierat a v záujme ochrany zdravia
¾udí,

b) výmenou výmena medzi členskými štátmi pod¾a práv-
neho predpisu uvedeného v prílohe č. 1 bode 1,

c) chovom po¾nohospodárske zariadenie alebo objekt
sprostredkovate¾a obchodu so zvieratami umiest-
nený na území Slovenskej republiky alebo členské-
ho štátu, v ktorom sú zvieratá, na ktoré sa vz�ahuje
osobitný predpis,6) držané alebo chované okrem

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom
a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene
s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými
štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry
a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách
s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi
a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka,
pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze
z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných,
pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.

3) § 48 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
4) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. 
5) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
6) § 19 zákona č. 488/2002 Z. z.
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zvierat rodu koňovité a chovu pod¾a osobitného
predpisu,7)

d) strediskom alebo organizáciou akýko¾vek podnik,
ktorý produkuje, skladuje, spracúva alebo mani-
puluje s produktmi živočíšneho pôvodu uvedený-
mi v § 1,

e) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy8)
alebo ústredný orgán členského štátu, ktorý je prí-
slušný na vykonávanie veterinárnych kontrol, ale-
bo orgán, na ktorý bola kompetencia vykonáva�
veterinárne kontroly ústredným orgánom prenese-
ná,

f) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár
vymenovaný príslušným orgánom,

g) miestom výstupu miesto umiestnené v blízkosti
vonkajšej hranice jedného z území uvedených v zo-
zname osobitného predpisu,9) ktoré poskytuje za-
riadenia na výkon colného doh¾adu,

h) členským štátom určenia členský štát, kde sa na-
chádza miesto výstupu.

Kontroly v  mieste pôvodu

§ 3

(1) Predmetom obchodu s členskými štátmi môžu
by� len tie zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu
uvedené v § 1, ktoré boli podrobené v mieste ich pôvo-
du veterinárnej kontrole a ktoré spĺňajú tieto požia-
davky:
a) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré

sa vz�ahuje osobitný predpis,10) musia spĺňa� vete-
rinárne požiadavky uvedené v osobitných predpi-
soch;10) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na
ktoré sa nevz�ahuje osobitný predpis,10) musia spĺ-
ňa� požiadavky na ochranu zdravia zvierat členské-
ho štátu určenia,

b) musia pochádza� z chovov, stredísk alebo organizá-
cií, ktoré sú pod pravidelnou úradnou veterinárnou
kontrolou pod¾a odsekov 4 a 5,

c) musia by� identifikované pod¾a osobitného predpi-
su11) a registrované takým spôsobom, aby bolo mož-
né vysledova� chov ich pôvodu alebo tranzitu, stre-
disko alebo organizáciu,

d) musia by� pri preprave sprevádzané zdravotnými
certifikátmi alebo inými dokladmi pod¾a osobitného
predpisu10) a u zvierat a produktov živočíšneho pô-
vodu, na ktoré sa nevz�ahuje osobitný predpis,10)
pod¾a požiadaviek členského štátu určenia; tieto
certifikáty alebo doklady, podpísané úradným vete-
rinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko
alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádza� zviera,

zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu do miesta
ich určenia,

e) vnímavé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvo-
du z vnímavých zvierat nesmú pochádza� z
1. chovu, zo strediska alebo z organizácie, oblasti

alebo regiónu, ktoré podliehajú obmedzeniam
ustanoveným v súlade s veterinárnymi požiadav-
kami12) na predmetné zvieratá alebo produkty
živočíšneho pôvodu získané z predmetných zvie-
rat v dôsledku podozrenia, ohniska alebo existen-
cie choroby uvedenej v prílohe č. 2 alebo z dôvodu
nariadených mimoriadnych núdzových opatre-
ní,13)

2. chovu, zo strediska alebo z organizácie, oblasti
alebo regiónu, ktoré podliehajú úradným obme-
dzeniam nariadeným v dôsledku podozrenia,
ohniska alebo existencie choroby inej, ako sú
choroby uvedené v prílohe č. 2, alebo z dôvodu
nariadených mimoriadnych núdzových opatrení,

3. chovu, ktorý neposkytuje záruky, ktoré môže po-
žadova� členský štát vo vz�ahu k chorobám iným,
ako sú choroby uvedené v prílohe č. 2, ak sú
určené do chovov, stredísk alebo organizácií
umiestnených v členských štátoch, ktoré získali
záruky pod¾a osobitného predpisu14) alebo v súla-
de s veterinárnymi požiadavkami, alebo v štáte
uznanom v súlade s veterinárnymi požiadavkami
za štát bez výskytu choroby na celom svojom
území alebo jeho časti,

4. chovu, zo strediska alebo z organizácie, alebo
z časti územia, ktoré neposkytuje dodatočné zá-
ruky, ak sú určené do členského štátu alebo časti
územia členského štátu, ktoré má výhodu doda-
točných záruk,14) alebo v súlade s veterinárnymi
požiadavkami,

f) ak sa ich preprava uskutočňuje na rôzne miesta
určenia, zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu sa
zoskupujú do to¾kých zásielok, ko¾ko je miest ur-
čenia; každá zásielka musí by� sprevádzaná certifi-
kátom alebo dokladom pod¾a písmena d),

g) ak sú zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na
ktoré sa vz�ahuje osobitný predpis10) a ktoré spĺňajú
veterinárne požiadavky, určené na vývoz do tretích
krajín15) cez územie Slovenskej republiky alebo člen-
ského štátu, preprava musí, okrem prípadov povole-
ných príslušným orgánom veterinárnej správy, na
zabezpečenie pohody zvierat  zosta� pod colným do-
zorom až do miesta výstupu z územia Slovenskej
republiky a zvieratá a produkty živočíšneho pôvo-
du musia spĺňa� tieto požiadavky:
1. každá zásielka zvierat je sprevádzaná zdravotným

certifikátom pod¾a písmena d), v ktorom sú uve-

 7) § 2 písm. a)  nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
 8) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. 
 9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov

vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín. 
10) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z., nariadenie

vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 304/2003 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.

11) § 18 zákona č. 488/2002 Z. z.
12) § 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
13) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
14) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
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dené, ak je to potrebné, dodatočné záruky poskyt-
nuté pod¾a veterinárnych požiadaviek pre zviera-
tá určené na zabitie,

2. ak počas prepravy dôjde k výnimočnej okolnosti,
ktorá bráni preprave, alebo ak príjemca v tretej
krajine odmietne zásielku, orgán veterinárnej
správy, ak je Slovenská republika tranzitným štá-
tom alebo štátom určenia, môže nariadi� všetky
opatrenia pod¾a § 8 ods. 4, ak má výhodu doda-
točných záruk pod¾a písmena e) štvrtého bodu,
alebo môže požadova� odoslanie zvierat na zabitie
na najbližšom bitúnku,

3. každá zásielka zvierat alebo produktov živočíšne-
ho pôvodu je sprevádzaná veterinárnym dokla-
dom alebo veterinárnym certifikátom, ktorý spĺňa
veterinárne požiadavky tretej krajiny ako krajiny
určenia; ak je však krajinou pôvodu zásielky Slo-
venská republika a orgán veterinárnej správy ne-
má k dispozícii veterinárne požiadavky tretej kra-
jiny, a najmä ak neexistuje bilaterálna dohoda
medzi Slovenskou republikou ako štátom pôvodu
zásielky a tre�ou krajinou miesta určenia zásiel-
ky, orgán veterinárnej správy doplní certifikát
uvedený v štvrtom bode o „zvieratá alebo produk-
ty vyvážané do (názov tretej krajiny)“,

4. certifikáty uvedené v písmene d) musia by� vysta-
vené aspoň v jednom z jazykov členského štátu
pôvodu alebo v slovenskom jazyku, ak krajinou
pôvodu je Slovenská republika, a aspoň v jednom
z jazykov členského štátu určenia, alebo ak kra-
jinou určenia je Slovenská republika, v sloven-
skom jazyku, musia označi� ako príjemcu fyzickú
osobu alebo právnickú osobu vykonávajúcu vý-
stupné formality v mieste výstupu a musia ozna-
či� ako miesto určenia miesto výstupu (hraničná
inšpekčná stanica alebo iné miesto výstupu),

5. Animo16) správa musí obsahova� pod hlavičkou
„Pozorovania“ názov tretej krajiny určenia,

6. Animo správa musí by� adresovaná príslušnému
orgánu miesta určenia, ktorou je hraničná in-
špekčná stanica výstupu alebo miestny orgán
miesta, v ktorom je miesto výstupu umiestnené,
a centrálnemu príslušnému orgánu miesta urče-
nia a členským štátom tranzitu,

7. príjemca pod¾a štvrtého bodu  podlieha ustanove-
niu § 5 ods. 1 písm. b) tretieho bodu,

h) zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu, ktoré
nespĺňajú veterinárne požiadavky, alebo zvieratá
a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevz�a-
huje osobitný predpis,11) môžu by� predmetom tran-
zitu, len ak boli splnené požiadavky pod¾a písmena
g) a ich tranzit bol povolený príslušným orgánom
členského štátu tranzitu alebo príslušným orgá-
nom Slovenskej republiky, ak je štátom tranzitu.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy v mieste pô-
vodu zvierat a produktov pred vystavením certifikátu
alebo sprievodného dokladu sa musí presvedči� o spl-

není veterinárnych požiadaviek uvedených v odseku 1
písm. e), ktoré sa vz�ahujú na chovy, strediská alebo
organizácie.

(3) Okrem kontrol pod¾a odsekov 1 a 2 príslušný
orgán veterinárnej správy v mieste pôvodu zvierat a
produktov vykonáva kontrolu dodržiavania týchto ve-
terinárnych požiadaviek:
a) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené

v § 1, ktoré majú by� zabité v rámci národného
programu eradikácie chorôb zvierat,17) na ktoré sa
nevz�ahuje príloha č. 2, sa nesmú zasiela� na úze-
mie členských štátov,

b) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré
sa vz�ahuje osobitný predpis,10) alebo zvieratá
a produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevz�a-
huje osobitný predpis,10) sa nesmú zasiela� na úze-
mie členského štátu, ak sa nemôžu uvádza� na
trh18) na území Slovenskej republiky z dôvodov
ochrany zdravia zvierat alebo v záujme ochrany
zdravia ¾udí.

(4) Okrem monitorovacích povinností úradného ve-
terinárneho lekára pod¾a veterinárnych požiadaviek
a osobitného predpisu19) vykonáva príslušný orgán ve-
terinárnej správy kontrolu chovov, schválených trhov
a stredísk na zhromažïovanie zvierat, stredísk a orga-
nizácií na zabezpečenie, že zvieratá a produkty živo-
číšneho pôvodu určené na výmenu spĺňajú veterinár-
ne požiadavky, a najmä požiadavky na ich
identifikáciu uvedené v odseku 1 písm. c) a d). 

(5) Ak má príslušný orgán veterinárnej správy podo-
zrenie, že sa veterinárne požiadavky neplnia, vykoná
potrebnú kontrolu, a ak sa podozrenie potvrdí, nariadi
vhodné opatrenia vrátane možnosti izolácie príslušné-
ho chovu, strediska alebo organizácie.

§ 4

(1) Ak je Slovenská republika krajinou odoslania,
príslušné orgány veterinárnej správy prijmú potrebné
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
a) vlastníci alebo držitelia živých zvierat a produktov

živočíšneho pôvodu uvedených v § 1 plnili veteri-
nárne požiadavky na všetkých stupňoch produkcie
a uvádzania na trh, najmä vykonávaním kontroly
ich plnenia pod¾a osobitného predpisu,20)

b) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu pod¾a oso-
bitného predpisu10) sa z veterinárneho h¾adiska
kontrolovali tak dôsledne, ako by boli určené na
domáci trh, ak nie je v súlade s veterinárnymi po-
žiadavkami ustanovené inak,

c) zvieratá boli prepravované vhodnými dopravnými
prostriedkami, ktoré spĺňajú hygienické požiadav-
ky, najmä vykonávaním kontroly ich dodržiavania
pod¾a osobitného predpisu.21)

(2) Oznámenie potrebných údajov pod¾a osobitného
predpisu22) sa vykoná v deň potvrdenia certifikátu

15) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO). 
17) § 41 zákona č. 488/2002 Z. z.
18) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.
19) § 11 zákona č. 488/2002 Z. z.
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alebo dokladu ústrednému orgánu členského štátu
určenia a príslušnému orgánu miesta určenia pro-
stredníctvom počítačového systému Európskej komi-
sie.16)

(3) Príslušné orgány veterinárnej správy prijmú
vhodné administratívne opatrenia23) alebo uložia po-
kuty pod¾a osobitného predpisu,24) ak sa zistí akéko¾-
vek porušenie veterinárnych požiadaviek fyzickými
osobami alebo právnickými osobami, a najmä ak sa
zistí, že certifikáty, dokumenty alebo identifikačné
označenie nezodpovedá stavu zvierat alebo ich cho-
vom, pôvodu alebo skutočným charakteristikám pro-
duktov živočíšneho pôvodu.

Kontrola po pr íchode na miesto určenia

§ 5

(1) Ak Slovenská republika je krajinou určenia, prí-
slušné orgány veterinárnej správy vykonávajú tieto
inšpekčné opatrenia:
a) vykonávajú kontrolu plnenia požiadaviek uvede-

ných v § 3 v mieste určenia zvierat a produktov
živočíšneho pôvodu nediskriminačným spôso-
bom25) vrátane prípadného odberu vzorky. Okrem
toho sa môžu vykonáva� kontroly aj počas prepravy
zvierat a produktov živočíšneho pôvodu cez územie
Slovenskej republiky pod¾a osobitného predpisu,26)

b) ak sú zvieratá uvedené v § 1, ktoré pochádzajú
z iného členského štátu, určené 
1. na schválený trh alebo stredisko na zhromažïo-

vanie  zvierat, ich prevádzkovate¾ je zodpovedný
za prijatie zvierat, ktoré nespĺňajú požiadavky
pod¾a § 3 ods. 1 a 2; príslušný orgán veterinárnej
správy musí skontrolova� prostredníctvom nedis-
kriminačnej kontroly certifikátov alebo dokumen-
tov sprevádzajúcich zvieratá, že zvieratá spĺňajú
požiadavky pod¾a § 3 ods. 1 a 2,

2. na bitúnok pod dozorom úradného veterinárneho
lekára; úradný veterinárny lekár musí zabezpeči�,
najmä na základe certifikátu alebo sprievodného
dokumentu, že sú zabíjané len zvieratá, ktoré
spĺňajú požiadavky pod¾a § 3 ods. 1 a 2; prevádz-
kovate¾ bitúnku je zodpovedný za zabitie zvierat,
ktoré nespĺňajú požiadavky pod¾a § 3 ods. 1 písm.
c) a d),

3. pre registrovaného sprostredkovate¾a obchodu so
zvieratami, ktorý rozde¾uje zásielky, alebo pre
prevádzkareň, ktorá nepodlieha trvalému dozoru;
sprostredkovate¾ alebo prevádzkareň sú prísluš-
ným orgánom veterinárnej správy považované za
príjemcu zvierat a platia pre nich podmienky uve-
dené v odseku 3,

4. do chovov, stredísk alebo organizácií vrátane

tých, kde je zásielka čiastočne vyložená počas
prepravy, každé zviera alebo skupina zvierat musí
by� pod¾a § 3 sprevádzaná originálom zdravotné-
ho certifikátu alebo sprievodným dokladom až do
doručenia príjemcovi, ktorý je v ňom uvedený. 

(2) Príjemcovia pod¾a odseku 1 písm. b) tretieho
a štvrtého bodu  musia pred rozdelením zásielky alebo
pred následným uvedením zásielky na trh skontrolo-
va�, či identifikačné označenie, certifikáty alebo doku-
menty, na ktoré odkazuje § 3 ods. 1 písm. c) a d), sú
prítomné a oznámi� príslušnému orgánu veterinárnej
správy akýko¾vek nedostatok alebo odchýlku a izolo-
va� zvieratá, ktorých sa to týka, kým príslušný orgán
veterinárnej správy prijme v súvislosti s nimi rozhod-
nutie.

(3) Záruky, ktoré musia poskytnú� príjemcovia zá-
sielok pod¾a odseku 1 písm. b) tretieho a štvrtého
bodu, musia by� špecifikované v dohode s príslušným
orgánom veterinárnej správy podpísanej pred registrá-
ciou27) pod¾a § 12. Príslušný orgán veterinárnej správy
vykonáva náhodné kontroly dodržiavania týchto zá-
ruk. Toto ustanovenie sa primerane vz�ahuje aj na
príjemcov produktov živočíšneho pôvodu uvedených
v § 1.

(4) Príjemcovia uvedení na certifikáte alebo na do-
klade pod¾a § 3 ods. 1 písm. d) 
a) musia na žiados� orgánu veterinárnej správy, ak

krajinou určenia je Slovenská republika, v rozsahu
potrebnom na vykonanie kontrol uvedených v od-
sekoch 1 až 3, vopred ohlási� príchod zvierat a pro-
duktov živočíšneho pôvodu z iného členského štá-
tu, a najmä oznámi� povahu zásielky a očakávaný
dátum jej prijatia; oznámenie sa musí vykona� naj-
neskôr pred očakávaným prijatím zásielky okrem
mimoriadnych okolností, pri ktorých príslušný or-
gán veterinárnej správy môže požadova� dvojdňové
predbežné oznámenie, a okrem príjmu registrova-
ných koní, ktoré majú vydaný identifikačný doklad
pod¾a osobitného predpisu,28) u ktorých sa toto
oznámenie nepožaduje,

b) musia uchováva� najmenej šes� mesiacov pod¾a
pokynu príslušného orgánu veterinárnej správy
zdravotné certifikáty alebo doklady uvedené v § 3
a predklada� ich príslušnému orgánu veterinárnej
správy na požiadanie.

(5) Odber vzoriek pod¾a odseku 1 písm. a) sa vyko-
náva čo najskôr, vždy do dvoch pracovných dní po
dátume príchodu zásielky zvierat na miesto určenia
uvedené v certifikáte alebo doklade pod¾a § 3 ods. 1
písm. d), okrem 
a) odberu vzoriek vykonávaného v rámci kontrol prí-

slušným orgánom veterinárnej správy na základe

20) § 30 ods. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.
21) § 30 ods. 4 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.
22) § 30 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
23) Napríklad § 6 ods. 2 písm. g), § 8 ods. 3 písm. e), § 33 a 38 zákona č. 488/2002 Z. z.
24) § 43 a 44 zákona č. 488/2002 Z. z.
25) § 30 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z. z.
26) § 30 ods. 8 zákona č. 488/2002 Z. z.
27) § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
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informácie, ktorá opodstatňuje podozrenie z poru-
šenia veterinárnych požiadaviek,

b) prípadu, ak príjemcom zásielky zvierat je príjemca
pod¾a odseku 1 písm. b) tretieho bodu, keï sa
uplatní obdobie ïalších dvoch pracovných dní od
príjmu zvierat v konečnom mieste určenia.

(6) Vzorky pod¾a odseku 1 písm. a) sa odoberajú
dvojmo alebo v dostatočnom množstve na rozdelenie
na dve rovnaké časti určené na vyšetrenie; prvá vzorka
alebo čas� sa vyšetrí v laboratóriu schválenom prísluš-
ným orgánom veterinárnej správy na vyšetrovanie
predmetnej choroby a druhá vzorka alebo čas�, prípad-
ne ïalšie časti sa jasne označia a skladujú vo vhod-
ných podmienkach najmenej jeden mesiac pod kontro-
lou príslušného orgánu veterinárnej správy.

§ 6

(1) Ak sa v súlade s veterinárnymi požiadavkami,
alebo ak tieto nie sú ustanovené v súlade so všeobec-
nými požiadavkami zmluvy o založení Európskeho
spoločenstva, požaduje umiestnenie zvierat v karanté-
ne,29) miestom karantény zvierat je obvykle chov mies-
ta určenia.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy môže naria-
di� umiestnenie zvierat v karanténnej stanici, ak na to
z veterinárneho h¾adiska existuje dôvod. Takáto sta-
nica sa považuje za miesto určenia zásielky. Hlavný
veterinárny lekár oznámi Európskej komisii dôvody
takého opatrenia. 

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy určí povin-
nosti vz�ahujúce sa na karanténu a jej umiestnenie vo
veterinárnych požiadavkách pod¾a § 13 ods. 2.

§ 7

(1) Príslušný orgán veterinárnej správy zabezpečí,
aby sa počas kontroly vykonávanej na miestach, ka-
dia¾ môžu prichádza� zvieratá a produkty živočíšneho
pôvodu pod¾a osobitného predpisu10) z tretích krajín
na územia pod¾a osobitného predpisu,30) ako sú prísta-
vy, letiská a inšpekčné miesta s tretími krajinami,
prijali tieto opatrenia:
a) vykonávanie kontroly certifikátov alebo dokladov

sprevádzajúcich zvieratá alebo produkty živočíšne-
ho pôvodu,

b) zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu, pochádza-
júce zo Slovenskej republiky alebo z členského štá-
tu, musia by� kontrolované pod¾a § 5,

c) produkty živočíšneho pôvodu z tretích krajín musia
podlieha� požiadavkám pod¾a osobitného predpi-
su,31)

d) zvieratá z tretích krajín musia podlieha� požiadav-
kám pod¾a osobitného predpisu.32)

(2) Všetky zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu
prepravované dopravnými prostriedkami na pravidel-
ných priamych linkách, spájajúcich dva zemepisné
body Európskeho spoločenstva, podliehajú požiadav-
kám kontrol pod¾a § 5. 

§ 8

(1) Ak sa veterinárnou kontrolou v mieste určenia
alebo počas prepravy zistí dôvod na nariadenie mimo-
riadneho núdzového opatrenia,33) hlavný veterinárny
lekár nariadi najmä umiestnenie zviera�a alebo zásiel-
ky zvierat do karantény na najbližšej karanténnej sta-
nici alebo ich zabitie, prípadne, ak si to okolnosti
vyžadujú, ich neškodné odstránenie. Náklady, ktoré sa
vz�ahujú na prijaté opatrenia, znáša odosielate¾, jeho
zástupca alebo osoba zodpovedná za zvieratá alebo
produkty živočíšneho pôvodu.

(2) O zisteniach, prijatých opatreniach pod¾a odseku
1 a dôvodoch na ich nariadenie hlavný veterinárny
lekár bezodkladne písomne najvhodnejším spôsobom
informuje príslušné orgány členských štátov a Európ-
sku komisiu.

(3) Okrem opatrení pod¾a odseku 1 sa môžu uplatni�
ochranné opatrenia pod¾a § 10.

(4) Ak sa veterinárnou kontrolou v mieste určenia
alebo počas prepravy zistí, že zvieratá a produkty ži-
vočíšneho pôvodu nespĺňajú veterinárne požiadavky
alebo požiadavky, na základe ktorých Slovenská re-
publika získala dodatočné záruky pod¾a osobitného
predpisu14) alebo v súlade s rovnocennými veterinár-
nymi požiadavkami, hlavný veterinárny lekár nariadi
mimoriadne núdzové opatrenia,34) a ak to dovo¾ujú
zdravotné podmienky alebo podmienky ochrany zdra-
via, ponechá odosielate¾ovi zásielky alebo jeho zástup-
covi možnos� zvoli� si
a) ponechanie zvierat a produktov živočíšneho pôvo-

du pod dozorom, až kým sa potvrdí splnenie vete-
rinárnych požiadaviek tam, kde existujú rezíduá,
a ak ide o nemožnos� splni� tieto požiadavky, vyko-
nanie primeraných opatrení v súlade s veterinár-
nymi požiadavkami, alebo

b) zabitie zvierat alebo neškodné odstránenie produk-
tov živočíšneho pôvodu, alebo

c) vrátenie zvierat alebo zásielky po povolení prísluš-
ným orgánom vyvážajúceho členského štátu a po
predbežnom oznámení členským štátom tranzitu.

(5) Ak sú dôvodom nariadenia opatrení pod¾a odseku
4 písm. c) nedostatky v certifikáte alebo dokladoch,

28)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2003 Z. z. o zootechnických a genealogických požiadavkách na obchodovanie s koňovitými
zvieratami, ich spermou, vajíčkami a embryami. 

29) § 30 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
30) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
31) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
32) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich

na územie Slovenskej republiky z tretích krajín. 
33) § 32 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 488/2002 Z. z.
34) § 32 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 488/2002 Z. z.
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hlavný veterinárny lekár určí vlastníkovi alebo jeho
zástupcovi primeraný čas na odstránenie nedostatku
predtým, než sa nariadené opatrenia vykonajú.

§ 9

(1) Ak je v prípadoch uvedených v § 8 miestom
určenia Slovenská republika, príslušný orgán veteri-
nárnej správy35) bezodkladne písomne oznámi prísluš-
nému orgánu členského štátu odoslania 
a) ak je to potrebné, počet a popis zvierat v zásielke

a zašle kópiu zdravotného certifikátu,
b) dátum príjmu zásielky na miesto určenia, 
c) dátum odberu vzoriek a dátum vykonania labora-

tórnych vyšetrení, ak vzorky boli odobraté, alebo ak
vzorky neboli odobraté, dátum vykonania kontroly,

d) charakter výsledkov vykonanej kontroly, a ak boli
odobraté vzorky, popis vyšetrovaných zvierat, pova-
hu použitých vyšetrení vzoriek a výsledky vyšetrení
vzoriek.

(2) Ak je v prípadoch uvedených v § 8 krajinou
odoslania zásielky Slovenská republika, príslušný or-
gán veterinárnej správy35) prijme všetky nevyhnutné
opatrenia a oznámi príslušnému orgánu členského
štátu určenia zásielky povahu vykonaných kontrol,
prijaté opatrenia a dôvody na ich nariadenie; príslušný
orgán veterinárnej správy35) môže od príslušného or-
gánu členského štátu požadova� do siedmich dní od
prijatia informácií pod¾a odseku 1 vykonanie
a) jedného alebo viacerých testov, ak je to potrebné,

duplikátnej vzorky alebo alikvotnej časti alebo čas-
tí, na ktoré sa vz�ahuje § 5 ods. 6, referenčným
laboratóriom Európskeho spoločenstva alebo
schváleným laboratóriom po dohode príslušných
orgánov veterinárnej správy a príslušných orgánov
členského štátu miesta určenia zásielky,

b) klinického vyšetrenia zásielky, ak bola umiestnená
do izolácie, za prítomnosti jeho zástupcu.

(3) Náklady za kontroly pod¾a odseku 2 znáša prí-
slušný orgán veterinárnej správy,35) ktorý ich následne
vyúčtuje odosielate¾ovi zásielky.

 (4) Ak sa príslušný orgán členského štátu určenia
zásielky obáva, že prijaté opatrenia uvedené v odseku
2 sú neadekvátne, príslušný orgán veterinárnej sprá-
vy35) a príslušný orgán členského štátu určenia zásiel-
ky nájdu spoločne spôsob a prostriedky na nápravu
situácie; ak je to vhodné, môže to zahŕňa� aj vykonanie
kontroly na mieste. Obdobne sa postupuje aj v prípa-
de, ak je miestom určenia zásielky Slovenská republi-
ka.

 (5) Ak sa kontrolou v mieste určenia v Slovenskej
republike opakovane zistia nedostatky uvedené v § 8,
príslušný orgán veterinárnej správy35) o tom informuje
Európsku komisiu a príslušné orgány ostatných člen-
ských štátov. 

 (6) Ak je Slovenská republika krajinou odoslania
zásielky, pri kontrole ktorej sa opakovane zistia ne-

dostatky uvedené v § 8, Európskou komisiou určení
veterinárni odborníci, v spolupráci s príslušným orgá-
nom veterinárnej správy, môžu vykonáva� kontrolu na
mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány vete-
rinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby,
ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborní-
kom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku
potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku
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 veteri-
nárnej správy.

 (7) Príslušný orgán veterinárnej správy na základe
žiadosti Európskej komisie, vyplývajúcej zo zistených
nedostatkov, zintenzívni kontrolu nad zvieratami
a produktmi živočíšneho pôvodu, pochádzajúcimi
z predmetného chovu, strediska, organizácie, schvále-
ného trhu alebo strediska na zhromažïovanie zvierat
alebo regiónu. Ak sú vážne dôvody ohrozenia zdravia
zvierat alebo v záujme ochrany zdravia ¾udí príslušný
orgán veterinárnej správy pozastaví certifikáciu alebo
presuny. 

 (8) Ak je krajinou určenia zásielky, pri kontrole
ktorej sa opakovane zistia nedostatky uvedené v § 8,
Slovenská republika, príslušný orgán veterinárnej
správy môže zintenzívni� kontrolu zvierat, pochádza-
júcich z predmetného chovu, strediska, organizácie,
schváleného trhu alebo strediska na zhromažïovanie
zvierat alebo regiónu.

 (9) Príslušný orgán veterinárnej správy35) môže
v prípade opakovaného zistenia nedostatkov uvede-
ných v § 8 a po predchádzajúcom povolení Európskou
komisiou dočasne zakáza� vstup zvierat a produktov
živočíšneho pôvodu, pochádzajúcich z predmetného
chovu, strediska, organizácie, schváleného trhu alebo
strediska na zhromažïovanie zvierat, alebo regiónu na
svoje územie.

(10) Odvolanie proti rozhodnutiam príslušných or-
gánov veterinárnej správy sa riadi osobitným predpi-
som,36) okrem odseku 13.

(11) Ak je krajinou určenia Slovenská republika,
rozhodnutia prijaté príslušným orgánom veterinárnej
správy a dôvody, pre ktoré boli rozhodnutia prijaté, sa
oznámia odosielate¾ovi alebo jeho zástupcovi a prí-
slušnému orgánu členskej krajiny odoslania.

(12) Ak o to odosielate¾ alebo jeho zástupca požiada,
rozhodnutia a ich dôvody uvedené v odseku 11 sa mu
doručia písomne spolu s poučením o právach na od-
volanie a o príslušnom postupe a lehotách. 

(13) Ak nastane spor, obe zúčastnené strany môžu
na základe dohody do jedného mesiaca postúpi� spor
na posúdenie odborníkovi, ktorého meno je uvedené
v zozname odborníkov Európskeho spoločenstva vy-
hotovenom Európskou komisiou. Náklady na konzul-
táciu s odborníkom uhradí Európske spoločenstvo.
Strany v spore sa riadia stanoviskom odborníka, pri-

35) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
36) § 46 zákona č. 488/2002 Z. z.
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čom berú do úvahy veterinárne požiadavky. Stanovisko
odborníka je záväzné a nemožno sa voči nemu odvola�.

(14) Náklady na vrátenie zásielky, držanie alebo
izoláciu zvierat alebo, ak je to vhodné, na ich zabitie
alebo neškodné odstránenie znáša odosielate¾, jeho
zástupca alebo osoba zodpovedná za tieto zvieratá
alebo produkty živočíšneho pôvodu.

Spoločné ustanovenia

§ 10

(1) Hlavný veterinárny lekár bezodkladne hlási37)
ostatným členským štátom a Európskej komisii každý
výskyt ohniska choroby na území Slovenskej republiky
okrem ohniska choroby uvedenej v osobitnom predpi-
se,38) zoonózy, choroby alebo iných príčin, ktoré môžu
predstavova� vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat
alebo pre zdravie ¾udí.

(2) Ak je krajinou odoslania Slovenská republika,
príslušný orgán veterinárnej správy bezodkladne na-
riadi opatrenia na kontrolu alebo prevenciu39) pod¾a
veterinárnych požiadaviek,12) najmä vymedzenie ná-
razníkových pásem pod¾a týchto veterinárnych požia-
daviek, alebo prijme ïalšie opatrenia, ktoré považuje
za vhodné, vrátane mimoriadnych núdzových opatre-
ní.34) 

(3) Ak je miestom určenia Slovenská republika alebo
ak je Slovenská republika štátom tranzitu, a ak sa pri
kontrole pod¾a § 5 zistí prítomnos� choroby alebo
skutočnos� pod¾a odseku 1, môže hlavný veterinárny
lekár, ak je to potrebné, prija� preventívne opatrenia
v súlade s veterinárnymi požiadavkami vrátane ka-
rantény zvierat.

(4) Až do prijatia rozhodnutia Európskou komisiou
môže hlavný veterinárny lekár, ak je krajinou určenia
Slovenská republika a ak sú na to závažné dôvody, na
ochranu zdravia zvierat alebo v záujme ochrany zdra-
via ¾udí prija� dočasné ochranné opatrenia týkajúce sa
chovov, stredísk alebo organizácií, alebo ak ide o epi-
zoóciu, opatrenia týkajúce sa nárazníkového pásma
v súlade s veterinárnymi požiadavkami. Prijaté opat-
renia pod¾a odsekov 2 až 4 hlavný veterinárny lekár
bezodkladne oznámi Európskej komisii a ostatným
členským štátom.

(5) Príslušný orgán veterinárnej správy môže požia-
da� Európsku komisiu o preskúmanie prijatých opat-
rení uvedených v odsekoch 1 až 4.

§ 11

Na vykonávanie veterinárnych kontrol a spoluprácu

s príslušnými orgánmi členských štátov sú príslušné
orgány veterinárnej správy.

§ 12

Všetci sprostredkovatelia obchodu so zvieratami ale-
bo produktmi živočíšneho pôvodu pod¾a § 1 musia
a) by� na žiados� príslušného orgánu veterinárnej

správy vopred registrovaní v úradnom registri,
b) vies� evidenciu dodávok a u príjemcov pod¾a § 5

ods. 1 písm. b) tretieho bodu aj s uvedením nasle-
dujúceho miesta určenia zvierat a produktov
a uchováva� ju po dobu, ktorú určí príslušný orgán
veterinárnej správy tak, aby mohla by� na žiados�
predložená príslušnému orgánu veterinárnej sprá-
vy.

§ 13

(1) Výmeny zvierat a produktov živočíšneho pôvodu,
ktoré nepodliehajú zosúladeným požiadavkám Európ-
skeho spoločenstva a veterinárnym požiadavkám,
podliehajú požiadavkám na kontroly ustanoveným
týmto nariadením, a najmä požiadavkám, ktoré sú
ustanovené v § 3 ods. 1 písm. a).

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy35) oznámi
Európskej komisii a ostatným členským štátom pod-
mienky a postupy, ktoré sa vz�ahujú na obchodovanie
so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu uvede-
nými v odseku 1.

(3) Kontrolné pravidlá stanovené pre zvieratá a pro-
dukty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vz�ahuje oso-
bitný predpis,10) sa rozšíria na zvieratá a produkty
živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevz�ahuje osobitný
predpis,10) ak sa prijmú zosúladené pravidlá, ktoré
upravia obchodovanie s nimi.

§ 14

Hlavný veterinárny lekár predkladá Európskej ko-
misii v zosúladenej forme základné informácie o vete-
rinárnych kontrolách vykonávaných pod¾a tohto na-
riadenia.

§ 15

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 okrem § 1 ods. 3, § 2 písm. b), § 5 až 9 a § 13
a 14, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nadobudnu-
tia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej repub-
liky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

37) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat. 
39) § 16 zákona č. 488/2002 Z. z.

Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 293/2003 Strana 2063



ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúca sa veterinárnych a zootechnických kontrol aplikova-
ných v obchode vo vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s oh¾adom na vytvorenie
vnútorného trhu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 224, 18. 8. 1990, s. 29) v znení 

smernice Rady 90/539/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 303, 3. 10. 1990, s. 6),

smernice Rady 90/667/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 363, 27. 12. 1990, s. 51),

smernice Rady 68/539/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 46, 19. 12. 2002, s. 19),

smernice Rady 91/496/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 6),

smernice Rady 91/628/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 11. 12. 1991, s. 17),

smernice Rady 92/60/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 75),

smernice Rady 92/95/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 54),

smernice Rady 92/118/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1992, s. 49),

smernice Rady 94/103/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 1, 3. 1. 1994, s. 224),

smernice Rady 94/338/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 36),

smernice Rady 94/339/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 151, 17. 6. 1994, s. 38),

smernice Rady 2002/33/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 315, 19. 11. 2002, s. 14).

2. Rozhodnutie Komisie 94/339/ES z 25. mája 1994, ktoré upravuje podrobné pravidlá na vykonanie článku
9 (1) smernice Rady 90/425/EHS, ktorá sa týka veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode
vo vnútri Spoločenstva pri niektorých živých zvieratách a produktoch z poh¾adu dobudovania vnútorného trhu
(Úradný  vestník Európskych spoločenstiev, L  151, 17. 6. 1994, s. 38).

3. Rozhodnutie Komisie 93/444/EHS z 2. júla 1993 o podrobných pravidlách upravujúcich obchod vo vnútri
Spoločenstva pri niektorých živých zvieratách a produktoch určených na vývoz do tretích krajín (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, L 208, 19. 8. 1993, s. 34).

4. Rozhodnutie Komisie 94/338/ES z 25. mája 1994, ktoré upravuje podrobné pravidlá na vykonanie smernice
Rady 90/425/EHS, ktoré sa týkajú odberu vzoriek na účely veterinárnych inšpekcií v mieste určenia (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev, L  151, 17. 6. 1994, s. 36).

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. 293/2003 Z. z.
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ZOZNAM CHORÔB ALEBO EPIZOOCIÍ, PRI KTORÝCH SÚ POVINNÉ MIMORIADNE OPATRENIA
S ÚZEMNÝMI OBMEDZENIAMI 

(SLOVENSKEJ REPUBLIKY ALEBO ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, REGIÓNOV ALEBO ZÓN)

1. slintačka a krívačka 
2. klasický mor ošípaných 
3. africký mor ošípaných
4. vezikulárna choroba ošípaných 
5. pseudomor hydiny
6. mor hovädzieho dobytka 
7. mor malých prežúvavcov 
8. vezikulárna stomatitída 
9. zhubná katarálna horúčka oviec 

10. africký mor koní 
11. vírusová encefalomyelitída koní 
12. nákazlivá obrna ošípaných 
13. mor hydiny (aviárna influenza)
14. kiahne oviec a kôz 
15. nodulárna dermatitída
16. horúčka údolia Rift
17. p¾úcna nákaza hovädzieho dobytka

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 293/2003 Z. z.

Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 293/2003 Strana 2065



294

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

o po žia dav kách na zdra vie zvie rat ko ňo vi tých pri ich pre mies tňo va ní, ich vý me ne
s člen ský mi štát mi a ich do vo ze z tre tích kra jín

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 a § 25 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:

Zá klad né usta no ve  nia

§ 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) Tým to na ria de ním sa usta no vu jú po žia dav ky na
zdra vie zvie rat pri pre mies tňo va ní ži vých zvie rat ko ňo -
vi tých, ich výmenách1) s člen ský mi štátmi2) a  ich do vo -
ze z tre tích kra jín.3)

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) cho vom po ¾no hos po dár ske ale bo tré nin go vé za ria -

de nie, staj ňa ale bo aká ko¾ vek bu do va ale bo za ria de -
nie, v kto rom sú zvie ra tá ko ňo vi té ob vyk le dr ža né
ale bo cho va né na akýko¾ vek účel,

b) zvie ra �om ko ňo vi tým divé ale bo do mes ti ko va né
zvie ra dru hu kone, vrá ta ne ze bier, ale bo so má re,
ale bo po tom ko via z krí že nia tých to dru hov,

c) re gis tro va ným zvie ra �om ko ňo vi tým aké ko¾ vek zvie -
ra ko ňo vi té re gis tro va né spô so bom, kto rý usta no -
vu je oso bit ný pred pis,4) iden ti fi ko va né po mo cou
iden ti fi kač né ho do kla du vy da né ho cho va te¾ ským
or gá nom  ale bo akým ko¾ vek iným prí sluš ným or gá -
nom kra ji ny, z kto rej zvie ra po chá dza, kto rý ve die
ple men nú kni hu ale bo re gis ter pre dané ple me no
zvie ra �a, ale bo ako u ko¾ vek me dzi ná rod nou aso ciá -

ciou ale bo or ga ni zá ciou, kto rá or ga ni zu je kone na
sú �až ale bo do sti hy,

d) ja toč ným zvie ra �om ko ňo vi tým zvie ra ko ňo vi té, ur -
če né na pre pra vu pria mo ale bo po pre cho de cez trh
so zvie ra ta mi ale bo cez schvá le né zber né stre di sko
zvie rat na bi tú nok na za bi tie,

e) zvie ra �om ko ňo vi tým na chov a pro duk ciu iné zvie ra
ko ňo vi té, ako sú zvie ra tá pod ¾a pís men c) a d),

f) člen ským štá tom ale bo tre �ou kra ji nou bez af ric ké -
ho moru koní aký ko¾ vek člen ský štát ale bo tre tia
kra ji na, na úze mí kto rej sa kli nic ky, sé ro lo gic ky
(u ne vak ci no va ných zvie rat ko ňo vi tých) ale bo epi de -
mio lo gic ky ne za zna me nal af ric ký mor koní v pred -
chá dza jú cich dvoch ro koch a v kto rej sa po čas pred -
chá dza jú cich 12 me sia cov ne vy ko ná va la žiad na
vak ci ná cia pro ti tej to cho ro be,

g) cho ro bou, kto rá pod lie ha po vin né mu hlá se niu cho -
ro ba uve de ná v oso bit nom pred pi se,5)

h) úrad ným ve te ri nár nym le ká rom ve te ri nár ny le kár
vy me no va ný or gá nom ve te ri nár nej správy6) ale bo
prí sluš ným ústred ným orgánom7) člen ské ho štá tu
ale bo tre tej kra ji ny,

i) do čas ným vstu pom sta tus re gis tro va né ho zvie ra �a
po chá dza jú ce ho z tre tej kra ji ny, kto ré sa pri ja lo na
úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev ale bo Slo ven skej
re pub li ky na čas krat ší než 90 dní.

Po žia dav ky na pre mies tňo va nie zvie rat
ko ňo vi  tých a ich vý me ny s člen ský mi štát mi 

§ 3

(1) Pre mies tňo va nie zvie rat ko ňo vi tých re gis tro va -
ných na úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo odo sie la nie
zvie rat ko ňo vi tých zo Slo ven skej re pub li ky do člen ské ho 
štá tu ale bo z člen ské ho štá tu do Slo ven skej re pub li ky
mož no po vo li�, len ak spĺ ňa jú pod mien ky pod ¾a § 4 a 5.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven -
skej re pub li ky (ïa lej len „štát na ve te ri nár na a po tra vi -
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1) § 2 písm. d) 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) § 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
3) § 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 295/2003 Z. z. o zo o tech nic kých a ge ne a lo gic kých po žia dav kách na ob cho do va nie s ko ňo vi tý mi

zvie ra ta mi, ich sper mou, va jíč ka mi a em bry a mi.
5) Prí lo ha č. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
6) § 4 ods. 1 písm. b) až d) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
7) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z. o ve te ri nár nej kon tro le pri vý me nách ži vých zvie rat a pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du 

s člen ský mi štát mi.



no vá sprá va“) ale bo prí sluš ný or gán člen ské ho štá tu
ur če nia môže ude li� vše obec nú ale bo li mi to va nú vý -
nim ku vzh¾a dom na vý me ny zvie rat ko ňo vi tých s člen -
ský mi štát mi, kto ré
a) sa po u ži jú na špor to vé ale bo re kre ačné úče ly ale bo

sa s nimi jaz dí po zdĺž ciest umies tne ných v blíz kos ti
vnú tor ných hra níc Eu róp skych spo lo čen stiev ale bo
v blíz kos ti štát nej hra ni ce Slo ven skej re pub li ky
s Eu róp sky mi spo lo čen stva mi,

b) sa zú čas tňu jú na kul túr nych ale bo  po dob ných
pod u ja tiach ale bo ak ti vi tách, or ga ni zo va ných po ve -
re ný mi miest ny mi or gán mi, umies tne ných v blíz -
kos ti vnú tor ných hra níc Eu róp skych spo lo čen stiev
ale bo v blíz kos ti štát nej hra ni ce Slo ven skej re pub li -
ky s Eu róp sky mi spo lo čen stva mi,

c) sú ur če né vý hrad ne na pas tvu ale bo na prá cu na
do čas né ob do bie v blíz kos ti vnú tor ných hra níc Eu -
róp skych spo lo čen stiev ale bo v blíz kos ti štát nej
hra ni ce Slo ven skej re pub li ky s Eu róp sky mi   spolo -
čen stvami.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va in for mu -
je Eu róp sku ko mi siu o po stup nos ti pod ¾a od se ku 2
a o ob sa hu ude le ných vý ni miek.

§ 4

(1) Zvie ra tá ko ňo vi té ne mô žu pri kon tro le vy ka zo va�
žiad ne kli nic ké prí zna ky cho ro by. Kon tro la sa musí
vy ko na� do 48 ho dín pred ich na lo že ním do do prav né -
ho pros tried ku. Ak ide o re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi -
té, môže sa ta ká to kon tro la  vy ža do va� len pri vý me ne
s člen ský mi štát mi. Usta no ve nia § 6 nie sú tým to
dotk nu té.

(2) Úrad ný ve te ri nár ny le kár sa musí v čase kon tro ly, 
naj mä  na zá kla de vy hlá se ní vlast ní ka ale bo cho va te ¾a,
ubez pe či�, že nie sú žiad ne dô vo dy, kto ré by vied li k zá -
ve ru, že zvie ra tá ko ňo vi té boli po čas 15 dní pred kon -
tro lou v kon tak te so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi pos tih nu tý -
mi in fekč ným ale bo ná kaz li vým ocho re ním.
Usta no ve nia § 5 nie sú tým to dotk nu té.

(3) Zvie ra tá ko ňo vi té ur če né na za bi tie ne smú by� za -
bi té v rám ci ná rod né ho prog ra mu era di ká cie ná kaz li -
vej ale bo in fekč nej cho ro by.

(4) Zvie ra tá ko ňo vi té sa iden ti fi ku jú takto:
a) re gis tro va né kone po mo cou iden ti fi kač né ho do kla -

du pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4) kto rý musí osved -
čo va�, že sú spl ne né usta no ve nia od se kov 5 a 6, ako
aj § 5; na ob do bie zá ka zu usta no ve né ho v od se ku 6
ale bo v § 5 úrad ný ve te ri nár ny le kár musí zru ši�
plat nos� toh to do kla du; do klad sa musí po za bi tí re -
gis tro va né ho koňa vrá ti� or gá nu, kto rý ho vy dal,

b) na chov a pro duk ciu spô so bom v sú la de s roz hod -
nu tím Eu róp skej ko mi sie.

(5) Iden ti fi kač né do kla dy pod ¾a od se ku 4 písm. a)
spre vá dza jú ce re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi té mu sia
zod po ve da� vzo rom pod ¾a prí lo hy č. 2 a 
a) môžu spre vá dza� re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi té,

kto ré sa na ro di li pred 1. ja nu árom 1998,
b) mu sia  spre vá dza� re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi té,

kto ré sa na ro di li 1. ja nu ára 1998 a po 1. ja nu ári
1998.

(6) Ok rem po žia da viek uve de ných v § 5 zvie ra tá ko -
ňo vi té ne mô žu po chá dza� z cho vu, v kto rom bol na ria -
de ný je den z tých to zá ka zov, ak
a) všet ky zvie ra tá dru hov vní ma vých na cho ro bu

umies tne né v cho ve ne bo li za bi té, ob do bie zá ka zu
pre chov pô vo du musí tr va� naj me nej
1. šes� me sia cov, ak ide o zvie ra tá ko ňo vi té po do zri -

vé zo žreb čej ná ka zy, odo dňa po sled né ho sku toč -
né ho ale bo mož né ho kon tak tu s cho rým zvie ra -
�om; u žreb cov pla tí zá kaz, až pokým sa zvie ra
ne vy kas tru je,

2. šes� me sia cov, ak ide o sop ¾av ku ale bo ná kaz li vú
en ce fa lo my e li tí du, odo dňa, keï sú cho ré zvie ra tá  
ko ňo vi té za bi té,

3. v prí pa de in fekč nej ané mie až do dňa, keï bo li in -
fi ko va né zvie ra tá za bi té, ostat né zvie ra tá vy ka zo -
va li ne ga tív nu re ak ciu na dva Cog gin so ve tes ty
usku toč ne né s od stu pom troch me sia cov,

4. šes� me sia cov, ak ide o ve zi ku lár nu sto ma ti tí du,
5. je den me siac od po sled né ho za zna me na né ho prí -

pa du, ak ide o bes no tu,
6. 15 dní od po sled né ho za zna me na né ho prí pa du,

ak ide o sne� sle zi no vú,
b) všet ky zvie ra tá dru hov vní ma vých k cho ro be zis te -

nej v cho ve boli za bi té a prie sto ry vy de zin fi ko va né,
ob do bie zá ka zu musí by� 30 dní odo dňa, keï boli
zvie ra tá od strá ne né a prie sto ry vy de zin fi ko va né, ak
ide o sne� sle zi no vú, je ob do bie zá ka zu 15 dní.

(7) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže pre 
jaz diar ne a do sti ho vé drá hy ude li� vý nim ku zo zá ka zov
pod ¾a od se ku 6. 

(8) O vý nim ke uve de nej v od se ku 7 a o jej dru hu in -
for mu je štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Eu -
róp sku ko mi siu.

(9) Ak štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va vy -
pra co va la vo li te¾ ný ale bo po vin ný plán era di ká cie cho -
ro by, ku kto rej sú zvie ra tá ko ňo vi té vní ma vé, pred lo ží
ho Eu róp skej ko mi sii na schvá le nie s vy svet le ním naj -
mä
a) roz ší re nia cho ro by na svo jom úze mí,
b) dô vo dov, kto ré vied li k vy pra co va niu plá nu, be rúc

do úva hy dô le ži tos� cho ro by, ako aj ná kla dov a úžit -
ku s ním spo je ných,

c) ze me pis nej ob las ti, v kto rej sa plán za ve die,
d) sta tu su ka te gó rií po u ži tých pre za ria de nie no riem,

kto ré sa majú do dr ža� pre kaž dý druh zvie ra �a, a po -
stu pov tý ka jú cich sa tes tov, kto ré sa majú po u ži�
(ïa lej len „šta tút“),

e) po stu pov mo ni to ro va nia plá nu,
f) kro kov, kto ré sa pod nik nú, ak chov z aké ho ko¾ vek

dô vo du stra tí svoj sta tus,
g) opat re ní, kto ré sa pri jmú, ak vý sled ky tes tov vy ko -

na ných v sú la de s plá nom sú po zi tív ne,
h) ne dis kri mi nač né ho cha rak te ru ob cho du na  do -

tknutom úze mí vzh¾a dom na vý me ny s člen ský mi
štát mi.

§ 5

(1) Ak Slo ven ská re pub li ka ale bo člen ský štát nie je
štá tom bez af ric ké ho moru koní [§ 2 písm. f)], mož no
zvie ra tá ko ňo vi té odo sie la� z čas ti ich úze mia po va žo -
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va né ho za in fi ko va né pod ¾a od se kov 2 až 5, ak spĺ ňa jú
pod mien ky uve de né v od se ku 6.

(2) Čas� úze mia Slo ven skej re pub li ky ale bo člen ské -
ho štá tu sa po va žu je za in fi ko va nú af ric kým mo rom
koní, ak sa
a) kli nic ky, sé ro lo gic ky u ne vak ci no va ných zvie rat ale -

bo epi de mio lo gic ky po tvr di la prí tom nos� af ric ké ho
moru koní v po sled ných dvoch ro koch ale bo

b) v po sled ných 12 me sia coch vy ko ná va la vak ci ná cia
pro ti af ric ké mu moru koní.

(3) Čas� úze mia po va žo va ná za in fi ko va nú af ric kým
mo rom koní musí mi ni mál ne za hŕ ňa�
a) ochran né pás mo s po lo me rom naj me nej 100 km

oko lo aké ho ko¾ vek ohni ska cho ro by,
b) pás mo do h¾a du pre sa hu jú ce naj me nej o 50 km

ochran né pás mo, v kto rom sa v po sled ných 12 me -
sia coch ne vy ko ná va la žiad na vak ci ná cia.

(4) Pra vid lá na kon tro lu opat re ní tý ka jú cich sa úze mí 
a pá sem pod ¾a od se kov 2 a 3 a prí sluš né vý nim ky sú
usta no ve né v oso bit nom pred pi se.8)

(5) Všet ky vak ci no va né zvie ra tá ko ňo vi té, na chá dza -
jú ce sa v ochran nom pás me, mu sia by� re gis tro va né a
iden ti fi ko va né pod ¾a oso bit né ho pred pi su.9) Iden ti fi -
kač ný do klad ale bo zdra vot ný cer ti fi kát musí ob sa ho -
va� jas ný od kaz na ta kú to vak ci ná ciu.

(6) Slo ven ská re pub li ka ale bo člen ský štát môže
z úze mia uve de né ho v od se ku 3 odo sie la� len zvie ra tá
ko ňo vi té, kto ré spĺ ňa jú tie to po žia dav ky:
a) vzh¾a dom na ak ti vi tu vek to ro vé ho hmy zu mu sia by�

odo sie la né iba po čas ur či tých ob do bí v roku v sú la -
de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev,

b) ne smú vy ka zo va� kli nic ké prí zna ky af ric ké ho moru
koní v deň vy ko ná va nia kon tro ly pod ¾a § 4 ods. 1,

c) ak ne bo li vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní,
mu sia by� s ne ga tív nym vý sled kom po dro be né
komplement-fixačnému tes tu na af ric ký mor koní
pod ¾a prí lo hy č. 3, a to dva krát v in ter va le 21 až 30
dní me dzi dvo ma tes tami, pri čom dru hý test musí
by� vy ko na ný po čas de sia tich dní pred odo sla ním,

d) ak boli vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní a
táto vak ci ná cia ne bo la vy ko na ná v pred chá dza jú -
cich dvoch me sia coch, mu sia by� po dro be né
komplement-fixačnému tes tu na af ric ký mor koní
pod ¾a prí lo hy č. 3 v in ter va loch pod ¾a pís me na c),
pri čom ne smie by� za zna me na ný ná rast množ stva
pro ti lá tok; možno po u ži� aj inú me tó du uznanú Eu -
róp skou ko mi siou,

e) mu sia by� dr ža né v ka ran té ne po dobu naj me nej 40
dní pred odo sla ním,

f) mu sia by� chrá ne né pred vek to ro vým hmy zom po -
čas ka ran té ny a pre pra vy z ka ran té ny na mies to
odo sla nia.

§ 6

(1) Slo ven ská re pub li ka ale bo člen ský štát môžu for -
mou iden ti fi kač né ho do kla du po vo li� na re cip roč nom
zá kla de vý nim ky z usta no ve ní § 4 ods. 1 dru hej vety
a § 8 ods. 2, ak pri pre mies tňo va ní zvie rat ko ňo vi tých
a re gis tro va ných zvie rat ko ňo vi tých na svo jom úze mí
za vied li al ter na tív ny kon trol ný sys tém, pos ky tu jú ci zá -
ru ky rov no cen né so zá ru ka mi usta no ve ný mi v § 4 ods. 5.

(2) O po stu pe pod ¾a od se ku 1 in for mu je štát na ve te ri -
nár na a po tra vi no vá sprá va Eu róp sku ko mi siu.

§ 7

(1) Zvie ra tá ko ňo vi té mu sia by� čo naj skôr pre pra ve -
né z cho vu pô vo du pria mo ale bo cez schvá le ný trh zvie -
rat, ale bo zber né stre di sko zvie rat,10) ale bo do mies ta
ur če nia v do prav ných pros tried koch ale bo kon taj ne -
roch, kto ré boli zvy čaj ným spô so bom vy čis te né a dez in -
fi ko va né dez in fekč ným pros tried kom v in ter va loch sta -
no ve ných člen ským štá tom ur če nia ale bo Slo ven skou
re pub li kou, ak je štá tom ur če nia. Do prav né pros tried -
ky mu sia by� také, aby trus, pod stiel ka a kr mi vo ne vy -
pa dá va li z do prav né ho pros tried ku po čas pre pra vy.
Pre pra va musí by� vy ko ná va ná spô so bom, kto rý za bez -
pe ču je po ho du zvie rat a účin nú ochra nu ich zdra via.

(2) Člen ský štát ur če nia ale bo Slo ven ská re pub li ka,
ak je štá tom ur če nia, môže po vo li� vý nim ky z nie -
ktorých po žia da viek § 4 ods. 5 pre aké ko¾ vek zvie ra ko -
ňo vi té ozna če né špe ciál nou znač kou in di ku jú cou, že
zvie ra ko ňo vi té je ur če né na za bi tie pod pod mien kou,
že vý nim ky sú uve de né v zdra vot nom cer ti fi ká te. V ta -
kom prí pa de mu sia by� ja toč né zvie ra tá ko ňo vi té pre -
pra vo va né pria mo na ur če ný bi tú nok a za bi té do pia -
tich dní od prí cho du na bi tú nok. 

(3) Úrad ný ve te ri nár ny le kár musí za zna me na� iden -
ti fi kač né čís lo ale bo čís lo iden ti fi kač né ho do kla du ja -
toč né ho zvie ra �a ko ňo vi té ho a odo sla� štát nej ve te ri -
nár nej a po tra vi no vej sprá ve na jej po žia da nie
osved če nie o tom, že zvie ra bolo za bi té.

§ 8

(1) Re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi té, kto ré sú odo sie la -
né zo svoj ho cho vu, mu sia by� spre vá dza né 
a) iden ti fi kač ným do kla dom pod ¾a § 4 ods. 4,
b) ak sú ur če né na vý me nu s člen ský mi štát mi, aj in -

for má ciou o zdra vot nom sta ve pod ¾a prí lo hy č. 4.

(2) Zvie ra tá ko ňo vi té na chov a pro duk ciu a ja toč né
zvie ra tá ko ňo vi té mu sia by� po čas pre pra vy spre vá dza -
né zdra vot ným cer ti fi ká tom pod ¾a prí lo hy č. 5.

(3) Cer ti fi kát ale bo iden ti fi kač ný do klad musí by� vy -
ho to ve ný po čas 48 ho dín pred na lo že ním zvie rat ko ňo -
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  8) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 309/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú podrobnosti o opat re niach na tl me nie af ric ké ho moru koní.
  9) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 298/2003 Z. z.
10) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú vý me nu s ho vä dzím do byt kom a oší -

pa ný mi.



vi tých ale bo naj ne skôr v po sled ný pra cov ný deň pred
ich na lo že ním, a to v slo ven skom ja zy ku a naj me nej
v jed nom z úrad ných ja zy kov člen ských štá tov odo sla -
nia ale bo ur če nia. Cer ti fi kát musí po zos tá va� z jed né ho 
lis tu a pla tí de sa� dní. Usta no ve nia § 6 nie sú tým to
dotk nu té.

(4) Do voz iných zvie rat ko ňo vi tých, ako sú re gis tro -
va né zvie ra tá ko ňo vi té, môže by� spre vá dza ný jed ným
zdra vot ným cer ti fi ká tom na celú zá siel ku; ne vy lu ču je
sa však ani ich spre vá dza nie in di vi du ál nym cer ti fi ká -
tom pod ¾a od se ku 2 pre kaž dé zvie ra v zá siel ke.

§ 9

Po žia dav ky na vý me nu nie ktorých ži vých zvie rat
a pro duk tov s člen ský mi štát mi pod ¾a oso bit né ho
predpisu11) sa po u ži jú naj mä pri kon tro lách v mies te
pô vo du, or ga ni zá cií a vý sled kov kon trol vy ko ná va ných
člen ský mi štát mi ur če nia a Slo ven skou re pub li kou, ak
je štá tom ur če nia, a na na ria de nie mi mo riad nych nú -
dzo vých opat re ní.12)

§ 10

(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
ve te ri nár nej správy13) kon tro ly na mies te v Slo ven skej
re pub li ke. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy, iné or -
gá ny ve rej nej sprá vy a oso by, kto rých sa tie to kon tro ly
tý ka jú, pos kyt nú od bor ní kom Eu róp skej ko mi sie pri
pl ne ní ich úloh všet ku pot reb nú po moc, a 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 ve te ri nár nej sprá vy.

(2) 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.

(3) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy pri jme, v sú -
la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev, pra -
vid lá na vy ko na nie od se ku 1.

Po ž ia  dav ky na do voz  zv ie  rat  ko ňo v i  tých
z tre  t ích kra j ín

§ 11

(1) Zvie ra tá ko ňo vi té do vá ža né na úze mie Slo ven skej
re pub li ky mu sia spĺ ňa� pod mien ky uve de né v § 12 až
16.

(2) Do účin nos ti roz hod nu tí pri ja tých pod ¾a § 12 až
16 uplat ňu jú sa pri do vo zoch z tre tích kra jín pod mien -
ky, kto ré sú pri naj men šom rov no cen né pod mien kam
uve de ným v § 3 až 9.

§ 12

(1) Na úze mie Slo ven skej re pub li ky mož no do vá ža�
iba zvie ra tá ko ňo vi té, kto ré po chá dza jú z tre tej kra ji ny
ale bo jej čas ti uve de nej v od de le nom stĺp ci zo zna mu,
kto rý je pri čle ne ný k zo zna mu vy da né mu pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.14) Zoz nam vy dá va a zve rej ňu je hlav ný
ve te ri nár ny le kár.15)

(2) Na zoz nam ur če ný na do voz zvie rat ko ňo vi tých sa
po u ži jú po stu py a kri té riá na prí pra vu a vy da nie zo zna -
mu tre tích kra jín ale bo ich čas tí pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.14)

§ 13

(1) Na úze mie Slo ven skej re pub li ky mož no do vá ža�
zvie ra tá ko ňo vi té, kto ré po chá dza jú z tre tích kra jín a
kto ré sú bez
a) af ric ké ho moru koní,
b) ve ne zu el skej  en ce fa lo my e li tí dy koní  po čas pred -

chá dza jú cich dvoch ro kov,
c) žreb čej ná ka zy a sop ¾av ky po čas pred chá dza jú cich

šies tich me sia cov.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev 
a) roz hod nú�, že po žia dav ky pod ¾a od se ku 1 sa po u ži jú 

iba na čas� úze mia tre tej kra ji ny; ak sa po žia dav ky
na af ric ký mor koní uplat ňu jú na re gio nál nej úrov -
ni, mu sia by� spl ne né pri naj men šom opat re nia  po -
d¾a § 5 ods. 2 až 6,

b) vy ža do va� pre ná ka zy, kto ré Eu róp ske spo lo čen stvá 
po va žu jú za cu dzo kraj né, do da toč né zá ru ky.

§ 14

Zvie ra tá ko ňo vi té, ur če né na odo sla nie do Slo ven skej 
re pub li ky, mu sia 
a) by� pred dňom na klád ky cho va né bez pre ru še nia na

úze mí ale bo čas ti úze mia tre tej kra ji ny ale bo v prí -
pa de re gio na li zá cie na čas ti úze mia pod ¾a § 13 ods.
2 písm. a) po čas ur če ný v roz hod nu tí pod ¾a § 15,

b) po chá dza� z cho vu, kto rý je pod ve te ri nár nym do zo -
rom.

§ 15

Na úze mie Slo ven skej re pub li ky mož no do vá ža� zvie -
ra tá ko ňo vi té z úze mia tre tej kra ji ny ale bo jej čas ti  po -
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11) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
12) § 32 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
13) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 284/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch a prob lé moch ve te ri nár nej in špek cie pri do vo ze ho vä -

dzie ho do byt ka, oviec, kôz, oší pa ných, čer stvé ho mäsa ale bo mä so vých vý rob kov z tre tích krajín.
15) § 20 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



d¾a § 13 ods. 2 písm. a) uve de nej v zo zna me vy ho to ve -
nom pod ¾a § 12 ods. 1, len ak zvie ra tá ok rem
po žia da viek uve de ných v § 13 
a) spĺ ňa jú po žia dav ky tý ka jú ce sa zdra via zvie rat, pri -

ja té s oh¾a dom na prí sluš né dru hy a ka te gó rie zvie -
rat ko ňo vi tých v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych 
spo lo čen stiev pre do vo zy zvie rat ko ňo vi tých z ta -
kejto kra ji ny; pri usta no vo va ní tých to po žia da viek
sa uplat ňu jú usta no ve nia pod ¾a § 4 a 5,

b) v  tre tej kra ji ne, kto rá nie je bez ve zi ku lár nej sto ma -
ti tí dy ale bo ví ru so vej ar te ri tí dy po čas naj me nej šies -
tich me sia cov, spĺ ňa jú na sle du jú ce po žia dav ky:
1. mu sia po chá dza� z cho vu, kto rý je bez ve zi ku lár -

nej sto ma ti tí dy po čas naj me nej šies tich me sia cov
a mu sia by� pred odo sla ním sé ro lo gic ky vy šet re né
s ne ga tív nym vý sled kom,

2. ak ide o ví ru so vú ar te ri tí du, zvie ra tá sam čie ho po -
hla via aj po pri po stu pe pod ¾a § 18 písm. b) mu sia
by� vy šet re né s ne ga tív nym vý sled kom sé ro lo gic -
ky ale bo ví rus izo lač ným tes tom ale bo akým ko¾ -
vek iným tes tom v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev, kto rý za ru ču je, že zvie ra tá
nie sú na pad nu té ví ru som; ten to pos tup sa ne -
vz�a hu je na zvie ra tá ko ňo vi té sam čie ho po hla via
uve de né v prí lo he č. 6. 

§ 16

(1) Zvie ra tá ko ňo vi té mu sia by� iden ti fi ko va né pod ¾a
§ 4 ods. 4 a spre vá dza né cer ti fi ká tom vy sta ve ným úrad -
ným ve te ri nár nym le ká rom vy vá ža jú cej tre tej kra ji ny,
kto rý musí
a) by� vy sta ve ný v deň na klád ky zvie rat na odo sla nie

do Slo ven skej re pub li ky ale bo, v prí pa de re gis tro va -
ných zvie rat ko ňo vi tých, v po sled ný pra cov ný deň
pred na klád kou,

b) by� vy ho to ve ný v slo ven skom ja zy ku a  naj me nej
v jed nom z úrad ných ja zy kov člen ské ho štá tu, v kto -
rom sa vy ko ná va jú ve te ri nár ne kon tro ly pri do vo ze,

c) spre vá dza� zvie ra tá v ori gi nál nom vy ho to ve ní,
d) osved čo va�, že zvie ra tá spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a

toh to na ria de nia,
e) po zos tá va� z jed né ho lis tu,
f) by� ur če ný pre jed né ho prí jem cu ale bo, ak ide o ja -

toč né zvie ra tá, pre jed nu zá siel ku pod pod mien kou,
že  zvie ra tá sú vhod ne ozna če né a iden ti fi ko va né.

(2) Vzor cer ti fi ká tu vy dá va a zve rej ňu je hlav ný ve te ri -
nár ny le kár.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va in for mu -
je Eu róp sku ko mi siu o po stu pe pod ¾a od se ku 1 písm. f)
v prí pa de ja toč ných zvie rat.

§ 17

(1) Ja toč né zvie ra tá ko ňo vi té mu sia by� spre vá dza né
cer ti fi ká tom vy sta ve ným úrad ným ve te ri nár nym le ká -
rom vy vá ža jú cej tre tej kra ji ny, kto ré ho vzor vy dá va a
zve rej ňu je hlav ný ve te ri nár ny le kár.

(2) Ja toč né zvie ra tá ko ňo vi té mu sia by� ihneï po prí -
cho de na úze mie Slo ven skej re pub li ky odo sla né na ur -
če ný bi tú nok pria mo ale bo po pre cho de cez trh ale bo
mies to zvo du a v sú la de s po žia dav ka mi tý ka jú ci mi sa
zdra via zvie rat za bi té v ča so vom ob do bí ur če nom v roz -
hod nu tiach pri ja tých pod ¾a § 15.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
z dô vo dov zdra via zvie rat ur či� bi tú nok, na kto rý mu sia
by� ja toč né zvie ra tá ko ňo vi té odo sla né. Tým to nie sú
dotk nu té oso bit né pod mien ky v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 18

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže v sú la -
de s roz hod nu tím Eu róp skej ko mi sie 
a) roz hod nú� o ob me dze ní do vo zov zvie rat z tre tej kra -

ji ny ale bo jej čas ti na jed not li vé dru hy ale bo ka te gó -
rie zvie rat, 

b) ur či� po pri po stu pe pod ¾a § 15 oso bit né pod mien ky
na do čas ný vstup re gis tro va ných zvie rat ko ňo vi tých 
ale bo zvie rat ko ňo vi tých ur če ných na oso bit né úče ly 
na úze mie Slo ven skej re pub li ky ale bo ich spät ný
ná vrat na úze mie Slo ven skej re pub li ky po tom, ako
boli do čas ne ex por to va né,

c) ur či� pod mien ky na zme nu do čas né ho vstu pu na
vstup tr va lý.

§ 19

(1) Zvie ra tá ko ňo vi té pre pra vo va né z úze mia jed nej
tre tej kra ji ny do dru hej tre tej kra ji ny cez úze mie Slo -
ven skej re pub li ky mu sia po chá dza� z tre tej kra ji ny
uve de nej v zo zna me pod ¾a § 12.

(2) Zvie ra tá ko ňo vi té uve de né v od se ku 1 mu sia by�
spre vá dza né tran zit ným cer ti fi ká tom na pre pra vu zvie -
rat ko ňo vi tých, kto ré ho vzor vy dá va a zve rej ňu je hlav -
ný ve te ri nár ny le kár.

§ 20

Pre chod né usta no ve nie

Usta no ve nia § 8 ods. 1 písm. b) a ods. 2 sa až do na -
do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k  Eu róp skej únii uplat ňu jú len pri do vo ze
z člen ských štá tov. Pri vý vo ze do člen ských štá tov sa
pri me ra ným spô so bom uplat ňu jú usta no ve nia § 16
ods. 1 a § 17 ods. 1.

§ 21

Účin nos� 

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003
ok rem § 3 ods. 3, § 4 ods. 8,  § 6 ods. 2 a § 16 ods. 3, kto -
ré na do bú da jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti 
zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej
únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZ NAM TRANS PO NO VA NÝCH PRÁV NYCH PRED PI SOV

1. Smer ni ca Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdra vot nom sta ve zvie rat če ¾a de ko ňo vi tých (equ ia de) pri ich pre -
pra ve a do vo ze z tre tích kra jín (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 224, 18. 8. 1990, s. 42) v zne ní

smer ni ce Rady 90/425/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 224, 18. 8. 1990, s. 29),

smer ni ce Rady 91/496/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 56),

roz hod nu tia Ko mi sie 92/130/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 647, 22. 2. 1992, s. 26),

smer ni ce Rady 92/36/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 157, 10. 6. 1992, s. 28),

smer ni ce Rady 2001/298/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 102, 12. 4. 2001, s. 63),

roz hod nu tia Ko mi sie 2012/160/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 053, 23. 2. 2002, s. 37 — 42).

2. Roz hod nu tie Ko mi sie 93/623/ES z 20. ok tób ra 1993 o za ve de ní iden ti fi kač né ho do kla du (pasu), kto rý spre vá -
dza re gis tro va né kone (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 298, 3. 12. 1993, s. 45 — 55).

3. Roz hod nu tie Ko mi sie 95/329/ES z 25. júla 1995 ur ču jú ce ka te gó rie sam cov če ¾a de ko ňo vi tých, na kto ré sa
vz�a hu je po žia dav ka ví ru so vej ar tri tí dy uve de ná v čl. 15 (b) (ii) smer ni ce Rady 90/426/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev L 191, 12. 8. 1995, s. 36).

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 hliad nu� 
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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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.



Vzo ry iden ti fi kač ných do kla dov

IDEN TI FI KAČ NÝ DO KLAD 
PRE RE GIS TRO VA NÉ ZVIE RA TÁ KO ŇO VI TÉ

PAS

VŠE OBEC NÉ PO KY NY

I. Pasy mu sia ob sa ho va� všet ky po ky ny pot reb né na ich po u ži tie a po dro bnos ti tý ka jú ce sa prí sluš né ho or gá nu,
kto rý ich vy sta vu je.

II. In for má cie uve de né na pa soch
A. Pasy mu sia ob sa ho va� na sle du jú ce in for má cie:

1. Sek cia I:
Ma j i  te ¾
Musí by� uve de né meno ma ji te ¾a ale bo jeho zá stup cu.

2. Sek cia II a III:
Iden t i  f i  ká c ia
Zvie ra ko ňo vi té musí by� iden ti fi ko va né prí sluš ným or gá nom.

3. Sek cia IV:
Za zna me ná va nie  iden t i  f i  kač ných kon trol
Kon tro ly za me ra né na iden ti fi ká ciu zvie ra �a ko ňo vi té ho mu sia by� za zna me ná va né prí sluš ným or gá nom, ak to
vy ža du jú práv ne pred pi sy.

4. Sek cia V a VI:
Zá zna my o vak c i  ná c i i
Všet ky vak ci ná cie mu sia by� za zna me na né v Sek cii V (iba in flu en za koní) a v Sek cii VI (všet ky ostat né vak ci ná -
cie).

5. Sek cia VII:
La bo ra tór  ne tes  ty
Vý sled ky všet kých tes tov vy ko ná va ných na účely zis te nia pre nos ných cho rôb mu sia by� za zna me na né.

6. Sek cia IX:
Le kár  ske ošet  re  nie
Čas� I a čas� II ale bo čas� III tej to sek cie mu sia by� ná le ži te vy pl ne né v sú la de s po kyn mi sta no ve ný mi v tej to sek cii.

B. Pasy môžu ob sa ho va� na sle du jú ce in for má cie:
Sek cia VIII:
Zá klad né zdra vot  né po ž ia  dav ky

Sek cia VIII uvá dza zá klad né zdra vot né po žia dav ky.
Uvá dza zoz nam cho rôb, kto ré mu sia by� za zna me na né v zdra vot nom cer ti fi ká te.
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.



Sek cia I

Po dro bnos ti o vlast níc tve

1. Na sú �až né úče ly kôň pat rí k štá tu, kto ré ho štát nu prí sluš nos� má jeho ma ji te¾.

2. Pri zme ne vlast níc tva musí by� pas ihneï odo vzda ný vy dá va jú cej or ga ni zá cii, aso ciá cii ale bo úrad nej agen tú re
s pos kyt nu tím mena a ad re sy no vé ho ma ji te ¾a na účel pre re gis trá cie a odo sla ný no vé mu ma ji te ¾o vi.

3. Ak je viac ma ji te ¾ov koňa ale bo kôň je ma jet kom spo loč nos ti, musí sa do pasu uvies� meno oso by zod po ved nej za
koňa spo lu s jej ná rod nos �ou. Ak sú ma ji te lia roz diel nych štát nych prí sluš nos tí, mu sia ur či� štát, ku kto ré mu kôň pat -
rí.

4. Ak Me dzi ná rod ná jaz dec ká fe de rá cia schvá li lí zing koňa ná rod nou jaz dec kou fe de rá ciou, po dro bnos ti o tej to
trans ak cii mu sia by� za zna me na né dotk nu tou ná rod nou jaz dec kou fe de rá ciou.

Dá tum
re gis trá cie
vy ko na nej

or ga ni zá ciou,
aso ciá ciou

ale bo úrad nou
agen tú rou

Meno
ma ji te ¾a

Ad re sa
ma ji te ¾a

Ná rod nos�
ma ji te ¾a

Pod pis
ma ji te ¾a

Od tla čok
pe čiat ky a pod pis

or ga ni zá cie,
aso ciá cie

ale bo úrad nej
agen tú ry
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Sek cia II

(1) Iden ti fi ká cia č.:

(2) Meno: (3) Po hla vie: (4) Far ba:

(5) Ple me no:

(6) od (otec): (7a) a (mat ka):

(7b) od (otec mat ky):

(8) Dá tum na ro de nia:

(9) Mies to na ro de nia:

(10) Cho va te¾/cho va te lia:
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(11) Cer ti fi kát pô vo du po tvr de ný:

Meno prí sluš né ho or gá nu:

Ad re sa:

Čís lo te le fó nu:

Čís lo faxu:

Pod pis: (Meno ve¾ ký mi pís me na mi
a funk cia pod pi su jú ce ho)

Od tla čok pe čiat ky:



Sekcia III

(1) Meno: (2) Plemeno: (3) Pohlavie: (4) Farba:

(5) Znaky získanØ od matky: (6) Región:

Hlava:

PrednÆ noha ¾avÆ:

PrednÆ noha pravÆ:

ZadnÆ noha ¾avÆ:

ZadnÆ noha pravÆ:

Telo:

Znaky:

Dòa:
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(7) Podpis a odtlaŁok peŁiatky
kvalifikovanØho veterinÆrneho lekÆra

(alebo príslu�nØho orgÆnu)
(ve¾kými písmenami)



Sek cia IV

Iden ti fi ká cia koňa opí sa né ho v pase

Iden ti fi ká cia koňa sa musí kon tro lo va� vždy, keï to vy ža du je le gis la tí va, a musí po tvr dzo va�, že zod po ve dá opi su
uve de né mu na stra ne s kres bou v pase.

Dá tum Mes to a štát Účel kon tro ly
 (pre te ky, zdra vot ný

cer ti fi kát atï.)

Pod pis, meno
(tla če ný mi pís me na mi)
a pos ta ve nie úrad ní ka

po tvr dzu jú ce ho
iden ti fi ká ciu

Sek cia V

Iba in flu en za koní

Zá znam o vak ci ná cii

Po dro bnos ti o kaž dej vak ci ná cii, kto rú kôň pod stú pil, mu sia by� jas ne a po dro bne za pí sa né a po tvr de né ve te ri nár -
nym le ká rom; vy ža du je sa meno a pod pis ve te ri nár ne ho le ká ra.

Dá tum Mies to Štát Vak cí na Meno (tla če ným
pís mom) a pod pis

ve te ri nár ne ho
le ká ra

Ná zov Čís lo dáv ky
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Sek cia VI

Cho ro by iné ako in flu en za koní

Zá znam o vak ci ná cii

Po dro bnos ti o kaž dej vak ci ná cii, kto rú kôň pod stú pil, mu sia by� jas ne a po dro bne za pí sa né a po tvr de né ve te ri nár -
nym le ká rom; vy ža du je sa meno a pod pis ve te ri nár ne ho le ká ra.

Dá tum Mies to Štát Vak cí na Meno (tla če ným
pís mom) a pod pis

ve te ri nár ne ho
le ká ra

Ná zov Čís lo dáv ky Cho ro ba(y)

Sek cia VII

La bo ra tór ne tes ty

Vý sle dok kaž dé ho tes tu na pre nos né ocho re nie, vy ko na né ho ve te ri nár nym le ká rom ale bo la bo ra tó riom schvá le -
ným ústred nou ve te ri nár nou služ bou štá tu, musí by� jas ne a po dro bne uve de ný v pase ve te ri nár nym le ká rom ko na -
jú cim za or gán po ža du jú ci test.

Dá tum Pre nos né
ocho re nie, kto ré 
je pred me tom

tes tu

Typ tes tu Vý sle dok
tes tu

Úrad né
la bo ra tó rium,

kto ré mu
sú za sie la né

vzor ky

Meno (tla če ným
pís mom)
a pod pis

ve te ri nár ne ho
le ká ra
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Sek cia VIII

Zá klad né zdra vot né po žia dav ky

(Tie to po žia dav ky nie sú plat né pri vstupe do Eu róp skej únie.)

Ja, dolupodpísaný1) tým to po tvr dzu jem, že zvie ra ko ňo vi té, opí sa né v pase č.: .............,
vy da nom (kým).............................................................................................................., 
spĺ ňa na sle du jú ce pod mien ky:

a) bolo dnes vy šet re né, ne vy ka zu je žiad ne kli nic ké prí zna ky cho ro by a je spô so bi lé na pre pra vu,

b) nie je ur če né na za bi tie v rám ci ná rod né ho prog ra mu era di ká cie pre nos ných cho rôb,

c) ne po chá dza z cho vu, kto rý pod lie ha ob me dze niam z dô vo dov zdra via zvie rat, a ne bo lo v kon tak te so zvie ra ta mi
ko ňo vi tý mi z ta ké ho cho vu,

d) pod ¾a môj ho naj lep šie ho ve do mia ne bo lo v kon tak te so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi pos tih nu tý mi pre nos nou cho ro bou 
po čas 15 dní pred na klád kou.

TOTO PO TVR DE NIE PLA TÍ 10 DNÍ OD DÁ TU MU JEHO POD PÍ SA NIA ÚRAD NÝM VE TE RI NÁR NYM LE KÁ ROM.

Dá tum Mies to Pre oso bit né epi de mio lo gic ké
dô vo dy spre vá dza ten to pas

samo stat ný zdra vot ný cer ti fi kát

Meno
(tla če ným
pís mom)
a pod pis
úrad né ho

ve te ri nár ne ho
le ká ra

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Áno/Nie (ne ho dia ce sa pre čiar kni te)

Cho ro by, kto ré sa mu sia po tvr di� v zdra vot nom cer ti fi ká te pri lo že nom k pasu:

1. Af ric ký mor koní

2. Ve zi ku lár na sto ma ti tí da

3. Žreb čia ná ka za

4. Sop ¾av ka

5. Ná kaz li vá en ce fa lo my e li tí da (všet ky typy)

6. In fekč ná ané mia 

7. Bes no ta

8. Sne� sle zi no vá
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1) Ten to do klad musí by� pod pí sa ný po čas 48 ho dín pred me dzi ná rod nou pre pra vou zvie ra �a ko ňo vi té ho.



Sek cia IX

Le kár ske ošet re nie

Čas� I

Dá tum a mies to vy sta ve nia tej to sek cie:.............................................................................9)

Prí sluš ný or gán vy dá va jú ci 

túto sek ciu iden ti fi kač né ho do kla du:.................................................................................9) 

Čas� II (de fi ni tív ne vy lu ču je zvie ra zo za bi tia na ¾ud skú spot re bu, musí by� opä tov ne po tvr de né, keï zvie ra mení
ma ji te ¾a)

Ja, do lu pod pí sa ný majite¾2)/zá stup ca majite¾a2) vy hla su jem, že zvie ra opí sa né v tom to iden ti fi kač nom
do kla de nie je ur če né na za bi tie na ¾ud skú spotrebu3)

Dá tum a mies to Meno ve¾ ký mi pís me na mi a pod pis
ma ji te ¾a zvie ra �a ale bo jeho zá stup cu

Meno ve¾ ký mi pís me na mi a pod pis
zá stup cu prí sluš né ho or gá nu

Čas� III — A (pla tí iba v sú vis los ti s in for má ciou v čas ti III — B)

Ja, do lu pod pí sa ný majite¾2)/zá stup ca majite¾a2) vy hla su jem, že zvie ra opí sa né v tom to iden ti fi kač nom 
do kla de je ur če né na za bi tie na ¾ud skú spotrebu4)

Dá tum a mies to Meno ve¾ ký mi pís me na mi a pod pis
ma ji te ¾a zvie ra �a ale bo jeho zá stup cu

Meno ve¾ ký mi pís me na mi a pod pis
zá stup cu prí sluš né ho or gá nu
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Iden ti fi kač né
čís lo
zviera�a1)9):
.............................................................



Čas� III — B (in for má cie po vin né pre zvie ra tá ko ňo vi té iden ti fi ko va né v sú la de s čas �ou III — A)

Zá znam o lie če ní
Dá tum po sled né ho
ošet re nia lie či va mi
ob sa hu jú ci mi lát ky

ne za hr nu té
v prí lo hách I, II, III

ale bo IV
na ria de nia (EHS)

č. 2377/90

[dd/mm/yyyy]

Mies to

— Kód štá tu

— PSČ

— Mies to

Lát ka(y) za čle ne ná(é)
do lie či va, kto rá(é) nie 

je(sú) za hr nu tá(é)
v prí lo hách I, II, III

ale bo IV
na ria de nia (EHS) č.

2377/905)6)

Ve te ri nár ny le kár ap li ku jú ci a/ale bo pred -
pi su jú ci le kár ske ošet re nie

Meno:.......................7)

Ad re sa:.....................7)

PSČ:.........................7)

Mies to:.....................7)

Tel.:..........................8)

Pod pis
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1) Iden ti fi kač né čís lo, ako je vy zna če né v sek cii II (1) iden ti fi kač né ho do kla du.
2) Čo sa ne ho dí, pre čiar kni te.
3) Zvie ra môže by� ošet re né lie či vom ob sa hu jú cim lát ky uve de né v zo zna me v prí lo hách I, II, III ale bo IV naria de nia (EHS) č. 2377/90 a iné lát -

ky. Za zna me na nie le kár ske ho ošet re nia v čas ti III-B je ne po vin né. Zvie ra ne smie by� ni kdy za bi té na ¾ud skú spot re bu.
4) Zvie ra môže by� ošet re né lie či vom ob sa hu jú cim lát ky uve de né v zo zna me v prí lo hách I, II ale bo III naria de nia (EHS) č. 2377/90 a iné lát ky

ok rem lá tok uve de ných v zo zna me v prí lo he IV toh to naria de nia. Zvie ra môže by� za bi té na ¾ud skú spot re bu iba po skon če ní vše obec né ho
ob me dze nia tr va jú ce ho šes� me sia cov od dá tu mu po sled né ho ošet re nia, po tvr de né ho po vin ne v čas ti III—B, lie či vom ob sa hu jú cim lát ky iné
ako lát ky za hr nu té v prí lo hách I, II ale bo III naria de nia (EHS) č. 2377/90.

5) Po tvrï cez pub li ko va né prí lo hy naria de nia (EHS) č. 2377/90.
6) Táto in for má cia je ne po vin ná. Táto in for má cia však môže umož ni� skrá te nie doby ob me dze nia, ak špe ci fi ko va ná lát ka po tom, ako bola po -

da ná, je za hr nu tá v prí lo hách I, II ale bo III naria de nia (EHS) č. 2377/90. Mi ni mál ne doby ob me dze nia budú po tom tie, kto ré sú usta no ve né
v člán ku 4 (4) smer ni ce 81/851/EHS.

7) Meno, ad re su, PSČ a mies to vy pí sa� tla če ný mi pís me na mi.
8) Čís lo te le fó nu vrá ta ne kódu štá tu a kódu re gió nu.
9) Ne vy ža du je sa, ak táto sek cia je vy da ná spo lu s iden ti fi kač ným do kla dom.



DIA GNOS TI KA AF RIC KÉ HO MORU KONÍ

Re a gen cie pre niž šie po pí sa ný ELI SA test (enzyme-linked im mu no sor bent as sa ys ) mož no zís ka� z re fe renč né ho la -
bo ra tó ria Eu róp ske ho spo lo čen stva ale bo z Re fe renč né ho la bo ra tó ria OIE pre Af ric ký mor koní.

1. KOM PE TI TIV NÝ ELI SA TEST NA ZIS ŤO VA NIE PRO TI LÁ TOK PRO TI VÍ RU SU AF RIC KÉ HO MORU KONÍ (AHSV)
(PRED PÍ SA NÝ TEST).

 Kom pe ti tiv ný ELI SA test sa po u ží va na zis �o va nie špe ci fic kých AHSV pro ti lá tok v sére Equ i dae kaž dé ho dru hu. Ši -
ro ké spek trum — po ly klo nál ne imu no lo gic ké sé rum mor ča �a pro ti AHSV (ïa lej an ti sé rum mor ča �a) je špe ci fic ké na
sé ro lo gic kú sku pi nu a je vhod né na dô kaz všet kých zná mych sé ro ty pov AHS ví ru su. 

 Prin cí pom tes tu je pre ru še nie re ak cie me dzi an ti gé nom AHSV a an ti sé rom mor ča �a vzor kou skú šob né ho séra.
Pro ti lát ky AHSV vo vzor ke skú šob né ho séra si budú kon ku ro va� s pro ti lát ka mi v an ti sé re mor ča �a, čo bude ma� za
ná sle dok zní že nie oča ká va né ho za far be nia (po pri da ní anti-morčacích pro ti lá tok a sub strá tu ozna če ných en zý -
mom). Séra sa môžu tes to va� na zá kla de jed no du ché ho zrie de nia 1:5 (me tó da kvap ko vej re ak cie) ale bo môžu by� tit -
ro va né (me tó da tit rá cie séra) na účel pos kyt nu tia ko neč ných bo dov zrie de nia. In hi bič né hod no ty vyš šie ako 50 % sa
môžu po va žo va� za po zi tív ne.

 Tu po pí sa ný skú šob ný pro to kol sa po u ží va v Re gio nál nom re fe renč nom la bo ra tó riu pre afric ký mor koní
v  Pirbrigh te, Spo je né krá ¾ov stvo.

 
1.1.Pos tup skúš ky 

1.1.1. Prí pra va plat ní
1.1.1.1. Po kry te ELI SA plat ne an ti gé nom AHVS ex tra ho va ným z in fi ko va ných bun ko vých kul túr a zrie de -

ných v uh li či ta no vom/hyd ro gé nuh li či ta no vom puf ri, pH 9,6. In ku buj te ELI SA plat ne cez noc pri
4 oC.

1.1.1.2. Vy prázd ni te jam ky a pre my te plat ne 3 × pre plách nu tím s fos fá to vým puf rom fy zio lo gic ké ho roz to -
ku soli (PBS), pH 7,2 — 7,4 a vy suš te na ad sor bu jú com pa pie ri.

1.1.2. Kon trol né jam ky
1.1.2.1. Tit ruj te po zi tív ne kon trol né séra v dvoj ná sob ne zrie de ných sé riách, od 1 : 5 až do 1 : 640 cez stĺ pec 

1 v stop puf ri (PBS ob sa hu jú ce 0,05 % (v/v) Tween-20, 5,0 % (w/v) su še né od tuč ne né mlie ko
(Cad bu ry´s Mar velTM) a 1 % (v/v) sé rum z dos pe lé ho ho vä dzie ho do byt ka), ak sa ne do siah ne ko -
neč ný ob jem 50 µl/jam ka.

1.1.2.2. Pri daj te 50 µl ne ga tív ne ho kon trol né ho séra zrie de né ho 1 : 50 (10 µl sé rum + 40 µl stop puf ra) do
ja miek A a B stĺp ca 2. 

1.1.2.3. Pri daj te 100 µl/jam ka stop puf ra do ja miek C a D stĺp ca 2 (blank).
1.1.2.4. Pri daj te 50 µl stop puf ra do ja miek E, F, G a H stĺp ca 2 (kon tro la mor ča �a).

1.1.3. Me tó da kvap ko vej re ak cie
1.1.3.1. Pri daj te kaž dé skú šob né sé rum zrie de né v stop puf ri v po me re 1:5 do pá rov ja miek stĺp cov 3 — 12

(10 µl séra + 40 µl stop puf ra).

 
ale bo

1.1.4. Me tó da tit rá cie séra
1.1.4.1. Pri prav te dvoj ná sob ne zrie de né sé rie kaž dej skú šob nej vzor ky (v 1 : 5 až do 1 : 640) v stop puf ri cez

8 ja miek jed not li vých stĺp cov (3 — 12).

 
po tom
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.



 1.1.5.Pri daj te 50 µl an ti sé ra mor ča �a, pred zrie de né ho v stop puf ri do všet kých ja miek, ok rem blank ja miek ELI -
SA plat ne (všet ky jam ky te raz majú ko neč ný ob jem 100 µl).
1.1.5.1. In ku buj te jed nu ho di nu pri 37 oC na or bi tál nej mie šač ke.
1.1.5.2. Pre my te plat ne 3 × a vy suš te ako pred tým.
1.1.5.3. Pri daj te do kaž dej jam ky 50 µl krá li čie ho anti-morčacieho kon ju gá tu chre no vej pe ro xi dá zy (HRP)

pred zrie de né ho v stop puf ri.
1.1.5.4. In ku buj te jed nu ho di nu pri 37 oC na or bi tál nej mie šač ke.
1.1.5.5. Pre my te plat ne 3 × a vy suš te ako pred tým.

1.1.6. Chro mo gén
Pri prav te chro mo gén OPD (OPD = ortho-phenyldiamín) roz tok pod ¾a po ky nov vý rob cu (0,4 mg/ml v ste ril -
nej des ti lo va nej vode) krát ko pred po u ži tím. Pri daj te sub strát (hyg ro gén pe ro xid = H

2
0

2
), aby sa zís ka la ko -

neč ná kon cen trá cia 0,05 % (v/v) (v po me re 1 : 2000 30 % roz to ku H
2
0

2
). Pri daj te 50 µl roz to ku OPD do kaž -

dej jam ky a ne chaj te plat ne na la bo ra tór nom sto le pri iz bo vej tep lo te. 
Za stav te re ak ciu pri da ním 50 µl/jam ka 1 M ky se li ny sí ro vej (H

2
SO

4
).

1.1.7. Od čí ta nie
Od čí taj te spek tro fo to met ric ky pri 492 nm.

1.2.Vy hod no te nie vý sled kov
1.2.1. Na zá kla de po u ží va nia sof tvé ro vé ho ba lí ka vy tlač te hod no ty op tic kej den zi ty (OD) a per cen to in hi bí cie (PI)

pre tert ale bo kon trol né sé rum na zá kla de stred nej hod no ty za zna me na nej v šty roch kon trol ných jam -
kách pre séra mor čiat. Úda je vy jad re né ako OD a PI hod no ty sa po u ží va jú na ur če nie toho, či sa test vy ko -
nal v ak cep to va te¾ ných li mi toch. Hor né kon trol né li mi ty (UCL) a dol né kon trol né li mi ty (LCL) na kon tro lu
séra mor čiat sú me dzi OD hod no ta mi 1,4 a 0,4, zvláš�. Ko neč ný ti ter pre po zi tív nu kon tro lu na zá kla de
50 % PI musí by� 1 : 240 (v roz pä tí 1 : 120 do 1 : 480). Kaž dá plat ňa, kto rá ne spĺ ňa vyš šie uve de né kri té riá,
musí by� za miet nu tá. Ak je však sé ro vý ti ter po zi tív nej kon tro ly väč ší ako 1 : 480 a skú šob né vzor ky sú stá -
le ne ga tív ne, tak po tom mož no ak cep to va� ne ga tív ne skú šob né vzor ky. Pá ro vé jam ky na ne ga tív nu kon -
tro lu séra a pá ro vé blank jam ky mu sia za zna me ná va� PI hod no ty me dzi + 25 % a — 25 % a me dzi + 95 %
a + 105 %, zvláš�. V dô sled ku chy by v rám ci tých to li mi tov nie je plat ňa ne plat ná, ale sa pred po kla dá, že sa
vy ví ja sfar be nie po za dia. 

1.2.2. Dia gnos tic ká pra ho vá hod no ta (cut-off va lue) pre skú šob né séra je 50 % (PI 50 %). Vzor ky, pri kto rých sa
za zna me ná va jú PI hod no ty väč šie ako 50 %, sa za zna me ná va jú ako po zi tív ne. Vzor ky, pri kto rých sa za -
zna me ná va jú PI hod no ty niž šie ako 50 %, sa za zna me ná va jú ako ne ga tív ne.
Vzor ky, pri kto rých sú za zna me ná va né PI hod no ty nad ale bo pod pra ho vou hod no tou pre pá ro vé jam ky,
sa po va žu jú za du bióz ne. Ta ké vzor ky sa môžu opä tov ne tes to va� me tó dou kvap ko vej re ak cie a tit rá ciou.
Po zi tív ne vzor ky sa môžu ta kis to tit ro va� na účel pos kyt nu tia in di ká cie stup ňa po zi ti vi ty.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+ vna
kontr.

.

A 1:5 - vna kontr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

B 1:10 - vna kontr. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

C 1:20 prázd na

D 1:40 prázd na

E 1:80 GP kontr.

F 1:160 GP kontr.

G 1:320 GP kontr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H 1:640 GP kontr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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- vna kontr.  = ne ga tív na kon tro la
+ vna kontr. = po zi tív na kon tro la
GP kontr.     = kon tro la mor ča �a



Skú šob né séra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
+ vna
kontr.

.

A 1:5 - vna kontr. 1:5 1:5

B 1:10 - vna kontr. 1:10 1:10

C 1:20 prázd na 1:20 1:20

D 1:40 prázd na 1:40 1:40

E 1:80 GP kontr. 1:80 1:80

F 1:160 GP kontr. 1:160 1:160

G 1:320 GP kontr. 1:320 1:320

H 1:640 GP kontr. 1:640 1:640

2. NE PRIA MY ELI SA TEST NA ZIS TE NIE PRO TI LÁ TOK PRO TI VÍ RU SU AF RIC KÉ HO MORU KONÍ (AHSV) (PRED PÍ -
SA NÝ TEST).

Tu po pí sa ný test je v sú la de s po pi som tes tu v ka pi to le 2.1.11 OIE Ma nu á lu štan dar dov pre dia gnos tic ké tes ty
a vak cí ny, štvr té vy da nie, 2000.

Po u ží va sa re kom bi nant ný VP7 pro te ín ako an ti gén na ur če nie pro ti lát ky AHS ví ru su, kto rý má vy so ký in dex cit li -
vos ti a špe ci fic kos ti. Iný mi vý ho da mi je, že je sta bil ný, a nie je in fekč ný.
2.1.Pos tup tes tu 

2.1.1. Pev ná fáza
2.1.1.1. ELI SA plat ne sú po kry té re kom bi nant ným AHSV-4 VP7, kto rý je zrie de ný v uh li či ta no vom/hyd -

ro gé nuh li či ta no vom puf ri, pH 9,6. In ku buj te ELI SA plat ne cez noc pri 4 oC.
2.1.1.2. Pre my te plat ne 5 × s des ti lo va nou vo dou ob sa hu jú cou 0,01 % (v/v) Twe en 20 pre mý va cí roz tok).

Jem ne po klep te plat ne na ab sorpč ný ma te riál, aby sa od strá nil vše tok zvyš ko vý pre mý va cí roz tok.
2.1.1.3. Blo kuj te plat ne s fos fá to vým puf rom fy zio lo gic ké ho roz to ku soli (PBS) + 5 % (w/v) od stre de né

mlie ko (Ne stlé su še né od tuč ne né mlie ko (Dry Skim MilkTM), 200 µl/jam ka 1 ho di nu pri 37 oC.
2.1.1.4. Od stráň te stop roz tok a jem ne po klep te plat ne na ab sorpč ný ma te riál. 

2.1.2. Skú šob né vzor ky 
2.1.2.1. Vzor ky séra, kto ré sa majú tes to va�, a po zi tív ne a ne ga tív ne kon trol né séra sú zrie de né v po me re

1 : 25 v PBS + 5 % (w/v) od stre de né mlie ko + 0,05 % (v/v) Twe en 20, 100 µl na jam ku. In ku buj te
1 ho di nu pri 37 oC.
Na tit ro va nie urob te dvoj ná sob ne zrie de né sé rie od 1 : 25 (100 µl/jam ka), jed no sé rum na kaž dý stĺ -
pec plat ne a urob te to isté s po zi tív ny mi a ne ga tív ny mi kon tro la mi. In ku buj te 1 ho di nu pri 37 oC.

2.1.2.2. Pre my te plat ne, ako je po pí sa né v kro ku 2.1.1.2.
2.1.3. Kon ju gát

2.1.3.1. Roz de¾ te 100 µl/jam ku anti-konského ga ma glo bu lí nu kon ju go va né ho v chre no vej pe ro xy dá ze
(HRP), zrie de né ho v PBS + 5 % mlie ka + 0,05 % Twe en 20, pH 7,2. In ku buj te 1 ho di nu pri 37 oC.

2.1.2.3. Pre my te plat ne, ako je po pí sa né v kro ku 2.1.1.2.
2.1.4. Chro mo gén/sub strát

2.1.4.1. Pri daj te 200 µl/jam ku roz to ku chro mo gén/sub strá tu (10 ml 80,6 mM DMAB (di met hyl ami no -
ben zal de hy de) + 10 ml 1,56 mM MBTH (3-methyl-2-benzo-thiazoline hyd ra zo ne hyd ro chlo rid)
+ 5 µl H

2
0

2
).

Vý voj sfar be nia sa ukon čí pri da ním 50 µl 3 N H
2
S0

4
 po pri bliž ne 5 — 10 mi nú tach (pred tým, ako sa

za čne sfar bo va� ne ga tív na kon tro la). 
Môžu sa ta kis to po u ži� iné chro mo gé ny, ako je ABTS (2,2´-Azino-bis [3-ethylbenzothiazoline-6
ky se li ny sí ro vej], TMB (tet ra met hyl ben zi di ne) ale bo OPD (ortho-phenyldiamine). 

2.1.4.2. Od čí taj te plat ne pri 600 nm (ale bo 620 nm).
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- vna kontr.  = ne ga tív na kon tro la
+ vna kontr. = po zi tív na kon tro la
GP kontr.     = kon tro la mor ča �a



2.2.Vy hod no te nie vý sled kov
2.2.1. Vy po čí taj te cutt-off hod no tu pri da ním 0,6 k hod no te ne ga tív nej kon tro ly (0,6 je štan dard ná od chýl ka zís -

ka ná zo sku pi ny 30 ne ga tív nych sér).
2.2.2. Skú šob né vzor ky s hod no ta mi ab sor ban cie men ší mi ako li mit (cutt-off) sa po va žu jú za ne ga tív ne. 
2.2.3. Skú šob né vzor ky hod no tou ab sor ban cie väč šou ako li mit cut-off + 0,15 sa po va žu jú za po zi tív ne.
2.2.4. Skú šob né vzor ky so stred ný mi hod no ta mi ab sor ban cie sú du bióz ne a na po tvr de nie vý sled ku sa musí po -

u ži� dru há skúš ka.

3. STOP ELI SA NA ZIS TE NIE PRO TI LÁ TOK PRO TI VÍ RU SU AF RIC KÉ HO MORU KONÍ (AHSV) (PRED PÍ SA NÝ TEST)

Stop ELI SA je vy pra co va ný na zis �o va nie špe ci fic kých AHSV pro ti lá tok v sére všet kých vní ma vých dru hov. VP7 je
dô le ži tý, an ti gé no vý ví ru so vý pro te ín AHSV a je kon zer vo va ný v de via tich sé ro ty poch. Vzh¾a dom na to, že mo no klo -
nál na pro ti lát ka (Mab) je ta kis to na mie re ná pro ti VP7, test za bez pe ču je vy so kú hla di nu cit li vos ti a špe ci fic kos ti. Ďa -
lej re kom bi nant ný VP7 an ti gén je úpl ne ne škod ný a z toh to dô vo du ga ran tu je vy so ký stu peň bez peč nos ti.

Prin cí pom tes tu je pre ru še nie re ak cie me dzi re kom bi nant ným VP7 ako an ti gé nom via za ným na ELI SA plat ňu a
kon ju go va ným Mab špe ci fic kým pre VP7. Pro ti lát ka v skú šob nom sére bude blo ko va� re ak ciu me dzi an ti gé nom a
Mab, čo bude ma� za ná sle dok zní že nie far by.

Test po pí sa ný ïa lej sa vy ko ná va v Re fe renč nom la bo ra tó riu Eu róp ske ho spo lo čen stva pre afric ký mor koní, Al ge te, 
Špa niel sko. 
3.1.Pos tup tes tu

3.1.1. ELI SA plat ne
3.1.1.1. Po kry te ELI SA plat ne re kom bi nant ným AHSV-4 VP7 roz rie de ným v uh li či ta no vom/hyd ro gé nuh li -

či ta no vom puf ri, pH 9,6. In ku buj te cez noc pri 4 oC.
3.1.1.2. Pre my te plat ne 5 × s fos fá to vým puf rom fy zio lo gic ké ho roz to ku soli (PBS), ob sa hu jú ce ho 0,05 %

(v/v) Twe en 20 (PBST). 
3.1.1.3. Sta bi li zuj te plat ne ošet re ním so sta bi li zač ným roz to kom (aby sa umož ni lo dlho do bé skla do va nie

pri + 4 oC bez stra ty ak ti vi ty) a vy suš te na ad sor bu jú com pa pie ri.
3.1.2. Skú šob né vzor ky a kon tro ly

3.1.2.1. Pre skrí ning: zrieï te skú šob né sé rum a kon tro ly v po me re 1:10 pria mo na plat ni v PBST
s ko neč ným ob je mom 100 µl /jam ku. In ku buj te 1 ho di nu pri 37 oC.

3.1.2.2. Pre tit rá ciu: pri prav te dvoj ná sob ne zrie de né sé rie skú šob né ho séra a po zi tív nych kon trol
(100 µl/jam ku v po me re od 1 : 10 do 1 : 280 cez 8 ja miek. Ne ga tív na kon tro la sa
tes tu je pri zrie de ní 1 : 10. 

3.1.3. Kon ju gát
Pri daj te do kaž dej jam ky 50 µl Mab (mo no klo nál nych pro ti lá tok špe ci fic kých pre VP7) kon ju go va ných
v pred zrie de nej chre no vej pe ro xi dá ze (HRP) a jem ne pre mie šaj te, aby sa za bez pe či la ho mo ge ni ta. In ku buj -
te 30 mi nút pri 37 oC.

3.1.4. Pre my te plat ne 5 × s PBST a vy suš te, ako je uve de né hore. 
3.1.5. Chro mo gén/sub strát

Pri daj te 100 µl/jam ku roz to ku chro mo gén/sub strá tu (1 ml ABTS (2,2´-Azino-bis
[3-ethylbenzothiazoline-6 ky se li ny sí ro vej]), 5 mg/ml + 9 ml sub strá to vé ho puf ra (0,1 M
fosfátovo-citrátového puf ra pH 4 ob sa hu jú ce ho 0,03 % H

2
0

2
] a in ku buj te 10 mi nút pri iz bo vej tep lo te.

Roz voj sfar be nia je ukon če ný pri da ním 100 µl /jam ku 2 % (w/v)SDS (so dium do de cyl sul fát). 
3.1.6. Od čí ta nie

Od čí taj te pri 405 nm v od čí ta com za ria de ní ELI SA.
3.2.Vy hod no te nie vý sled kov 

3.2.1. Va li dá cia tes tu
Test je plat ný, ak op tic ká den zi ta (OD) ne ga tív nej kon tro ly (NC) je vyš šia ako 1,0 a OD po zi tív nej kon tro ly
(PC) je niž šia ako 0,2.

3.2.2. Vý po čet cutt-off
Po zi tív ny cut-off = NC— (NC — PC) × 0,3)
Ne ga tív ny cut-off = NC — (NC — PC) × 0,2)
Pri čom NC je OD ne ga tív nej kon tro ly a PC je OD po zi tív nej kon tro ly.

3.2.3. In ter pre tá cia vý sled kov
Vzor ky s OD niž ším ako po zi tív ny cut-off sa po va žu jú ako po zi tív ne na AHSV pro ti lát ky.
Vzor ky s OD vyš ším ako ne ga tív ny cut-off sa po va žu jú za ne ga tív ne na AHSV pro ti lát ky.
Vzor ky s OD me dzi tý mi to dvo ma hod no ta mi sa po va žu jú za du bióz ne a zvie ra tá sú opä tov ne vzor ko va né
po 2 až 3 týž dňoch.
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IN FOR MÁ CIA O ZDRA VOT NOM STA VEa)

Sprie vod ný do klad č. ...................

Do lu pod pí sa ný osved ču jemb), že vyš šie opí sa né zvie ra ko ňo vi té spĺ ňa na sle du jú ce po žia dav ky:
a) bolo dnes vy šet re né a ne vy ka zu je žiad ne kli nic ké prí zna ky ocho re nia,
b) nie je ur če né na za bi tie v rám ci ná rod né ho prog ra mu era di ká cie ná kaz li vé ho ale bo in fekč né ho ocho re nia,
c) ne po chá dza z úze mia ale bo čas ti úze mia člen ské ho štá tu/tre tej kra ji ny,  kto rá pod lie ha ob me dze niam z dô vo du

af ric ké ho moru koní, 
ale bo po chá dza z úze mia  ale bo čas ti úze mia člen ské ho štá tu, kto rá pod lie ha zá ka zu z dô vo dov tý ka jú cich sa
zdra via zvie rat a bolo po dro be né  tes tom pod ¾a člán ku 5 (3) smer ni ce 90/426/EHS s uspo ko ji vý mi vý sled ka mi
v ka ran tén nej sta ni ci
........................................................................................................
me dzi ........................................... a ................................................c),
nie je vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní ale bo bolo vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní dňa
.............................................c), d),

d) ne po chá dza z hos po dár stva, kto ré pod lie ha zá ka zu z dô vo dov tý ka jú cich sa zdra via zvie rat a ani ne pri šlo do kon -
tak tu so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi po chá dza jú ci mi z hos po dár stva, kto ré pod lie ha zá ka zu z dô vo dov tý ka jú cich sa
zdra via zvie rat:
1. po čas šies tich me sia cov po čnúc dňom po sled né ho sku toč né ho ale bo mož né ho kon tak tu s cho rým zvie ra �om, ak

ide o zvie ra tá ko ňo vi té, u kto rých je po do zre nie, že majú žreb čiu ná ka zu; v prí pa de žreb ca pla tí zá kaz až do vte dy,
kým sa zvie ra ne vy kas tru je,

2. po čas šies tich me sia cov po čnúc dňom, keï cho ré zvie ra tá za bi jú na bi tún ku, ak ide o sop ¾av ku ale bo ná kaz li vú
en ce fa lo my e li tí du koní,

3. ak ide o in fekč nú ané miu, až do dá tu mu, keï sa in fi ko va né zvie ra tá za bi li a zos tá va jú ce zvie ra tá vy ka zu jú ne ga tív -
nu re ak ciu pri dvoch Cog gin so vých tes toch vy ko na ných v troj me sač nom od stu pe,

4. po čas šies tich me sia cov od po sled né ho prí pa du, ak ide o ve zi ku lár nu sto ma ti tí du,
5. po čas jed né ho me sia ca od po sled né ho prí pa du, ak ide o sňe� sle zi no vú (an thrax),
6. ak všet ky zvie ra tá dru hov vní ma vých na cho robu umies tne né v cho ve  boli za bi té a ob jekty vy de zin fi ko va né do 30

dní  po čnúc dňom, keï sa zvie ra tá zlik vi do va li a ob jekty vy de zin fi ko va li, ok rem prí pa du sne ti sle zi no vej (an thra -
xu), keï je ob do bie zá ka zu 15 dní;

e) pod ¾a môj ho naj lep šie ho ve do mia ne bo lo v kon tak te so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi tr pia ci mi in fekč nou ale bo ná kaz li -
vou cho ro bou po čas 15 dní pred tým to vy hlá se ním;

f) po čas kon tro ly bolo spô so bi lé na pre pra vu na ur če nú ces tu v sú la de s usta no ve nia mi smer ni ce 91/628/EHS.
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.

a) Táto in for má cia sa ne vy ža du je, ak exis tu je bi la te rál na zmlu va pod ¾a člán ku 6 smer ni ce 90/426/EHS.
b) Pla tí de sa� dní.
c) Ne ho dia ce sa pre čiar kni te.
d) Dá tum oč ko va nia sa musí uvies� do sprie vod né ho do kla du (pasu).
e) Toto vy hlá se nie ne zba vu je pre prav cov ich po vin nos tí naj mä v sú la de s plat ný mi usta no ve nia mi Spo lo čen stva tý ka jú ci mi sa spô so bi los ti

zvie rat, kto ré sa majú pre pra vo va�.

Dá tum Mies to Od tla čok pe čiat ky a pod pis
úrad né ho ve te ri nár ne ho lekára1)

1) Názov ve¾kými tlačenými písmenami a funkcia.



VZOR 
ZDRA VOT NÉ HO CER TI FI KÁ TU

(na ob chod me dzi člen ský mi štát mi EHS)

ZVIE RA TÁ KO ŇO VI TÉ (EQU I DAE)

Č.: ...................................................

Vy vá ža jú ci člen ský štát: ............................................................................

Zod po ved né mi nis ter stvo: ..........................................................................

Územ ne zod po ved ný úrad: .........................................................................

I. Po čet equ i dae: .......................................................................................
II. Iden ti fi ká cia equ i dae: ............................................................................

Po čet equidae1) Dru hy koní, so má rov,
mu líc a mu lov

Ple me no
Vek

Po hla vie

Spô sob
iden ti fi ká cie

a  identifikácia2)

III. Pô vod a ur če nie zvie ra �a/zvie rat:

Zvie ra/zvie ra tá sa odo sie la jú 

z: ..................................................................................................................................................................

(Mies to vý vo zu)

do: ................................................................................................................................................................

(Člen ský štát a mies to ur če nia)

Meno a ad re sa odo sie la te ¾a:............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Meno a ad re sa prí jem cu:.................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.

1) V prí pa de zvie rat ur če ných na za bi tie typ špe ciál nej znač ky.
2) Sprie vod ný do klad (pas) iden ti fi ku jú ci zvie ra tá ko ňo vi té sa môže pri po ji� k to mu to cer ti fi ká tu, ak sa uve die jeho čís lo.



IV. In for má cia o zdra vot nom sta vea) 
Do lu pod pí sa ný osved ču jem, že vyš šie opí sa né zvie ra/zvie ra tá spĺ ňa jú na sledujúce po žia dav ky:
1. bolo/boli dnes vy šet re né a ne vy ka zu jú žiad ne kli nic ké prí zna ky ocho re nia;
2. nie je/nie sú ur če né na za bi tie v rám ci ná rod né ho prog ra mu era di ká cie ná kaz li vé ho ale bo in fekč né ho ocho re -

nia;
3. — ne po chá dza/ne po chá dza jú z úze mia ale bo čas ti úze mia člen ské ho štá tu/tre tej kra ji ny, kto rá pod lie ha ob me -

dze niam z dô vo du af ric ké ho moru koní,
ale bo

— po chá dza/po chá dza jú z úze mia ale bo čas ti úze mia člen ské ho štá tu, kto rá pod lie ha zá ka zu z dô vo du af ric ké ho
moru koní a bolo/boli po dro be né tes tom pod ¾a člán ku 5 (3) smer ni ce 90/426/EHS s uspo ko ji vý mi vý sled ka mi
v ka ran tén nej sta ni ci
...................................................................................................................................................................
me dzi...........................................................................a..........................................................................b);

— nie je/nie sú vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní,
ale bo

— bolo/boli vak ci no va né pro ti af ric ké mu moru koní dňa ......................... b);
4. ne po chá dza z hos po dár stva, kto ré pod lie ha zá ka zu z dô vo dov tý ka jú cich sa zdra via zvie rat a ani ne pri šlo do

kon tak tu so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi po chá dza jú ci mi z hos po dár stva, kto ré pod lie ha zá ka zu z dô vo dov tý ka jú cich 
sa zdra via zvie rat:
— po čas šies tich me sia cov po čnúc dňom po sled né ho sku toč né ho ale bo mož né ho kon tak tu s cho rým zvie ra �om,

ak ide o zvie ra tá ko ňo vi té, u kto rých je po do zre nie, že majú žreb čiu ná ka zu. V prí pa de žreb ca však pla tí zá kaz
až do vte dy, kým sa zvie ra ne vy kas tru je,

— po čas šies tich me sia cov po čnúc dňom, keï sa cho ré zvie ra tá za bi jú na bi tún ku, ak ide o sop ¾av ku ale bo ná kaz -
li vú en ce fa lo my e li tí du koní,

— ak ide o in fekč nú ané miu, až do dá tu mu, keï in fi ko va né zvie ra tá boli za bi té a zos tá va jú ce zvie ra tá vy ka zu jú
ne ga tív nu re ak ciu pri dvoch Cog gin so vých tes toch vy ko na ných v troj me sač nom od stu pe,

— po čas šies tich me sia cov od po sled né ho prí pa du, ak ide o ve zi ku lár nu sto ma ti tí du,
— po čas jed né ho me sia ca od po sled né ho prí pa du, ak ide o sne� sle zi no vú (an thrax),
— ak všet ky zvie ra tá dru hov vní ma vých na cho ro bu umies tne né v cho ve boli za bi té a ob jekty vy de zin fi ko va né do

30 dní po čnúc dňom, keï sa zvie ra tá zlik vi do va li a ob jekty vy de zin fi ko va li, ok rem prí pa du sne ti sle zi no vej (an -
thra xu), keï je ob do bie zá ka zu 15 dní;

5. pod ¾a môj ho naj lep šie ho ve do mia ne bo lo v kon tak te so zvie ra ta mi ko ňo vi tý mi tr pia ci mi in fekč nou ale bo ná kaz -
li vou cho ro bou po čas 15 dní pred tým to vy hlá se ním;

6. po čas kon tro ly bolo spô so bi lé na pre pra vu na ur če nú ces tu v sú la de s usta no ve nia mi smer ni ce 91/628/EHS.d)

V. Ten to cer ti fi kát pla tí 10 dní.

Vy da né v...................................................dňa...................................................

Od tla čok pe čiat ky (pod pis úrad né ho ve te ri nár ne ho le ká ra)

...........................................................

(Pod pis)

(Meno ve¾ ký mi tla če ný mi pís me na mi
a funk cia pod pí sa né ho ve te ri nár ne ho

le ká ra)c)

Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 294/2003 Strana 2087

a) Táto in for má cia sa ne vy ža du je, ak exis tu je bi la te rál na zmlu va pod ¾a člán ku 6 smer ni ce 90/426/EHS.
b) Ne ho dia ce sa pre čiar kni te.
c) V Ne mec ku „Be am ter Tie rarzt“, v Bel gic ku „In spec te ur vé té ri na i re“, ale bo „In spec te ur Die re narts“, vo Fran cúz sku „Vé té ri na i re of fi ciel“,

v Ta lian sku „Ve te ri na rio uf fi cia le“, v Lu xem bur sku „In spec te ur vé té ri na i re“, v Ho land sku „Of fi cie el Die re narts“, v Dán sku „Em beds Dyr la e -
ge“, v Írs ku „Ve te ri na ry In spec tor“, vo Ve¾ kej Bri tá nii „Ve te ri na ry In spec tor“, v Gréc ku „Epi si mos kti niat ros“, v Špa niel sku „In spec tor Ve te -
ri na rio“ a v Por tu galsku „In spec tor Ve te ri ny rio“.

d) Toto vy hlá se nie ne zba vu je pre prav cov ich po vin nos tí naj mä v sú la de s plat ný mi usta no ve nia mi Spo lo čen stva tý ka jú ci mi sa spô so bi los ti
zvie rat, kto ré sa majú pre pra vo va�.



ZOZ NAM ZVIE RAT KO ŇO VI TÝCH SAM ČIE HO PO HLA VIA, NA KTO RÉ SA NE VZŤA HU JÚ
USTA NO VE NIA § 15 PÍSM. b) DRUHÉHO BODU

1. Zvie ra tá ko ňo vi té, vak ci no va né pro ti ví ru so vej ar te ri tí de koní pod úrad ným do zo rom vak cí nou schvá le nou prí -
sluš ným or gá nom a vy šet re né sé rum neu tra lizač ným tes tom na ví ru so vú ar te ri tí du koní s ne ga tív nym vý sled -
kom v zrie de ní 1 : 4. Zvie ra tá ko ňo vi té majú by� vak ci no va né v deň od be ru krv ných vzo riek ale bo v na sle du jú cich 
15 dňoch pod pod mien kou, že boli po čas toh to ob do bia izo lo va né. Test sa má vy ko na� a po tvr di� pod úrad ným
ve te ri nár nym do zo rom, ta kis to jeho vý sle dok a vak ci ná cia sa majú po tvr di� pod úrad ným ve te ri nár nym do zo -
rom. Vak ci ná cia sa má opa ko va� v pra vi del ných in ter va loch. Ak ide o re gis tro va né zvie ra tá ko ňo vi té, vak ci ná cie
a vý sled ky sé ro lo gic kých tes tov sa za zna me na jú do iden ti fi kač né ho do kla du (pasu).

2. Zvie ra tá ko ňo vi té vak ci no va né pro ti ví ru so vej ar te ri tí de koní pod úrad ným do zo rom vak cí nou schvá le nou prí -
sluš ným or gá nom a vy šet re né dvo ma sé rum ne ut ra li zač ný mi tes tami na ví ru so vú ar te ri tí du koní v in ter va le naj -
me nej 10 dní vo ve ku 180 dní až 270 dní, bez po tvr de nia vzos tu pu pro ti lá tok. Zvie ra tá ko ňo vi té majú by� odo
dňa od be ru pr vých krv ných vzo riek až do vak ci ná cie izo lo va né pod úrad ným ve te ri nár nym do zo rom. Tes ty sa
majú vy ko na� a po tvr di� pod úrad ným ve te ri nár nym do zo rom, ta kis to ich vý sled ky a vak ci ná cie sa majú po tvr di� 
pod úrad ným ve te ri nár nym do zo rom. Vak ci ná cia sa má opa ko va� v pra vi del ných in ter va loch. Ak ide o re gis tro -
va né zvie ra tá ko ňo vi té, vak ci ná cie a vý sled ky sé ro lo gic kých tes tov sa za zna me na jú do iden ti fi kač né ho do kla du
(pasu).

3. Zvie ra tá ko ňo vi té mlad šie ako 180 dní.

4. Ja toč né zvie ra tá ko ňo vi té za sie la né pria mo na bi tú nok, kto ré sú spre vá dza né cer ti fi ká tom pod ¾a § 17 ods. 1.
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Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 294/2003 Z. z.



295

NA RIA DE NIE VLÁ DY
Slo ven skej re pub li ky 

z 9. júla 2003

o zo o tech nic kých a ge ne a lo gic kých po žia dav kách na ob cho do va nie s ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi,
ich sper mou, va jíč ka mi a em bry a mi

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) Tým to na ria de ním sa za bez pe ču je har mo ni zá cia
po žia da viek na ochra nu zvie rat pre ob las� zo o tech nic -
kých a ge ne a lo gic kých pod mie nok vz�a hu jú cich sa na
ob cho do va nie s ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi, ich sper mou,
va jíč ka mi a em bry a mi.

§ 2

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi do má ce zvie ratá dru hu kone

ale bo osly, ale bo ich krí žen ci,
b) re gis tro va ný mi ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi ko ňo vi té zvie -

ra tá, kto ré sú za pí sa né, za re gis tro va né ale bo opráv -
ne né na zá pis do ple men nej kni hy v sú la de s pra vid -
la mi pod ¾a § 4 ods. 2 a iden ti fi ko va né iden ti fi kač ným
do kla dom pod ¾a § 8,

c) ple men nou kni hou kaž dá kni ha, re gis ter, ar chív
ale bo úda jo vé mé dium
1. kto ré ve die ple me nár ska or ga ni zá cia pod ¾a oso -

bit né ho pred pi su,1) 
2. do kto rej sa za pi su jú ale bo re gis tru jú ko ňo vi té

zvie ra tá s uve de ním všet kých ich zná mych pred -
kov.

§ 3

Ob cho do va nie s ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi, ich sper -
mou, va jíč ka mi ale bo em bry a mi v rám ci člen ských štá -
tov sa ne smie za ká za� ale bo ob me dzi� z iných zo o tech -
nic kých ale bo ge ne a lo gic kých dô vo dov ako tých, kto ré
vy plý va jú z uplat ne nia toh to na ria de nia. Ak ide o ob -

cho do va nie s re gis tro va ný mi ko ňo vi tý mi zvie ra ta mi,
ich sper mou, va jíč ka mi ale bo em bry a mi v rám ci člen -
ských štá tov, do dr žia va jú sa vše obec né pra vid lá pod ¾a
§ 4 a 8.

Ge ne a  lo  g ic  ké pra v id lá  tý  ka jú ce  sa
re g is  tro  va ných ko ňo v i  tých zv ie  rat

§ 4

(1) Na pri ja tie roz hod nu tí pod ¾a od se ku 2 prí sluš ný
orgán2) v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev be rie do úva hy tie to zá sa dy:
a) uzna nie ale bo schvá le nie ple me nár skou or ga ni zá -

ciou, kto rá ve die ale bo za kla dá ple men né kni hy,
pod lie ha pl ne niu zá sad usta no ve ných ple me nár -
skou or ga ni zá ciou, kto rá ve die ple men nú kni hu
pô vo du ple me na,

b) kri té riá zá pi su a re gis trá cie do ple men ných kníh sa
za kla da jú na vlast nos tiach ple me na, a naj mä, ak
ide o čis to krv né ple me ná, na pot re be re gu lo va� zá -
pis a re gis trá ciu ko ňo vi tých zvie rat, kto ré vznik nú
po u ži tím me tód ume lé ho oplod ne nia.

(2) Prí sluš ný orgán2) v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev a so zá sa da mi pod ¾a od se ku 1 určí
a) kri té riá na schvá le nie ale bo uzna nie ple me nár -

skych or ga ni zá cií, kto ré vedú ale bo za kla da jú ple -
men né kni hy,

b) kri té riá na zá pis ale bo re gis trá ciu do ple men ných
kníh,

c) v prí pa de pot re by kri té riá ale bo me tó dy po u ži té na
iden ti fi ká ciu re gis tro va ných ko ňo vi tých zvie rat,

d) kri té riá na ná vrh osved če nia o pô vo de ko ňo vi tých
zvie rat a kri té riá iden ti fi kač né ho do kla du uve de né -
ho v § 8,

e) v prí pa de pot re by pra vid lá tý ka jú ce sa za bez pe če nia 
spo lu prá ce me dzi ple me nár sky mi or ga ni zá cia mi
uve de ný mi v § 5.

§ 5

Zoz nam ple me nár skych or ga ni zá cií, kto ré vedú ale bo
za kla da jú ple men né kni hy, uzna ných na zá kla de kri té -
rií ur če ných pod ¾a § 4 ods. 2, a ak tu a li zá ciu toh to zo -
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1) Zá kon č. 194/1998 Z. z. o š¾ach te ní a ple me nit be hos po dár skych zvie rat a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom
pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 488/2002 Z. z. 

2) § 6 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.



zna mu Štát ny ple me nár sky ús tav za sie la Eu róp skej
ko mi sii a ostat ným člen ským štá tom v rám ci Stá le ho
vý bo ru pre zo o tech ni ku.

§ 6

(1) Pri ob cho do va ní v rám ci člen ských štá tov mu sia
by� ko ňo vi té zvie ra tá, kto ré sú re gis tro va né v za sie la -
te¾ skom člen skom štá te, za re gis tro va né ale bo za pí sa né 
v prí sluš nej ple men nej kni he člen ské ho štá tu ur če nia
pod tým is tým me nom s uve de ním skrá te né ho ozna če -
nia kra ji ny, kde sa na ro di li, v sú la de s me dzi ná rod ný mi 
do ho da mi. To ne pla tí, ak sa prí sluš né ple me nár ske or -
ga ni zá cie do hod nú inak.

(2) Ak to sta no vy ple me nár skej or ga ni zá cie umož ňu -
jú, mož no
a) pred pô vod ným me nom zvie ra �a ale bo za ním uvá -

dza� pre chod né ale bo tr va lo po u ží va né meno, ak sa
bude toto meno po celý ži vot zvie ra �a uvá dza� v zá -
tvor ke a ak sa vy zna čí kra ji na na ro de nia zvie ra �a
skrá te ným ozna če ním uzná va ným pod ¾a me dzi ná -
rod ných do hôd,

b) pri ja� aj iné opat re nia na za bez pe če nie tr va lej to tož -
nos ti zvie ra �a v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.

Zo o  tech nic  ké pra v id lá  sú v i  s ia  ce
s re  g is  tro  va ný mi  ko ňo v i  tý  mi  zv ie  rat  ami

§ 7

Prí sluš ný or gán v sú la de s § 4 ods. 1 a s po žia dav ka -
mi Eu róp skych spo lo čen stiev určí
a) me tó dy sle do va nia úžit ko vos ti a sta no ve nia ge ne tic -

kej hod no ty chov ných zvie rat,

b) na zá kla de me tód uve de ných v pís me ne a) vše obec -
né kri té riá schvá le nia sam čie ho ple men né ho zvie ra -
�a ale bo, ak je to vhod né, sa mi čie ho ple men né ho
zvie ra �a na úče ly š¾ach te nia a vy u ží va nia ich sper -
my, va jí čok ale bo em bryí.

§ 8

(1) Re gis tro va né ko ňo vi té zvie ra tá mu sia by� pri pre -
mies tňo va ní spre vá dza né iden ti fi kač ný mi do klad mi
v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev vy -
da ný mi ple me nár sky mi or ga ni zá cia mi uve de ný mi v § 5
a pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3) Iden ti fi kač ný do klad re -
gis tro va ných koní musí ob sa ho va� naj me nej in for má -
cie uve de né v prí lo he č. 2; roz sah tých to in for má cií
môže prí sluš ný orgán2) do pl ni� ale bo upra vi� v sú la de
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev. 

(2) Sper ma, va jíč ka a em bryá re gis tro va ných ko ňo vi -
tých zvie rat mu sia by� pri pre daji spre vá dza né zo o tech -
nic kým osved če ním pô vo du a iden ti fi ká cie vy da ným
Štát nym ple me nár skym ús ta vom as poň v ja zy ku kra ji -
ny ur če nia a v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo -
lo čen stiev.

§ 9

Do doby za ve de nia pra vi diel Eu róp skych spo lo čen -
stiev ne smú by� pod mien ky plat né na do voz ko ňo vi tých 
zvie rat, ich sper my, va jí čok ale bo em bryí z tre tích kra -
jín vý hod nej šie ako pod mien ky plat né pri ob cho do va ní
v rám ci člen ských štá tov.

§ 10

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta
2003.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat ko ňo vi tých pri ich pre mies tňo va ní, ich vý me ne s člen ský mi štát mi a
ich do vo ze z tre tích kra jín. 



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

Smer ni ca Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zo o tech nic kých a ge ne a lo gic kých pod mien kach pla tia cich pre ob -
chod s equ i dae v rám ci Spo lo čen stva (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 296, 27. 10. 1990, s. 66).

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 hliad nu� 
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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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 295/2003 Z. z.



MI NI MÁL NE IN FOR MÁ CIE V IDEN TI FI KAČ NOM DO KLA DE

1. Iden ti fi kač né č.:
2. Meno:
3. Po hla vie:
4. Far ba:
5. Ple me no:
6. po:
7. a:
8. Dá tum ožre be nia:
9. Mies to cho vu:

10. Cho va te¾/cho va te lia:
11. Osved če nie o pô vo de vy dal: dňa:

— Meno prí sluš né ho or gá nu:
— Ad re sa:
— Te le fón č.:
— Fax č.:
— Pod pis:

(meno pa lič ko vým pís mom a funk cia pod pi su jú ce ho)
— Od tla čok pe čiat ky:
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 295/2003 Z. z.



12. Pra vá stra na:
13. ¼avá stra na:
14. Hor ná očná lin ka:
15. Zad né kon ča ti ny po h¾ad zo za du, pra vá, ¾avá:
16. Krk, po h¾ad zdo la:
17. Nos:
18. Pred né kon ča ti ny po h¾a du zo za du, pra vá, ¾avá:

(2) Meno: (5) Ple me no: (3) Po hla vie: (4) Far ba:

19. Opis usku toč ne ný pod mat kou:
Hla va:
¼avá pred ná noha:
Pra vá pred ná noha:
¼avá zad ná noha:
Pra vá zad ná noha:
Trup:
Zna ky:
Dňa:

20. Ok res:
21. Pod pis a od tla čok pe čiat ky kva li fi ko va né ho ve te ri ná ra (ale bo prí sluš né ho or gá nu):

(pa lič ko vým pís mom/ver zá la mi)
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296

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

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy
domácich ošípaných, pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín

 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) Tým to na ria de ním sa usta no vu jú po žia dav ky na
zdra vie zvie rat pri pre mies tňo va ní sper my do má cich
oší pa ných, jej výmene1) s člen ský mi štátmi2) a pri jej
do vo ze z tre tích kra jín.3)

(3) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na sper mu odob ra -
tú a spra co va nú v Slo ven skej re pub li ke ale bo v člen -
skom štá te pred 31. de cem brom 1991.

§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie sper mou
eja ku lát do má cich oší pa ných v ne zme ne nom sta ve,
spra co va ný ale bo zrie de ný.

(2) Na úče ly toh to na ria de nia sa po u ži jú aj po jmy
uve de né v na ria de niach,4) kto rý mi sa trans po nu jú prí -
sluš né práv ne pred pi sy Eu róp skych spo lo čen stiev uve -
de né v prí lo hách č. 1 tých to na ria de ní.

§  3

Pre mies tňo va� v rám ci Slo ven skej re pub li ky ale bo

za sie la� z úze mia Slo ven skej re pub li ky na úze mie člen -
ské ho štá tu mož no len sper mu, kto rá spĺ ňa tie to
vše obec né po žia dav ky:
a) na úče ly ume lé ho oplod ne nia bola odob ra tá a spra -

co va ná v re gis tro va nej in se mi nač nej sta ni ci
1. schválenej5) z h¾a di ska zdra via zvie rat na úče ly

vý men s člen ský mi štát mi pod ¾a § 5 ods. 1, ak je
sper ma ur če ná na vý me nu, ale bo

2. schválenej6) na uvá dza nie na do má ci trh pod¾a § 5 
ods. 1, ak je sper ma ur če ná na pre mies tňo va nie,

b) bola odob ra tá od do má cich oší pa ných, kto rých zdra -
vot ný stav je v sú la de s prí lo hou č. 3,

c) bola odob ra tá, spra co va ná, skla do va ná a do pra vo -
va ná v sú la de s prí lo ha mi č. 2 a 4.

§ 4

(1) Na úze mie Slo ven skej re pub li ky pri vý me ne
s člen ským štá tom mož no po vo li� vstup ale bo na do má -
ci trh mož no uvá dza� sper mu kan cov, kto rí ne bo li vak -
cino va ní pro ti Au jes zky ho cho ro be a sú ne ga tív ni na
séru mne ut ra li zač ný test ale bo ELI SA test pri vy šet re ní
na Au jes zky ho cho ro bu v sú la de s tým to na ria de ním.

(2) Ak na úze mí Slo ven skej re pub li ky všet ky in se mi -
nač né sta ni ce majú len zvie ra tá, kto ré ne bo li vak ci no -
va né pro ti Au jes zky ho cho ro be a sú ne ga tív ne na
sérumneu tra lizač ný test ale bo ELI SA test pri vy šet re ní
na Au jes zky ho cho ro bu, Štát na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va Slo ven skej republiky7) (ïa lej len „štát na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“)
a) môže od miet nu� pri jatie na svo je úze mie spermy

z in se mi nač ných sta níc, kto ré ne ma jú ten to šta tút,
b) ne smie za ká za� pri ja tie sper my od kan cov, kto rí boli
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1) § 2 písm. d) 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) § 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
3) § 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
4) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú vý menu s ho vädzím do bytkom

a oší pa nými.
§ 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 284/2003 Z. z. o zdra vot ných problémoch a prob lé moch ve te ri nár nej in špek cie pri do vo ze ho -
vä dzie ho do byt ka, oviec, kôz, oší pa ných, čer stvé ho mäsa alebo mä so vých vý rob kov z tre tích kra jín.
§ 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 290/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat pri pre mies tňo va ní sper my ho vä dzie ho do byt -
ka, pri jej vý me ne s člen ský mi štát mi a pri do vo ze z tre tích kra jín.
§ 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z. o ve te ri nárnej kon tro le pri vý me nách ži vých zvie rat a pro duk tov ži vo číš ne ho pô -
vo du s člen ský mi štátmi.

5) § 6 ods. 2 písm. j) pia ty bod zá ko na č. 488/2002 Z. z.
6) § 8 ods. 3 písm. i) dru hý bod zá ko na č. 488/2002 Z. z.
7) § 6 ods. 2 písm. m) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



vak ci no va ní v in se mi nač nej sta ni ci GI de le to va nou
vak cí nou za pred po kla du, že
1. táto vak ci ná cia bola vy ko na ná len u kan cov, kto -

rí boli sé ro ne ga tív ni na Au jes zky ho cho ro bu,
2. sé ro lo gic ké vy šet re nia vy ko na né naj skôr o tri

týžd ne po vak ci ná cii tých to kan cov ne do ká žu prí -
tom nos� pro ti lá tok vy vo la ných pô vod com ná ka -
zy.

(3) V prí pa doch uve de ných v od se ku 2 môže by� vzor -
ka sper my z kaž dé ho den né ho od be ru ur če né ho na vý -
me ny ale bo uvá dza nie na do má ci trh po dro be ná tes tu
na izo lá ciu ví ru su v schvá le nom la bo ra tó riu v Slo ven -
skej re pub li ke.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v sú la de
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev môže roz -
hod nú�, že opat re nia, tý ka jú ce sa vý me ny s člen ským
štá tom pod¾a od se ku 1, sa vz�a hu jú na čas� úze mia
člen ské ho štá tu, ak všet ky in se mi nač né sta ni ce v tej to
čas ti úze mia majú len zvie ra tá ne ga tív ne na sé rum ne -
ut ra li zač ný test ale bo ELI SA test na Au jes zky ho cho ro -
bu.

§ 5

(1) Roz hod nu tie o schvá le ní in se mi nač nej sta ni ce
pod ¾a § 3 písm. a) môže prí sluš ný or gán ve te ri nár nej
správy8) vy da� len in se mi nač nej sta ni ci, kto rá spĺ ňa
po žia dav ky uve de né v prí lo he č. 2, a ak je in se mi nač ná
sta ni ca schop ná do dr žia va� ostat né po žia dav ky usta -
no ve né tým to na ria de ním. Nad do dr žia va ním tých to
po žia da viek vy ko ná va do zor úrad ný ve te ri nár ny le kár;
ak sa po schvá le ní jed na ale bo via ce ré po žia dav ky ne -
do dr žia va jú, prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy, kto -
rý roz hod nu tie o schvá le ní vy dal, zru ší toto roz hod nu -
tie.

(2) Kaž dej schvá le nej in se mi nač nej sta ni ci štát na ve -
te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pri de lí úradné číslo9)
a za pí še ju do  zo zna mu schvá le ných in se mi nač ných
sta níc.10) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va in -
for mu je člen ské štá ty a Eu róp sku ko mi siu (ïa lej len
„ko mi sia“) o zo zna me  in se mi nač ných sta níc schvá le -
ných na vý me ny s člen ský mi štát mi, o ich ve te ri nár -
nych re gis trač ných čís lach a o zru še ní plat nos ti ich
schvá le nia.

§ 6

(1) Kaž dá zá siel ka sper my musí by� spre vá dza ná cer -
ti fi ká tom o zdra ví zvie rat vy sta ve ným úrad ným ve te ri -
nár nym le ká rom člen ské ho štá tu od be ru pod ¾a prí lo hy
č. 5. Ten to cer ti fi kát musí
a) by� na pí sa ný naj me nej v jed nom z úrad ných ja zy kov 

člen ské ho štá tu od be ru a v jed nom úrad nom ja zy ku

štá tu ur če nia ale bo v slo ven skom ja zy ku, ak je štá -
tom ur če nia Slo ven ská re pub li ka,

b) spre vá dza� v ori gi nál nom vy ho to ve ní zá siel ku sper -
my až na mies to jej ur če nia,

c) by� vy ho to ve ný na jed nom lis te pa pie ra,
d) by� vy ho to ve ný len pre jed né ho prí jem cu.

(2) Pod ¾a oso bit né ho pred pi su,11) ak je štá tom ur če -
nia Slo ven ská re pub li ka, môže prí sluš ný or gán ve te ri -
nár nej sprá vy na ria di� ïal šie opat re nia vrá ta ne skla -
do va nia sper my v ka ran té ne za pred po kla du, že to
ne ov plyv ní ži vo ta schop nos� sper my, aby sa zís ka li ko -
neč né dô ka zy, ak je po do zre nie, že sper ma bola in fi ko -
va ná ale bo kon ta mi no va ná pa to gén ny mi mik ro or ga -
niz ma mi.

§ 7

(1) Do Slo ven skej re pub li ky mož no do voz sper my po -
vo li� len z tre tích kra jín, kto ré sú uve de né v  zo znamoch
vy da ných a zve rej ne ných pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su,12) zos ta vených v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev. Tieto zoz namy môžu by� do pl nené 
ale bo upra vené v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.

(2) Pri roz ho do va ní, či tre tia kra ji na môže by� v zo -
zna moch uve dených v od se ku 1, sa be rie do úva hy
a) zdra vot ný stav zvie rat, ostat ných do mes ti ko va ných

zvie rat a vo¾ ne ži jú cich zvie rat v kra ji ne so zvlášt -
nym zre te ¾om na exo tic ké cho ro by a zdra vot nú si tu -
á ciu ži vot né ho pros tre dia tej to kra ji ny, kto ré by
moh li ohroz i� zdra vie zvie rat v Slo ven skej re pub li ke
ale bo člen ských štá toch,

b) pra vi del nos� a rých los� in for má cií do dá va ných to u -
to kra ji nou, kto ré sa tý ka jú vý sky tu pre nos ných
cho rôb zvie rat na jej úze mí, kto ré sú pre nos né sper -
mou, naj mä tých, kto ré sú uve de né v zoz namoch A
a B Me dzi ná rod né ho úra du pre ná ka zy zvie rat,

c) le gis la tí va prí sluš nej tre tej kra ji ny na pre ven ciu
a kon tro ly ná kaz li vých cho rôb zvie rat,

d) štruk tú ra ve te ri nár nych slu žieb v tej to kra ji ne a ich
prá vo mo ci,

e) or ga ni zá cia a vy ko ná va nie opat re ní na pre ven ciu
a kon tro lu ná kaz li vých cho rôb zvie rat,

f) zá ru ky, kto ré môže tre tia kra ji na pos kyt nú�, ak ide
o pl ne nie po žia da viek toh to na ria de nia.

§ 8

(1) Do voz sper my po chá dza jú cej z tre tích kra jín mož -
no po vo li� len z in se mi nač ných sta níc, kto ré sú v zo -
zna moch vy da ných a zve rej ne ných pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.11) Tie to zo zna my môžu by� do pl ne né ale bo
upra ve né v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo -
čen stiev.
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 8) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
 9) § 37 ods. 10 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
10) § 37 ods. 11 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
11) § 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
12) § 20 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 



(2) Pri roz ho do va ní, či in se mi nač ná sta ni ca umies t -
ne ná v tre tej kra ji ne môže by� v zo zna moch uve de ných
v od se ku 1, sa berú do úva hy naj mä or ga ni zá cia a vy ko -
ná va nie ve te ri nár ne ho do zo ru v tre tej kra ji ne nad sys -
té mom pro duk cie sper my, prá vo mo ci ve te ri nár nych
slu žieb a do zor, kto ré mu in se mi nač né sta ni ce pod lie -
ha jú.

(3) In se mi nač ná sta ni ca môže by� uve de ná v zo zna -
moch pod ¾a od se ku 1, len ak
a) sa na chá dza v kra ji ne, kto rá je v zo zna me pod ¾a § 7

ods. 1,
b) vy ho vu je po žia dav kám uve de ným v častiach 1 a 2

prí lo hy č. 2,
c) je úrad ne schvá le ná na vý voz do Eu róp ske ho spo lo -

čen stva ve te ri nár ny mi služ ba mi prí sluš nej tre tej
kra ji ny,

d) je pod do zo rom ve te ri nár ne ho le ká ra in se mi nač nej
sta ni ce tre tej kra ji ny,

e) pod lie ha pra vi del ným in špek ciám vy ko na ným úrad -
ným ve te ri nár nym le ká rom tre tej kra ji ny naj me nej
dva krát roč ne.

§ 9

(1) Do vá ža� do Slo ven skej re pub li ky mož no sper mu,
kto rá po chá dza od zvie rat, kto ré bez pros tred ne pred
od be rom sper my žili naj me nej tri me sia ce na úze mí tre -
tej kra ji ny uve de nej v zoz namoch pod ¾a § 7 ods. 1.

(2) Do voz sper my po chá dza jú cej z tre tej kra ji ny uve -
de nej v zoz namoch sa ne smie po vo li�, ak sper ma ne -
zod po ve dá zdra vot ným po žia dav kám ur če ným v sú la de 
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev pre do vo zy
sper my po chá dza jú cej z tej to kra ji ny. Pri ur čo va ní
tých to zdra vot ných po žia da viek sa pri hlia da na 
a) zdra vot nú si tu á ciu v ob las ti oko lo in se mi nač nej sta -

ni ce s oso bit ným zre te ¾om na cho ro by uve de né v zo -
zna me A Me dzi ná rod né ho úra du pre ná ka zy zvie rat,

b) zdra vot ný stav stá da zvie rat v in se mi nač nej sta ni ci
vrá ta ne po žia da viek na tes to va nie,

c) zdra vot ný stav dar cov sper my a po žia dav ky na ich
tes to va nie,

d) po žia dav ky na tes to va nie sper my.
Po žia dav ka mi uve de ný mi v od se ku 2 nie sú dotk nu té
po žia dav ky pod ¾a od se ku 1 a § 7 ods. 1.

(3) Na ur če nie zdra vot ných po žia da viek pod ¾a od se -
ku 2 pre tu ber ku ló zu a bru ce ló zu pla tia pod mien ky
usta no ve né v § 3 až 6. V sú la de s po žia dav ka mi Eu róp -
skych spo lo čen stiev mô že štát na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va v jed not li vých prí pa doch roz hod nú� o vý -
nim ke z tých to po žia da viek, ak prí sluš ná tre tia kra ji na
pos kyt ne po dob né zdra vot né zá ru ky, kto ré sú naj me nej
rov no cen né s po žia dav ka mi pod ¾a toh to na ria de nia.

(4) Na do voz sper my sa vz�a hu jú po žia dav ky uve de né 
v § 4.

§ 10

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va po vo lí
do voz sper my len po pred lo že ní cer ti fi ká tu o zdra ví
zvie rat, vy sta ve né ho a pod pí sa né ho úrad ným ve te ri -
nár nym le ká rom tre tej kra ji ny, kde bola sper ma  odo -
bratá. Ten to cer ti fi kát musí
a) by� vy sta ve ný naj me nej v jed nom z úrad ných ja zy -

kov člen skej kra ji ny ur če nia zá siel ky sper my ale bo
v slo ven skom ja zy ku, ak je štá tom ur če nia Slo ven -
ská re pub li ka, a v jed nom z úrad ných ja zy kov člen -
ské ho štá tu ale bo Slo ven skej re pub li ky, kde sa vy -
ko ná kon tro la do vo zu pod ¾a § 11,

b) spre vá dza� v ori gi nál nom vy ho to ve ní zá siel ku sper -
my na mies to ur če nia,

c) by� vy ho to ve ný len na jed nom lis te,
d) by� vy ho to ve ný len pre jed né ho prí jem cu.

(2) Vzor zdra vot né ho cer ti fi ká tu vy dá va a zve rej ňu je
hlav ný ve te ri nár ny le kár.13)

§ 11

(1) Kaž dá zá siel ka sper my vstu pu jú cej na col né úze -
mie Slo ven skej re pub li ky musí by� po dro be ná kon tro le
vy ko na nej štát nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá -
vou pred uve de ním do vo¾ né ho obe hu ale bo umies tne -
ním pod col ný do h¾ad. Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va za ká že vstup sper my na úze mie Slo ven skej re -
pub li ky, ak kon tro la do vo zu vy ko na ná pri vstu pe zis tí, že
a) sper ma ne bo la do ve ze ná z tre tej kra ji ny uve de nej

v zoz namoch zos ta vených pod¾a § 7,
b) sper ma ne bo la do ve ze ná z in se mi nač nej sta ni ce

uve de nej v zoz namoch pod ¾a § 8,
c) sper ma bola do ve ze ná z úze mia tre tej kra ji ny, z kto -

rej sú do vo zy pod¾a § 15 za ká za né,
d) cer ti fi kát o  zdra ví zvie rat, kto rý spre vá dza sper mu,

ne zod po ve dá pod mien kam uve de ným v § 10.

(2) Od sek 1 sa ne vz�a hu je na zá siel ky sper my, kto ré
vstu pu jú na col né úze mie Slo ven skej re pub li ky a sú
umies tne né pod col ným re ži mom tran zi tu, zá siel ky
uve de né mimo uve de ného úze mia. To ne pla tí pre sper -
mu, pri kto rej sa upus ti lo od col né ho re ži mu tran zi tu
po čas pre pra vy cez úze mie Slo ven skej re pub li ky.

(3) Ak je Slo ven ská re pub lika štá tom ur če nia, môže
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy pri ja� pot reb né
opat re nia vrá ta ne skla do va nia sper my v ka ran té ne za
pred po kla du, že to ne ov plyv ní ži vo ta schop nos� sper -
my, aby sa zís ka li ko neč né dô ka zy, ak je po do zre nie, že
sper ma bola in fi ko va ná ale bo kon ta mi no va ná pa to gén -
ny mi mik ro or ga niz ma mi. 

(4) Ak bolo pri ja tie sper my za ká za né z aké ho ko¾ vek
dô vo du uve de né ho v od se koch 1 až 3 a ex por tu jú ca tre -
tia kra ji na nedá sú hlas na vrá te nie sper my po čas
30 dní, ak ide o hl bo ko zmra ze nú sper mu, ale bo ihneï,
ak ide o čer stvú sper mu, prí sluš ný or gán ve te ri nár nej
sprá vy môže na ria di� jej zni če nie.
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13) § 20 ods. 2 písm. c) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



§ 12

Kaž dá zá siel ka sper my, kto rej pri ja tie na úze mie Slo -
ven skej re pub li ky bolo po vo le né na zá kla de kon trol
pod¾a § 11 ods. 1, musí by� pri za sla ní na úze mie člen -
ské ho štá tu spre vá dza ná ori gi ná lom cer ti fi ká tu ale bo
jeho osved če nou kó piou, v oboch prí pa doch po tvr de ný -
mi prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy, kto rý je
zod po ved ný za kon tro lu vy ko na nú pod ¾a § 11.

§ 13

Ak prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy na ria dil zni -
če nie sper my pod ¾a § 11 ods. 4, všet ky vy na lo že né ná -
kla dy na jej zni če nie zná ša odo sie la te¾, prí jem ca ale bo
ich zá stup ca.

§ 14

Po žia dav ky usta no ve né pre ve te ri nár ne kon tro ly pri
vý me nách ur či tých ži vých zvie rat a ich pro duk tov
s člen ský mi štát mi pod ¾a oso bitného predpisu14) sa
uplat ňu jú pre do všet kým pri kon tro lách v mies te pô vo -
du, pri or ga ni zá cii a mo ni to rin gu kon trol vy ko ná va -
ných člen ský mi štát mi ur če nia a Slo ven skou re pub li -
kou, ak je štá tom ur če nia.

§ 15

(1) Pri vý me nách s člen ský mi štát mi sa uplat ňu jú
ochran né opat re nia v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav -
ka mi oso bit né ho pred pi su.15)

(2) Ak v tre tej kra ji ne vy puk ne ale bo sa roz ší ri cho ro -
ba zvie rat pod lie ha jú ca hlá se niu, kto rá môže by� pre -
ne se ná sper mou a môže ohroz i� zdra vie zvie rat v Slo -
ven skej re pub li ke, ale bo keï je to opod stat ne né
akým ko¾ vek iným dô vo dom spo je ným so zdra vím zvie rat, 
štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va za ká že do voz
tej to sper my, či už je do vá ža ná pria mo, ale bo ne pria mo
cez člen ský štát, buï z ce lej tre tej kra ji ny, ale bo z čas ti jej
úze mia. Usta no ve nia § 8 až 10 tým to nie sú dotk nu té.

(3) Opat re nia pri ja té na zá kla de od se ku 2 a od vo la -
nie ta kýchto opat re ní musí štát na ve te ri nár na a po tra -
vi no vá sprá va oka mžite ozná mi� člen ským štá tom a ko -
mi sii spo loč ne s dô vod mi na ta ké to opat re nia.

(4) V sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
roz hod nú� o zme ne opat re ní uve de ných v od se ku 3 na
účely ich zo sú la de nia s opat re nia mi pri ja tý mi člen ský -
mi štát mi ale bo o ich zru še ní.

(5) Ak na sta ne si tu á cia pred po kla da ná v od se ku 2
a ak je ne vy hnut né, aby člen ské štá ty pri ja li opat re nia

pod ¾a od se ku 2 zme ne né, ak je to ne vy hnut né, pod ¾a
od se ku 4, štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pri j -
me opat re nia v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.

(6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va po vo lí
ob no ve nie do vo zov z prí sluš nej tre tej kra ji ny v sú la de
s roz hod nu tím Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 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 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 ve te ri nár nej
správy7) kon tro ly na mies te v Slo ven skej re pub li ke. Prí -
sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy, iné or gá ny ve rej nej
sprá vy a oso by, kto rých sa tie to kon tro ly tý ka jú,  po -
skytnú od bor ní kom Eu róp skej ko mi sie pri pl ne ní ich
úloh všet ku pot reb nú po moc, a 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 ve te -
ri nár nej sprá vy. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy
pri jme pot reb né opat re nia na od strá ne nie zis te ných
ne dos tat kov.

(2) Ak na zá kla de vý sled ku kon tro ly uve de nej v od se -
ku 1 prí sluš ná kra ji na od be ru sper my ne pri jme ne vy h -
nut né opat re nia, môže štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va v sú la de s roz hod nu tím Eu róp skej ko mi sie za -
miet nu� do voz sper my
a) odob ra tej, spra co va nej ale bo skla do va nej in se mi -

nač nou sta ni cou v člen skom štá te,
b) z prí sluš nej tre tej kra ji ny.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev ur -
či� frek ven ciu a spô sob vy ko ná va nia kon trol uve de -
ných v od se ku 1.

§ 17

Pri do vo ze zá sie lok sper my z člen ských štá tov sa až
do na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo -
ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii vy ko ná va ve te ri -
nár na kon tro la na hra ni ciach s člen ský mi štát mi.

§ 18

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003 
okrem § 16 ods. 2, kto rý na do bú da účin nos� dňom na -
do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k Eu róp skej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
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Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smer ni ca Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, kto rou sa usta no vu jú po žia dav ky zdra via zvie rat pre ob cho do va nie
so sper mou do má cich oší pa ných vo vnút ri Spo lo čen stva a na jeho do vo zy do Spo lo čen stva (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev, L 224, 18. 8. 1990, s. 62) v zne ní
roz hod nu tia Ko mi sie 999/608/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 242, 14. 9. 1999, s. 20),
roz hod nu tia Ko mi sie 2000/39/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 13, 19. 1. 2000, s. 21),
na ria de nia Rady 2003/86/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 122, 16. 5. 2003, s. 1).

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 hliad nu�
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.

Strana 2098 Zbierka zákonov č. 296/2003 Čiastka 140



Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.

ČASŤ  1

PODMIENKY NA SCHVA¼OVANIE INSEMINAČNÝCH STANÍC

In se mi nač né sta ni ce pre od ber sper my mu sia by�
a) pod stá lym do h¾a dom ve te ri nár ne ho le ká ra in se mi nač nej sta ni ce,
b) vy ba ve né mi ni mál ne

1. usta jňo va cím prie sto rom pre zvie ra tá vrá ta ne za ria de ní na izo lá ciu zvie rat, 
2. prie stor mi na od ber sper my za hr ňu jú ci mi samo stat nú miest nos� na čis te nie, dez in fek ciu ale bo ste ri li zá ciu vy -

ba ve ní,
3. miest nos �ou na spra co va nie sper my, kto rá ne mu sí ne vy hnut ne by� sú čas �ou rov na ké ho ob jektu,
4. miest nos �ou na ucho vá va nie sper my, kto rá ne mu sí by� ne vy hnut ne sú čas �ou toho is té ho ob jektu,

c) skon štru o va né ale bo izo lo va né tak, aby ne moh lo dôjs� ku kon tak tu so zvie ra ta mi zvon ku,
d) kon štru ova né tak, aby usta jňo va cie prie sto ry, prie sto ry na od ber, spra co va nie a ucho vá va nie sper my boli ¾ah ko

čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né,
e) vy ba ve ná izo lač nou maš ta ¾ou, kto rá nie je pria mo spo je ná s usta jňo va cí mi prie stor mi pre cho va né zvie ra tá,
f) rie še né tak, že usta jňo va cie prie sto ry sú fy zic ky od de le né od miest nos ti na spra co va nie sper my a oba tie to prie sto -

ry mu sia by� od de le né od miest nos ti na skla do va nie sper my.

ČASŤ  2

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA DOZORU V INSEMINAČNÝCH STANICIACH

In se mi nač né sta ni ce mu sia
a) by� pod do zo rom tak, aby sa za bez pe či lo, že sú v nich len zvie ra tá toho dru hu, kto ré ho sper ma sa odo be rá,
b) by� pod do zo rom tak, aby sa za bez pe či lo, že sa vedú zá zna my, sú bo ry ale bo po čí ta čo vé zá zna my o všet kých oší pa -

ných v in se mi nač nej sta ni ci, kto ré pos ky tu jú po dro bnos ti o ple me ne, dá tu me na ro de nia a iden ti fi ká cii kaž dé ho
zvie ra �a, a ïa lej musí by� ve de ný zá znam, sú bor ale bo po čí ta čo vý zá znam o všet kých vy ko na ných zdra vot ných tes -
toch a oč ko va niach, ob sa hu jú ci úda je o zdra ví a cho ro bách kaž dé ho zvie ra �a,

c) pod lie ha� pra vi del nej in špek cii úrad ným ve te ri nár nym le ká rom naj me nej dva krát roč ne, po čas kto rej sa vy ko ná -
va jú stá le kon tro ly do dr žia va nia pod mie nok pri schvá le ní a vý kon do zo ru,

d) by� pod do zo rom tak, aby sa za me dzil vstup ne opráv ne ných osôb. Ok rem toho sa od opráv ne ných náv štev ní kov
musí vy ža do va�, aby do dr žia va li pod mien ky ur če né ve te ri nár nym le ká rom in se mi nač nej sta ni ce,

e) za mest ná va� len od bor ne kva li fi ko va né oso by, vhod ne za ško le né v dez in fekč ných po stu poch a hy gie nic kých tech -
ni kách umož ňu jú cich za me dzi� ší re niu cho rôb,

f) by� pod do zo rom tak, aby 
1. sa v schvá le nej in se mi nač nej sta ni ci spra cú va la a skla do va la iba sper ma odob ra tá v schvá le nej in se mi nač nej

sta ni ci bez toho, aby pri šla do sty ku s ako u ko¾ vek inou zá siel kou sper my,
2. sa od ber, spra co va nie a skla do va nie sper my vy ko ná vali vý luč ne v oso bit ných, na to ur če ných prie sto roch a za

pod mie nok naj prí snej šej hy gie ny,
3. všet ky pred me ty, kto ré pri šli do kon tak tu so sper mou ale bo so zvie ra �om — dar com po čas od be ru a spra co va nia, 

boli riad ne pred kaž dým po u ži tím dez in fi ko va né ale bo ste ri li zo va né,
4. pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du, po u ží va né pri spra co va ní sper my, vrá ta ne prí sad a rie di diel po chá dza li zo zdro -

jov, kto ré ne pred sta vu jú žiad ne ri zi ko pre zdra vie zvie rat, ale bo aby boli pred po u ži tím ošet re né tak, že sa ta ké -
to ri zi ko vy lu ču je,

5. boli kon taj ne ry na skla do va nie sper my a kon taj ne ry na pre pra vu sper my pred za ča tím kaž dé ho pl ne nia riad ne
dez in fi ko va né ale bo ste ri li zo va né,

6. po u ží va ný zmra zo va cí pros trie dok ne bol pred tým po u ži tý na iné pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du,
7. bola kaž dá sper ma, či už je roz de le ná do jed not li vých dá vok, ale bo nie, opat re ná zre te¾ ným ozna če ním, prí pad -

ne kó dom ta kým spô so bom, kto rý umož ňu je ¾ah ko zis ti� dá tum od be ru sper my, ple me no a iden ti fi ká ciu zvie ra -
�a — dar cu, ta kis to ná zov a re gis trač né čís lo in se mi nač nej sta ni ce, kto ré mu musí pred chá dza� ná zov kra ji ny
 pôvodu; cha rak te ris ti ky a for ma toh to ozna če nia budú sta no ve né v sú la de s práv ny mi pred pis mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.
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Príloha č. 3                                       
k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.

ČASŤ  1

PODMIENKY NA PREMIESTNENIE ZVIERAT DO SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANÍC

(1) Vše tci kan ci pri jí ma ní do in se mi nač nej sta ni ce mu sia
a) pre js� naj me nej 30-denným ob do bím izo lá cie v za ria de ní, kto ré bolo na ten to účel schvá le né prí sluš ným or gá nom

člen ské ho štá tu ale bo prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy v Slo ven skej re pub li ke a v kto rom sú prí tom ní iba
kan ci s rov na kým zdra vot ným sta vom,

b) by� pred vstu pom do izo lač né ho za ria de nia po pí sa né ho v pís me ne a) vy bra ní zo stád ale bo cho vov:
1. kto ré sú bez bru ce ló zy v sú la de s člán kom 3.5.2.1. Me dzi ná rod né ho kó de xu zdra via zvie rat,
2. v kto rých v po sled ných 12 me sia coch ne bo lo prí tom né žiad ne zvie ra vak ci no va né pro ti slin tač ke a krí vač ke,
3. v kto rých ne bol v po sled ných 12 me sia coch zis te ný žiad ny kli nic ký, sé ro lo gic ký ale bo vi ro lo gic ký vý skyt

 Aujesz kyho cho ro by,
4. kto ré nie sú umies tne né v ob las ti s ob me dze nia mi de fi no va nej v sú la de s usta no ve nia mi le gis la tí vy Eu róp skych 

spo lo čen stiev z dô vo du vy skyt nu tia sa ná ka zy u do má cich oší pa ných.
Zvie ra tá ne sme li by� pred tým dr ža né v stá dach s niž ším zdra vot ným sta tu som.

c) v ob do bí 30 dní pred izo lá ciou pod ¾a pís mena a) mu sia by� vy šet re ní s ne ga tív nym vý sled kom na sle du jú ci mi tes ta -
mi vy ko na ný mi v sú la de so štan dar dmi sta no ve ný mi v prí sluš ných smer ni ciach Eu róp skych spo lo čen stiev
1. kom ple men tfi xač ným tes tom na bru ce ló zu ale bo tes tom s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom (od 1. ja nu ára

2001 je je di ným schvá le ným tes tom test s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom), 
2. sé rum ne ut ra li zač ným ale bo ELI SA tes tom na Au jes zky ho cho ro bu so všet ký mi ví ru so vý mi an ti gén mi v prí pa -

de, ak ide o ne vak ci no va né oší pa né, ale bo ELI SA tes tom pre GI-antigény u oší pa ných oč ko va ných GI de le to va -
nou vak cí nou,

3. sé rum ne ut ra li zač ným ale bo ELI SA tes tom na kla sic ký mor oší pa ných.
Ak ide o bru ce ló zu, ak sa pre u ká že, že zvie ra tá sú po zi tív ne, zvie ra tá s ne ga tív nym vý sled kom v tom is tom cho ve
sa pri jmú do izo lač né ho za ria de nia po po tvr de ní sta tu su bez bru ce ló zy stád ale bo cho vov pô vo du po zi tív nych
re a gen tov.
Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy môže vy da� po vo le nie na to, aby vy šet re nia pod ¾a pís me na c) boli vy ko na né
v izo lač nom za ria de ní za pred po kla du, že ich vý sled ky budú zná me pred za čiat kom 30-denného izo lač né ho ob -
do bia sta no ve né ho v pís me ne a),

d) by� vy šet re ní po čas po sled ných 15 dní mi ni mál ne 30-denného ob do bia izo lá cie pod ¾a písmena a) s ne ga tív nym vý -
sled kom týmito tes tami:
1. kom ple ment fi xač ným tes tom na bru ce ló zu ale bo tes tom s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom (od 1. ja nu ára

2001 je je di ným schvá le ným tes tom test s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom),
2. sé rum ne ut ra li zač ným ale bo ELI SA tes tom na Au jes zky ho cho ro bu so všet ký mi ví ru so vý mi an ti gén mi v prí pa -

de, ak ide o ne vak ci no va né oší pa né, ale bo ELI SA tes tom pre GI-antigény u oší pa ných oč ko va ných GI de le to va -
nou vak cí nou.
Bez po ru še nia usta no ve ní ap li ko va ných na prí pa dy vý sky tu slin tač ky a krí vač ky ale bo ostat ných dia gnos ti ko -
va ných cho rôb zo zna mu A, keï sa nie ktorý z vyš šie uve de ných tes tov do ká že ako po zi tív ny, zvie ra musí by�
 okamžite od strá ne né z izo lač né ho za ria de nia. Ak ide o sku pi no vú izo lá ciu, musí prí sluš ný or gán ve te ri nár nej
sprá vy prija� všet ky pot reb né opat re nia, aby sa za bez pe či lo, že zvyš né zvie ra tá majú zod po ve da jú ci zdra vot ný
stav pred pri ja tím do in se mi nač nej sta ni ce v sú la de s usta no ve nia mi tej to prí lo hy,

e) ak ide o bru ce ló zu, ak sú zvie ra tá po zi tív ne, musí sa za vies� tento pro to kol:
1. po zi tív ne séra sú po dro be né sé ru mag lu ti nač né mu tes tu, a ta kis to tes tu uve de né mu v pís me ne d) prvom bode,

kto rý ne bol vy ko na ný,
2. v cho voch pô vo du re a gu jú cich zvie rat sa vy ko ná va epi de mio lo gic ký do zor,
3. u po zi tív nych zvie rat sa vy ko ná dru há sé ria tes tov (test s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom, sé ru mag lu ti nač -

ný test, kom ple men tfi xač ný test) vzo riek odob ra tých viac ako se dem dní po pr vom od be re.
Po do zre nie na bru ce ló zu sa po tvr dí ale bo vy lú či vo svet le vý sled kov do zo ru vy ko ná va né ho v cho voch pô vo du
a po rov na ním vý sled kov dvoch sé rií tes tov.
Ak sa po do zre nie na bru ce ló zu vy lú či, ne ga tív ne zvie ra tá pod ¾a pr vé ho tes tu na bru ce ló zu môžu by� pri ja té do
in se mi nač nej sta ni ce. Zvie ra tá po zi tív ne na je den test môžu by� pri ja té, ak re a go va li ne ga tív ne na dve sé rie tes -
tov (test s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom, sé ru mag lu ti nač ný test, kom ple men tfi xač ný test) vy ko na né v in -
ter va le naj me nej se dem dní.

(2) Všet ky tes ty mu sia by� vy ko na né v la bo ra tó riu schvá le nom člen ským štá tom ale bo Slo ven skou re pub li kou.

(3) Zvie ra tá môžu by� pri ja té do in se mi nač nej sta ni ce iba s vý slov ným po vo le ním ve te ri nár ne ho le ká ra in se mi nač -
nej sta ni ce. Všet ky pre su ny zvie rat do a z in se mi nač nej sta ni ce mu sia by� za zna me ná va né.
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(4) Žiad ne zvie ra pri jí ma né do in se mi nač nej sta ni ce ne smie ma� v deň pri ja tia žiad ny kli nic ký prí znak ocho re nia;
bez toho, aby tým boli dotk nu té usta no ve nia od se ku 5, mu sia všet ky zvie ra tá pri chá dza� z izo lač né ho za ria de nia
uve de né ho v od se ku 1 písm. a), kto ré v deň odo sla nia úrad ne spĺ ňa lo tieto pod mien ky:
a) nie je umies tne né v ob las ti s ob me dze nia mi de fi no va nej v sú la de s usta no ve nia mi práv nych predpisov Eu róp -

skych spo lo čen stiev z dô vo du vy skyt nu tia sa ná ka zy u do má cich oší pa ných,
b) v po sled ných 30 dňoch v ňom ne bol za zna me na ný žiad ny kli nic ký, sé ro lo gic ký ale bo vi ro lo gic ký vý skyt Au jes zky -

ho cho ro by.

(5) Za pred po kla du, že sú spl ne né pod mien ky uve de né v od se ku 4 a že v uply nu lých 12 me sia coch boli vy ko ná va né
ru tin né vy šet re nia uve de né v čas ti 2, môžu by� zvie ra tá pre sú va né z jed nej schvá le nej in se mi nač nej sta ni ce do inej
s rov na kým zdra vot ným sta tu som bez pred chá dza jú cej izo lá cie ale bo tes to va nia, ak ide o pria my pre sun. Pre súva né
zvie ra ne smie prís� do pria me ho ani ne pria me ho kon tak tu so žiad ny mi ne pár no ko pyt ník mi niž šie ho zdra vot né ho
sta tu su a do prav né pros tried ky mu sia by� pred po u ži tím dez in fi ko va né. 

(6) Ak ide o vý me nu s člen ský mi štát mi, zvie ra tá mu sia by� spre vá dza né cer ti fi ká tom o zdra ví zvie rat pod ¾a vzo ru
v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu 1.7., dez in fek cia do prav né -
ho pros tried ku musí by� po tvr de ná v sek cii C bode 4 ako jed na z na sle du jú cich do da toč ných ga ran cií, zod po ve da jú -
ca sta tu su zvie rat:
a) zvie ra tá po chá dza jú pria mo z in se mi nač nej sta ni ce spĺ ňa jú cej po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia,
b) zvie ra tá po chá dza jú pria mo z izo lač né ho za ria de nia a spĺ ňa jú pod mien ky pri ja tia do in se mi nač nej sta ni ce v sú la -

de s prí lo hou č. 4 čas �ou 1,
c) zvie ra tá po chá dza jú pria mo z cho vu, kde boli po dro be né pred i zo lač né mu pri jí ma cie mu pro to ko lu a spĺ ňa jú pod -

mien ky na pri ja tie do izo lá cie pod ¾a čas ti 1 ods. 1 písm. b) a c) a odseku 2 prí lo hy č. 4.

ČASŤ  2

POVINNÉ VYŠETRENIA KANCOV CHOVANÝCH V SCHVÁLENÝCH INSEMINAČNÝCH STANICIACH

(1) Vše tci kan ci cho va ní v schvá le nej in se mi nač nej sta ni ci mu sia by� vy šet re ní s ne ga tív nym vý sled kom na sle du -
jú ci mi tes tami:
a) sé rum ne ut ra li zač ným ale bo ELI SA tes tom na Au jes zky ho cho ro bu so všet ký mi ví ru so vý mi an ti gén mi v prí pa de,

ak ide o ne vak ci no va né oší pa né, ale bo ELI SA tes tom pre GI-antigény u oší pa ných oč ko va ných GI de le to va nou
vak cí nou,

b) kom ple men tfi xač ným tes tom na bru ce ló zu ale bo tes tom s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom (od 1. ja nu ára
2001 je je di ným schvá le ným tes tom test s puf ro va ným bru ce lo vým an ti gé nom), 

c) sé rum ne ut ra li zač ným ale bo ELI SA tes tom na prí tom nos� pro ti lá tok pro ti kla sic ké mu moru oší pa ných.

Tie to tes ty sa mu sia vy ko na�
1. buï u všet kých zvie rat odo sie la ných z in se mi nač nej sta ni ce nie ne skôr ako 12 me sia cov po pri ja tí, ak pred tým to

ob do bím ne o pus ti li in se mi nač nú sta ni cu; od ber vzo riek sa môže vy ko na� na bi tún ku, 
2. ale bo 25 % zvie rat v in se mi nač nej sta ni ci sa tes tu je kaž dé tri me sia ce. V tom to prí pa de musí ve te ri nár ny le kár in -

se mi nač nej sta ni ce za bez pe či�, že odob ra té vzor ky re pre zen tu jú celú po pu lá ciu v in se mi nač nej sta ni ci, naj mä
vzh¾a dom na ve ko vú sku pi nu a ustaj ne nie kan cov.

Ďa lej musí ve te ri nár ny le kár in se mi nač nej sta ni ce tiež za bez pe či�, že všet ky zvie ra tá sú tes to va né naj me nej
jedenkrát po čas ich po by tu v in se mi nač nej sta ni ci a naj me nej kaž dých 12 me sia cov, ak ich po byt pre siah ne je den
rok.

(2) Všet ky vy šet re nia mu sia by� vy ko na né v la bo ra tó riu schvá le nom člen ským štá tom ale bo Slo ven skou re pub li -
kou.

(3) Ak sa nie ktorý z vyš šie uve de ných tes tov uká že ako po zi tív ny, zvie ra musí by� izo lo va né a sper ma od neho  odo -
bratá po po sled nom ne ga tív nom tes te ne smie by� pred me tom vý me ny s člen ský mi štát mi.

Sper ma odob ra tá z kaž dé ho zvie ra �a v in se mi nač nej sta ni ci po dá tu me jeho po sled né ho ne ga tív ne ho tes tu musí
by� ucho vá va ná od de le ne a ne smie by� až do ob no ve nia pô vod né ho zdra vot né ho sta tu su in se mi nač nej sta ni ce pred -
me tom vý me ny s člen ský mi štát mi.
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Príloha č. 4                                       
k nariadeniu vlády č. 296/2003 Z. z.

Podmienky, ktoré musí spĺňa� sperma odobratá
v schválených inseminačných staniciach na účely výmeny s členskými štátmi

(1) Sper ma musí by� odob ra tá od zvie rat, kto ré
a) ne vy ka zu jú v deň od be ru sper my žiad ne kli nic ké prí zna ky ocho re nia,
b) ne bo li vak ci no va né pro ti slin tač ke a krí vač ke,
c) spĺ ňa jú po žia dav ky uve de né v prí lo he č. 4 časti 1,
d) nie sú po u ží va né na pri ro dze né pá re nie,
e) sú dr ža né v in se mi nač ných sta ni ciach, kto ré ne smú by� umies tne né v ob las ti s ob me dze nia mi de fi no va nej v sú la -

de s usta no ve nia mi práv nych predpisov Eu róp skych spo lo čen stiev z dô vo du vy skyt nu tia sa ná ka zy u do má cich
oší pa ných,

f) boli dr ža né v in se mi nač ných sta ni ciach, kto ré sú v prie be hu 30 dní pred chá dza jú cich od be ru bez Au jes zky ho cho -
ro by.

(2) Účin ná kom bi ná cia an ti bio tík, me no vi te pro ti lep tos pi rám a my kop laz mám, musí by� pri da ná k sper me po ko -
neč nom na rie de ní ale bo do rie did la. Ak ide o mra ze nú sper mu, an ti bio ti ká mu sia by� pri da né pred zmra ze ním sper -
my. Účin nos� tej to kom bi ná cie musí by� pri naj men šom rov no cen ná tým to rie de niam, a to mi ni mál ne:
                      500 MJ strep to my cí nu na 1 ml vý sled né ho rie de nia,
                      500 MJ pe ni ci lí nu na 1 ml vý sled né ho rie de nia,
                      150 µg lin ko my cí nu na 1 ml vý sled né ho rie de nia,
                      300 µg spek ti no my cí nu na 1 ml vý sled né ho rie de nia.

Ihneï po pri da ní an ti bio tík musí by� rie de ná sper ma ucho vá va ná mi ni mál ne po dobu 45 mi nút pri tep lo te naj me -
nej 15 oC.

(3)

1. Sper ma ur če ná na vý me nu s člen ský mi štát mi musí
a) by� až do odo sla nia usklad ne ná za pod mie nok sta no ve ných v čas tiach 1 a 2 prí lo hy č. 3,
b) pre pra vo va ná do člen ské ho štá tu ur če nia vo f¾a šiach, kto ré boli pred po u ži tím vy čis te né a dez in fi ko va né ale bo ste -

ri li zo va né a kto ré boli pred odo sla ním zo schvá le né ho skla do va cie ho za ria de nia opat re né pe ča �ou.

(4) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy môže za miet nu� pri ja tie sper my z in se mi nač ných sta níc, do kto rých boli
pri ja té kan ce vak ci no va né pro ti Au jes zky ho cho ro be, na úze mie Slo ven skej re pub li ky ale bo na úze mie re gió nu Slo -
ven skej re pub li ky, ak sú uzna né bez Au jes zky ho cho ro by v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo -
čen stiev pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu 1.8.
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Prí lo ha č. 5                                       
k na ria de niu vlá dy č. 296/2003 Z. z.

 1. Odo sie la te¾ (meno a úpl ná ad re sa) CER TI FI KÁT O ZDRA VÍ ZVIE RAT
Č.                                                                ORI GI NÁL

 2. Člen ský štát od be ru

 3. Prí jem ca (meno a úpl ná ad re sa)  4. Prí sluš ný or gán

Po znám ky:

a) pre kaž dú zá siel ku sper my musí by� vyd aný
    samo stat ný cer ti fi kát,

b) ori gi nál toh to cer ti fi ká tu musí spre vá dza� zá siel ku
    do mies ta ur če nia.

 5. Miest ny prí sluš ný or gán

 6. Mies to na klád ky  7. Ná zov a ad re sa in se mi nač nej sta ni ce

 8. Do prav né pros tried ky

 9. Mies to a člen ský štát ur če nia

10. Re gis trač né čís lo in se mi nač nej sta ni ce

11. Po čet a kó do vé ozna če nie ná dob so sper mou

12. Iden ti fi ká cia sper my

a) Po čet dá vok b) Dá tum (dá tu my) od be ru c) Ple me no

d) Iden ti fi ká cia dar cu

13. Ja, niž šie pod pí sa ný úrad ný ve te ri nár ny le kár, po tvr dzu jem, že:
a) sper ma, vyš šie po pí sa ná, bola odob ra tá, spra co va ná a skla do va ná za pod mie nok, kto ré zod po ve da jú
   štan dar dom usta no ve ným v tom to na ria de ní,

b) sper ma, vyš šie po pí sa ná, bola odob ra tá od kan cov
1. v in se mi nač nej sta ni ci, v kto rej sú iba zvie ra tá ne vak ci no va né pro ti Au jes zky ho cho ro be, kto ré re a go va li ne ga tív ne v sé -

rum ne ut ra li zač nom tes te ale bo ELI SA tes te na Au jes zky ho cho ro bu v sú la de s usta no ve nia mi toh to na ria de nia(
1
)

ale bo
2. v in se mi nač nej sta ni ci, v kto rej nie ktorí ale bo vše tci kan ci boli oč ko va ní pro ti Au jes zky ho cho ro be GI de le to va nou vak cí -

nou; títo kan ci boli pred vak ci ná ciou sé ro lo gic ky ne ga tív ni na Au jes zky ho cho ro bu a po troch týž dňoch sa po dro bi li ïal -
šie mu sé ro lo gic ké mu vy šet re niu, kto ré ne od ha li lo prí tom nos� pro ti lá tok vy vo la ných ví ru som Au jes zky ho cho ro by
a v tom to prí pa de bola sper ma kaž dej par tie v la bo ra tó riu  ......................................................................... (

2
) po dro be ná

tes tu na izo lá ciu ví ru su Au jes zky ho cho ro by, s ne ga tív nym vý sled kom(
1
)

c) sper ma, vyš šie po pí sa ná, bola odo sla ná do mies ta na klád ky v za pe ča te ných ná do bách za pod mie nok
   zod po ve da jú cich usta no ve niam toh to na ria de nia.

                 Vyd ané v: .............................................................................................................................

                Pod pis: .................................................................................................................................

        Od tla čok ok rúh lej     Meno a kva li fi ká cia (tla če ný mi pís me na mi):

        pe čiat ky              ............................................................................................................................................

                   ............................................................................................................................................
                   ............................................................................................................................................

(
1
) Čo sa nehodí, prečiarknite.

(
2
) Názov laboratória špecifikovaného pod¾a § 4  ods. 1 tohto nariadenia.
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297

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

z 9. júla 2003

o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi,
pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín

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

§ 1

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

(2) Toto nariadenie ustanovuje zdravotné podmien-
ky pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec, ich
výmenách s členskými štátmi1) a dovoze z tretích kra-
jín.2)

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na hydinu určenú
na výstavy, prehliadky alebo preteky. 

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) hydinou kury domáce, morky, perličky, kačky, hu-

si, prepelice, holuby, bažanty, jarabice a vtáky bežci
(Ratitae), odchované alebo držané v zajatí na roz-
množovanie, na produkciu mäsa alebo konzum-
ných vajec, alebo na získanie zvere na zazverenie,

b) násadovými vajciami vajcia znesené hydinou uve-
denou v písmene a) a určené na inkubáciu, 

c) jednodňovou hydinou všetka hydina mladšia ako
72 hodín, ešte nekŕmená a nenapájaná; pižmové
kačky (Cairina moschata) alebo ich krížence možno
kŕmi�,

d) hydinou na reprodukciu hydina stará 72 hodín
a staršia, určená na produkciu násadových vajec,

e) úžitkovou hydinou hydina stará 72 hodín a star-
šia, chovaná na produkciu mäsa alebo konzum-
ných vajec, alebo pernatá zver určená na zazve-
renie,

f) jatočnou hydinou hydina zaslaná priamo na bitú-
nok na zabitie čo najskôr, 

g) kŕd¾om všetka hydina s rovnakým zdravotným sta-
vom, držaná v rovnakých priestoroch alebo v jednom
mieste a tvoriaca jednu epizootologickú skupinu;
v klietkových technológiách sa za kŕde¾ považuje všetka
hydina, ktorá je v jednom vzduchovom priestore,

h) chovom zariadenie alebo prevádzkareň pod¾a písme-
na i), ktoré sa využíva na chov alebo držanie hydiny
na reprodukciu alebo úžitkovej hydiny, 

i) prevádzkarňou zariadenie alebo jeho čas� umiestne-
né na jednom mieste; prevádzkareň sa pod¾a činnos-
ti člení na

1. š¾achtite¾skú prevádzkareň, ktorou je prevádzka-
reň, ktorá produkuje násadové vajcia určené na
liahnutie hydiny na reprodukciu, 

2. rozmnožovaciu prevádzkareň, ktorou je prevádz-
kareň, ktorá produkuje násadové vajcia určené na
liahnutie úžitkovej hydiny,

3. odchovnú prevádzkareň, ktorou je buï prevádzka-
reň odchovávajúca hydinu určenú na reprodukciu
pred znáškovým obdobím, alebo prevádzkareň, kto-
rá odchováva úžitkové nosnice pred štádiom znášky,

4. liaheň, ktorou je prevádzkareň, v ktorej sa vyko-
náva inkubácia násadových vajec, ich liahnutie
a ktorá dodáva jednodňovú hydinu,

j) úradným lekárom veterinárny lekár, ktorého na vy-
konávanie štátnych veterinárnych činností vymenu-
je minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky
pod¾a osobitného predpisu,3)

k) povereným veterinárnym lekárom veterinárny lekár
poverený orgánom veterinárnej správy4) alebo prí-
slušným orgánom členského štátu alebo tretej kra-
jiny vykonáva� na zodpovednos� tohto orgánu v ur-
čitej prevádzkarni kontroly pod¾a tohto nariadenia, 

l) schváleným laboratóriom laboratórium umiestnené
na území Slovenskej republiky alebo členského štá-
tu, schválené orgánom veterinárnej správy alebo
príslušným orgánom členského štátu a poverené na
jeho zodpovednos� na vykonávanie diagnostických
testov pod¾a tohto nariadenia,

m) zdravotnou inšpekciou návšteva vykonaná úradným
veterinárnym lekárom alebo povereným veterinár-
nym lekárom na účel prehliadky zdravotného stavu
všetkej hydiny v prevádzkarni,

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. 
3) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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n) chorobou choroba podliehajúca hláseniu uvedená
v osobitnom predpise,5)

o) ohniskom miesto pod¾a osobitného predpisu,6)
p) karanténnou stanicou zariadenie, v ktorom je hy-

dina držaná v úplnej izolácii a bez priameho alebo
nepriameho kontaktu s inou hydinou tak, aby sa
umožnilo jej dlhodobé pozorovanie a testovanie na
choroby uvedené v osobitnom predpise,5)

r) sanitárnym zabitím postup zabezpečujúci v ohnis-
ku nákazy zničenie všetkej hydiny a jej produktov,
ktoré sú infikované alebo podozrivé z kontaminácie,
pri dodržaní všetkých nevyhnutných zdravotných
opatrení vrátane dezinfekcie.

§ 3 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky7) (ïalej len „štátna veterinárna a potravino-
vá správa“) predloží Európskej komisii (ïalej len „ko-
misia“) plán národných opatrení, ktoré sú v súlade
s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2 a ktoré je
potrebné zavies� na splnenie požiadaviek na schva¾o-
vanie prevádzkarní na výmeny hydiny a násadových
vajec s členskými štátmi.

§ 4 

Štátna veterinárna a potravinová správa autorizuje8)
referenčné štátne veterinárne laboratórium zodpoved-
né za koordináciu diagnostických metód pod¾a tohto
nariadenia a ich používania schválenými laboratória-
mi na území Slovenskej republiky. Referenčné labora-
tórium Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 3
bode II spolupracuje s referenčnými laboratóriami
členských štátov uvedenými v prílohe č. 3 bode I.

§ 5

Pri premiestňovaní, uvádzaní na trh a výmenách
a) násadové vajcia, jednodňová hydina, hydina na

reprodukciu a úžitková hydina musia spĺňa� pod-
mienky uvedené v § 6, 12 až 15 a 17 a pod¾a § 13
a 14 a okrem toho
1. násadové vajcia musia spĺňa� podmienky uvedené

v § 7, 
2. jednodňová hydina musí spĺňa� podmienky uvede-

né v § 8,
3. hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia

spĺňa� podmienky uvedené v § 9, 
b) jatočná hydina musí spĺňa� podmienky uvedené

v § 10, 12 až 15 a 17 a pod¾a § 13 a 14,
c) hydina vrátane jednodňovej hydiny určená pre

potreby zazverenia musí spĺňa� podmienky uvede-
né v § 10, 12 až 15 a 17 a pod¾a § 13 a 14.

§ 6 

Násadové vajcia, jednodňové kurčatá, hydina na
reprodukciu a úžitková hydina musia pochádza� 
a) z prevádzkarní, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

1. musia by� schválené príslušným orgánom veteri-
nárnej správy9) alebo príslušným orgánom člen-
ského štátu a ma� pridelené úradné číslo10) v súla-
de s požiadavkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2
časti A, 

2. v čase expedície alebo odoslania sa na ne nevz�a-
hujú žiadne zdravotné obmedzenia týkajúce sa
hydiny,

3. musia by� umiestnené v oblasti, ktorá nepodlieha
obmedzujúcim opatreniam nariadeným zo zdra-
votných dôvodov, ktoré boli nariadené v dôsledku
výskytu ohniska choroby, na ktorú je hydina vní-
mavá,

b) z kŕd¾a, v ktorom nie je v čase expedície alebo
odoslania žiadny klinický príznak alebo podozrenie
z nákazlivej choroby hydiny. 

§ 7 

(1) Násadové vajcia, ktoré sú určené na odoslanie,
musia 
a) pochádza� z kŕd¾ov, ktoré 

1. boli držané viac ako šes� týždňov v jednej alebo vo
viacerých prevádzkarňach, uvedených v § 6
písm. a) prvom bode, v Slovenskej republike alebo
v členskom štáte,

2. ak boli vakcinované, boli vakcinované v súlade
s podmienkami vakcinácie uvedenými v prílohe
č. 4,

3. buï boli podrobené zdravotnému vyšetreniu, ktoré
vykonal úradný veterinárny lekár alebo poverený
veterinárny lekár v čase do 72 hodín pred ich
expedíciou alebo odoslaním a ktoré v čase tohto
vyšetrenia nevykazovali žiadne klinické príznaky
alebo podozrenie z nákazlivej choroby, alebo

4. boli každý mesiac podrobené zdravotnej prehliad-
ke vykonanej úradným veterinárnym lekárom ale-
bo povereným veterinárnym lekárom a ich posled-
ná prehliadka bola vykonaná v lehote do 31 dní
pred expedíciou alebo odoslaním; ak sa vykoná
tento spôsob prehliadky, úradný veterinárny lekár
alebo poverený veterinárny lekár musí preskúma�
aj záznamy o zdravotnom stave kŕd¾a a vyhodnoti�
jeho súčasný zdravotný stav na základe aktuál-
nych informácií, ktoré mu poskytne osoba zodpo-
vedná za kŕde¾ v lehote do 72 hodín pred expedí-
ciou alebo odoslaním. Ak záznamy alebo každá iná
informácia vyvolajú podozrenie z choroby, kŕdle
musia by� podrobené zdravotnému vyšetreniu,
ktoré vykoná úradný veterinárny lekár alebo pove-

 5) Príloha č. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
 6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
 7) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
 8) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z.
 9) § 6 písm. j) a § 8 písm. j) zákona č. 488/2002 Z. z.
10) § 37 ods. 10 zákona č. 488/2002 Z. z.

Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 297/2003 Strana 2105



rený veterinárny lekár, ktorým vylúči možnos� vý-
skytu akejko¾vek nákazlivej choroby hydiny,

b) by� označené pod¾a osobitného predpisu,11)
c) by� dezinfikované pod¾a pokynov úradného veteri-

nárneho lekára vydaných na základe podmienok
uvedených v prílohe č. 2 časti B písm. b) druhom
bode.

(2) Ak počas inkubácie vajec vznikne v kŕdli, z kto-
rého boli násadové vajcia dodané, nákazlivá choroba
hydiny, ktorá môže by� prenesená násadovými vajcia-
mi, okrem splnenia požiadaviek uvedených v odseku 1
musí to by� oznámené príslušnej liahni a orgánu vete-
rinárnej správy, ktorý vykonáva veterinárny dozor
v liahni a v kŕdli pôvodu.

§ 8

(1) Jednodňová hydina určená na odoslanie musí
a) by� vyliahnutá z násadových vajec, ktoré zodpove-

dajú požiadavkám uvedeným v § 6 a 7, 
b) spĺňa�, ak bola vakcinovaná, podmienky vakcinácie

uvedené v prílohe č. 4, 
c) by� v čase odoslania bez príznakov, ktoré by mohli

vyvola� podozrenie na chorobu.

(2) Jednodňová hydina určená na odoslanie do Fín-
ska a Švédska, ktorá je určená na zaradenie do kŕd¾ov
hydiny na reprodukciu do kŕd¾ov úžitkovej hydiny,
musí pochádza� z násadových vajec hydiny, ktorá bola
podrobená testom pod¾a § 9 ods. 2.

(3) Jednodňovú hydinu uvedenú v odseku 2 musí
sprevádza� veterinárny certifikát pod¾a prílohy č. 5
vzoru č. 9, ktorý môže
a) by� sprevádzaný pod¾a prílohy č. 5 vzoru č. 2, alebo
b) by� súčas�ou certifikátu pod¾a písmena a).

(4) Dodatočné záruky pod¾a odsekov 2 a 3 sa nevz�a-
hujú na kŕdle, ktoré podliehajú programu uznanému
komisiou za rovnocenný s programom zavedeným vo
Švédsku a Fínsku.

§ 9

(1) V čase expedície alebo odoslania hydina na re-
produkciu a úžitková hydina musia 
a) by� držané od svojho vyliahnutia alebo dlhšie ako

šes� týždňov v jednej alebo vo viacerých prevádz-
karňach v Slovenskej republike alebo v členskom
štáte uvedených v § 6 písm. a) prvom bode, 

b) spĺňa�, ak boli vakcinované, podmienky vakcinácie
uvedené v prílohe č. 4, 

c) by� podrobené zdravotnému vyšetreniu, ktoré vyko-
ná úradný veterinárny lekár alebo poverený veteri-
nárny lekár v lehote do 48 hodín pred expedíciou
alebo odoslaním a v čase vyšetrenia nesmú vykazo-
va� žiadny klinický príznak alebo podozrenie z ná-
kazlivej choroby hydiny.

(2) Hydina na reprodukciu určená na odoslanie do
Fínska a Švédska podlieha mikrobiologickým testom
vykonaným vo vzorkách odobratých v kŕdli pôvodu.

(3) Mikrobiologické testy pod¾a odseku 2 sa vykoná-
vajú v súlade s prílohou č. 6.

(4) Hydinu na reprodukciu, určenú na odoslanie do
Fínska a Švédska, musí sprevádza� veterinárny certi-
fikát pod¾a prílohy č. 5 vzoru č. 8, ktorý môže
a) by� sprevádzaný certifikátom pod¾a prílohy č. 5

vzoru č. 3, alebo
b) by� súčas�ou certifikátu pod¾a písmena a).

(5) Nosnice, najmä ak ide o nosnice úžitkovej hydi-
ny, dodávané na produkciu konzumných vajec, ktoré
sú určené na odoslanie do Fínska a Švédska, podlie-
hajú mikrobiologickým testom vykonaným vo vzor-
kách odobratých v kŕdli pôvodu.

(6) Mikrobiologické testy pod¾a odseku 5 sa vykoná-
vajú v súlade s prílohou č. 7.

(7) Nosnice, určené na odoslanie do Fínska a Švéd-
ska, musí sprevádza� veterinárny certifikát pod¾a prí-
lohy č. 5 vzoru č. 10, ktorý môže by�
a) sprevádzaný certifikátom pod¾a prílohy č. 5 vzoru

č. 3, alebo
b) súčas�ou certifikátu pod¾a písmena a).

(8) Dodatočné záruky pod¾a odsekov 2 až 7 sa ne-
vz�ahujú na kŕdle, ktoré podliehajú programu uzna-
nému komisiou za rovnocenný s programom zavede-
ným vo Švédsku a Fínsku.

§ 10

(1) V čase expedície alebo odoslania musí jatočná
hydina pochádza� z chovu 
a) kde bola držaná od svojho vyliahnutia alebo dlhšie

ako 21 dní, 
b) na ktorý sa nevz�ahujú žiadne zdravotné obmedze-

nia týkajúce sa hydiny,
c) kde sa zdravotným vyšetrením kŕd¾a hydiny, z kto-

rého pochádza zásielka určená na zabitie, vykona-
ným úradným veterinárnym lekárom alebo povere-
ným veterinárnym lekárom v lehote do piatich dní
pred odoslaním nezistili v kŕdli žiadne klinické prí-
znaky alebo podozrenie z nákazlivej choroby hydi-
ny,

d) ktorý sa nenachádza v oblasti, v ktorej boli naria-
dené obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia
zvierat pod¾a právnych predpisov Slovenskej re-
publiky alebo právnych predpisov Európskych spo-
ločenstiev ako dôsledku výskytu ohniska choroby,
na ktorú je hydina vnímavá.

(2) V čase odoslania musí hydina staršia ako 72 ho-
dín, určená na zazverenie po¾ovných revírov, pochá-
dza� z chovu,
a) v ktorom bola držaná od svojho vyliahnutia alebo

dlhšie ako 21 dní a v ktorom počas dvoch týždňov
predchádzajúcich odoslaniu neprišla do styku
s novo prijatou hydinou,

b) v ktorom nie sú na hydinu uplatňované žiadne
zdravotné opatrenia, 

c) v ktorom pri zdravotnom vyšetrení vykonanom v le-
hote do 48 hodín pred odoslaním úradným veteri-
nárnym lekárom alebo povereným veterinárnym

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.
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lekárom v kŕdli, z ktorého je odosielaná hydina,
nezistil žiadny klinický príznak alebo podozrenie
z nákazlivej choroby hydiny, 

d) ktorý sa nenachádza v oblasti, v ktorej boli naria-
dené obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia
zvierat pod¾a právnych predpisov Slovenskej re-
publiky alebo právnych predpisov Európskych spo-
ločenstiev ako dôsledku výskytu ohniska choroby,
na ktorú je hydina vnímavá.

(3) Ustanovenia § 6 a 9 sa nevz�ahujú na hydinu
uvedenú v odseku 2.

(4) Zásielky hydiny na zabitie určené pre Fínsko
a Švédsko musia by�
a) mikrobiologicky testované vo vzorkách odobratých

v prevádzkarni pôvodu a aj na sérotypy, ktoré nie
sú uvedené v prílohe č. 2 časti C oddiele A, a to
spôsobom uvedeným v prílohe č. 8,

b) sprevádzané certifikátom pod¾a prílohy č. 5 vzoru
č. 7, ktorý môže
1. sprevádza� certifikát pod¾a prílohy č. 5 vzoru č. 5,

alebo
2. súčas�ou certifikátu pod¾a bodu 1.

§ 11

(1) Požiadavky pod¾a § 5 až 10 a 15 sa nevz�ahujú
na premiestňovanie, uvádzanie na trh a na výmenu
hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, ak ide
o zásielky s menej ako 20 jednotkami. 

(2) Hydina a násadové vajcia uvedené v odseku 1
musia v čase odoslania pochádza� z kŕd¾ov, ktoré
a) boli držané na území Slovenskej republiky alebo

členského štátu od svojho vyliahnutia, alebo naj-
menej tri mesiace,

b) v čase odoslania nevykazujú žiadne klinické prízna-
ky nákazlivých chorôb hydiny,

c) ak boli vakcinované, zodpovedajú podmienkam
vakcinácie uvedeným v prílohe č. 4,

d) nepodliehajú žiadnym zdravotným obmedzeniam
vz�ahujúcim sa na hydinu, 

e) sa nenachádzajú v oblasti, v ktorej sú zo zdravot-
ných dôvodov nariadené obmedzujúce opatrenia
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republi-
ky alebo právnymi predpismi Európskych spolo-
čenstiev ako následok výskytu ohniska choroby, na
ktorú je hydina vnímavá.

(3) Hydina z jednej zásielky pod¾a odseku 2 musí
ma� negatívne výsledky sérologických testov na zis�o-
vanie prítomnosti protilátok proti Salmonella pullorum
a Salmonella gallinarum pod¾a prílohy č. 2 časti C
najviac mesiac pred odoslaním. V prípade násadových
vajec alebo jednodňovej hydiny musí by� kŕde¾ pôvodu
v období troch mesiacov predchádzajúcich odoslaniu
sérologicky testovaný na zistenie protilátok voči Sal-
monella pullorum a Salmonella gallinarum v rozsahu,
ktorý zaručuje 95 % spo¾ahlivos� detekcie infekcie pri
jej prevalencii 5 %.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú na
zásielky bežcov (Ratitae) alebo ich násadových vajec.

§ 12

(1) V prípade zásielok hydiny a násadových vajec zo
Slovenskej republiky alebo z jej časti alebo z členských
štátov alebo ich častí, ktoré vykonávajú očkovanie
hydiny proti pseudomoru hydiny, do členského štátu
alebo časti členského štátu, alebo do Slovenskej re-
publiky alebo jej časti, ktorej štatút bol určený pod¾a
odseku 2, musia by� splnené tieto požiadavky:
a) násadové vajcia musia pochádza� z kŕd¾ov, ktoré sú

1. buï nevakcinované, alebo 
2. vakcinované inaktivovanou vakcínou, alebo
3. vakcinované živou vakcínou, ak bolo očkovanie

vykonané najmenej 30 dní pred zberom násado-
vých vajec,

b) jednodňová hydina vrátane hydiny určenej na za-
zverenie nesmie by� vakcinovaná proti pseudomoru
a musí pochádza�
1. z násadových vajec zodpovedajúcich podmienkam

uvedeným v písmene a),
2. z liahne, v ktorej pracovné postupy zabezpečujú

úplne časovo a priestorovo oddelenú inkubáciu
takýchto vajec od vajec, ktoré nespĺňajú podmien-
ky uvedené v písmene a),

c) hydina na reprodukciu alebo úžitková hydina
1. nesmie by� vakcinovaná proti pseudomoru hydiny,
2. musí by� 14 dní pred odoslaním izolovaná v chove

alebo v karanténnej stanici pod dozorom úradného
veterinárneho lekára; žiadna iná hydina v tomto
chove pôvodu alebo v karanténnej stanici nesmie
by� vakcinovaná proti pseudomoru hydiny počas
21 dní predchádzajúcich odoslaniu a počas tohto
obdobia do chovu; do karanténnej stanice nesmú
ma� vstup žiadne iné vtáky okrem tých, ktoré
tvoria súčas� zásielky; v karanténnej stanici ne-
smie by� vykonávaná vakcinácia,

3. podlieha počas 14 dní pred odoslaním reprezenta-
tívnemu sérologickému testovaniu na protilátky
proti pseudomoru hydiny spôsobom ustanoveným
v prílohe č. 9 s negatívnymi výsledkami tohto tes-
tovania,

d) jatočná hydina musí pochádza� z kŕd¾ov, ktoré ak
1. nie sú vakcinované proti pseudomoru hydiny, zod-

povedajú požiadavkám uvedeným v písmene c)
tre�om bode,

2. sú vakcinované, boli počas 14 dní pred odoslaním
na základe reprezentatívnej vzorky testované izo-
láciou vírusu pseudomoru hydiny. 

(2) Na možnú klasifikáciu Slovenskej republiky ale-
bo jej regiónu, alebo regiónov za nevakcinujúce proti
pseudomoru hydiny môže štátna veterinárna a potra-
vinová správa predloži� komisii na prešetrenie
a schválenie program pod¾a § 13.

(3) Ak štátna veterinárna a potravinová správa usú-
di, že Slovenská republika alebo jej región dosiahol
štatút štátu alebo regiónu nevakcinujúceho proti
pseudomoru hydiny, podá žiados� o uznanie tohto šta-
tútu komisii; pri určení štatútu nevakcinujúceho štá-
tu alebo regiónu sa berú do úvahy údaje pod¾a § 14
ods. 1 písm. a), a najmä tieto kritériá:
a) vakcinácia proti pseudomoru hydiny nesmie by�

u hydiny pod¾a odseku 1 povolená počas posled-
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ných 12 mesiacov okrem povinnej vakcinácie špor-
tových holubov uvedenej v osobitnom predpise,12)

b) kŕdle hydiny na reprodukciu musia by� sérologicky
testované najmenej jedenkrát ročne na prítomnos�
protilátok proti vírusu pseudomoru hydiny pod¾a
prílohy č. 9,

c) v chovoch nesmie by� umiestnená žiadna hydina,
ktorá bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny
v predchádzajúcich 12 mesiacoch okrem chovov
športových holubov pod¾a osobitného predpisu.12)

(4) Komisia môže odňa� nevakcinačný štatút pod¾a
odseku 3, ak
a) sa vyskytne závažná epizoócia pseudomoru hydiny,

ktorá sa nekontrolovate¾ne šíri, alebo
b) sa zrušia právne predpisy zakazujúce návrat k sys-

tematickej rutinnej vakcinácii proti pseudomoru
hydiny.

§ 13

Ak štátna veterinárna a potravinová správa vypra-
cuje dobrovo¾ný alebo povinný program kontroly a era-
dikácie choroby, na ktorú je hydina vnímavá, môže ho
predloži� komisii na schválenie. V programe uvedie
najmä
a) rozšírenie choroby na svojom území, 
b) odôvodnenie programu významom choroby a pred-

pokladaným ekonomickým prínosom, 
c) geografickú oblas�, v ktorej bude program uplatne-

ný, 
d) kategórie štatútov pre hydinové prevádzkarne,

štandardy, ktoré majú by� dosiahnuté v každej
kategórii hydiny, ako aj postupy testovania, ktoré
sa musia použi�, 

e) spôsoby kontroly programu, 
f) opatrenia, ktoré sa vykonajú, ak prevádzkareň

z akéhoko¾vek dôvodu stratí svoj štatút s oh¾adom
na chorobu,

g) opatrenia, ktoré sa uložia, ak sú výsledky testov,
vykonaných pod¾a určeného programu, pozitívne. 

§ 14

(1) Ak pod¾a zistenia štátnej veterinárnej a potravi-
novej správy je územie Slovenskej republiky alebo jeho
čas� bez výskytu choroby, na ktorú je hydina vnímavá,
predloží komisii dokumentáciu, v ktorej uvedie najmä
a) povahu choroby jej výskytu na území Slovenskej

republiky v minulom období,
b) výsledky doh¾adu založené na sérologickom, mikro-

biologickom alebo patologickom vyšetrení a sku-
točnosti, že choroba podlieha hláseniu, čas, počas
ktorého bol vykonaný doh¾ad; prípadne čas, počas
ktorého bolo zakázané vakcinova� proti tejto náka-
ze, a územie, na ktoré sa zákaz vz�ahoval, a opat-
renia na overenie, či príslušná oblas� zostáva bez
nákazy.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi
komisii akúko¾vek zmenu o skutočnostiach uvede-
ných v odseku 1. 

§ 15

(1) Jednodňová hydina a násadové vajcia musia by�
prepravované
a) v nepoužitých jednorazových obaloch určených na

tento účel, ktoré sa po použití zničia, alebo
b) vo vratných obaloch na opakované použitie, ak sú

vopred vyčistené a vydezinfikované.

(2) Obaly pod¾a odseku 1 musia
a) obsahova� výlučne jednodňovú hydinu alebo nása-

dové vajcia rovnakého druhu hydiny, kategórie
a typu hydiny, ktoré pochádzajú z jednej prevádz-
karne, 

b) by� označené týmito údajmi:
1. názov štátu a oblas� pôvodu, 
2. úradné číslo prevádzkarne pôvodu (príloha č. 2

čas� A písm. e) druhý bod),
3. počet kusov hydiny alebo vajec v každom obale,
4. druh hydiny, ku ktorému patria vajcia alebo jed-

nodňová hydina. 

(3) Obaly obsahujúce jednodňovú hydinu alebo ná-
sadové vajcia môžu by� pri preprave zoskupené do
vhodných kontajnerov. Počet obalov v skupine a údaje
uvedené v odseku 1 písm. b) musia by� na kontajneri
vyznačené.

(4) Hydina na reprodukciu a úžitková hydina musia
by� prepravované v škatuliach alebo klietkach, ktoré 
a) obsahujú len hydinu rovnakého druhu, kategórie

a typu, ktorá pochádza z jednej prevádzkarne,
b) sú označené úradným číslom prevádzkarne, z kto-

rej hydina pochádza.

(5) Hydina na reprodukciu, úžitková hydina a jedno-
dňová hydina musia by� dopravené bezodkladne do
prevádzkarne určenia bez toho, aby sa dostali do
styku s inými živými vtákmi, okrem hydiny na re-
produkciu úžitkovej hydiny alebo jednodňovej hydi-
ny zodpovedajúcej požiadavkám uvedeným v tomto
nariadení. 

(6) Jatočná hydina musí by� bezodkladne dopravená
na bitúnok určenia bez toho, aby sa dostala do kon-
taktu s inou hydinou, okrem jatočnej hydiny, ktorá
zodpovedá požiadavkám uvedeným v tomto nariadení.

(7) Hydina určená na zazverenie revírov musí by�
dopravená bezodkladne na miesto určenia bez toho,
aby sa dostala do kontaktu s inou hydinou, okrem
hydiny určenej na zazverenie, ktorá zodpovedá požia-
davkám uvedeným v tomto nariadení.

(8) Obaly, klietky a dopravné prostriedky musia by�
riešené tak, aby
a) sa predchádzalo vypadávaniu výkalov a minimali-

zovalo sa vypadávanie peria, 
b) bola možná vizuálna prehliadka hydiny,
c) bolo možné čistenie a dezinfekcia.

(9) Dopravné prostriedky a kontajnery, obaly a kliet-
ky, ak nie sú na jednorazové použitie, musia by� pred
naložením a po vyložení vyčistené a vydezinfikované

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.
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pod¾a pokynov príslušného orgánu veterinárnej správy
alebo orgánu veterinárnej služby členského štátu. 

§ 16

Hydina uvedená v § 15 ods. 4 sa nesmie prepravova�
cez oblasti infikované morom hydiny alebo pseudomo-
rom hydiny okrem prepravy uskutočňovanej po hlav-
ných cestných komunikáciách alebo železničných tra-
tiach. 

§ 17

(1) Pri výmenách s členskými štátmi musí hydinu
a násadové vajcia počas prepravy do miesta určenia
sprevádza� zdravotný certifikát, ktorý 
a) zodpovedá certifikátu pod¾a prílohy č. 5,
b) je podpísaný úradným veterinárnym lekárom, 
c) je vydaný v deň nakládky v jazyku alebo v jazykoch

odosielajúceho členského štátu alebo Slovenskej
republiky, ak je odosielate¾om, a v úradnom jazyku
alebo úradných jazykoch členského štátu určenia
alebo Slovenskej republiky, ak je štátom určenia, 

d) je platný pä� dní, 
e) pozostáva z jedného listu papiera, 
f) je vyhotovený pre jedného príjemcu, 
g) je opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom odlišnej

farby, ako je certifikát.

(2) Pri premiestňovaní hydiny a násadových vajec
v rámci Slovenskej republiky do regiónu klasifikova-
ného alebo prevádzkarne klasifikovanej pod¾a progra-
mu uvedeného v § 12 až 14, musí zásielku do miesta
určenia sprevádza� zdravotný certifikát, ktorého vzor
určí štátna veterinárna a potravinová správa.

§ 18

Členské štáty určenia alebo Slovenská republika, ak
je štátom určenia, môžu v súlade so všeobecnými
ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spolo-
čenstva povoli� jednému alebo viacerým členským štá-
tom všeobecné alebo obmedzené povolenie vstupu hy-
diny a násadových vajec na svoje územie bez
zdravotného certifikátu uvedeného v § 17. 

§ 19

Dovážaná hydina a násadové vajcia musia spĺňa�
podmienky ustanovené v § 20 až 23.

§ 20

(1) Hydina a násadové vajcia musia pochádza� z tre-
tej krajiny alebo z časti tretej krajiny uvedenej v zozna-
me vyhotovenom komisiou a zverejnenom hlavným ve-
terinárnym lekárom Slovenskej republiky.

(2) Pri rozhodovaní, či tretia krajina alebo jej čas�
môže by� uvedená v zozname uvedenom v odseku 1,
sa berie do úvahy najmä
a) zdravotný stav hydiny, iných domácich a vo¾ne

žijúcich zvierat v tretej krajine, pričom osobitná
pozornos� sa venuje najmä exotickým chorobám
zvierat a zdravotnej situácii celého prostredia tejto
krajiny pre prípad, že by mohla ohrozi� zdravie ¾udí
alebo zvierat v Slovenskej republike alebo v člen-
ských štátoch,

b) pravidelnos� a rýchlos� poskytovania informácií
tre�ou krajinou o výskyte nákazlivých chorôb zvie-
rat na jej území, najmä chorôb uvedených na zo-
znamoch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy,

c) právne predpisy tejto krajiny na prevenciu a kon-
trolu chorôb zvierat,

d) štruktúra veterinárnych služieb tejto krajiny a ich
právomoci; 

e) organizácia a uplatňovanie opatrení na prevenciu
a kontrolu nákazlivých chorôb zvierat, 

f) záruky, ktoré môže tretia krajina poskytnú� s oh¾a-
dom na dodržiavanie tohto nariadenia, 

g) dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa
hormónov a rezíduí.13)

§ 21

(1) Hydina a násadové vajcia musia pochádza� z tre-
tích krajín 
a) v ktorých mor hydiny a pseudomor hydiny, tak ako

sú definované v osobitných predpisoch,13) sú cho-
robami podliehajúcimi povinnému hláseniu, 

b) ktoré sú bez moru hydiny a pseudomoru hydiny
alebo ktoré, aj keï nie sú bez týchto nákaz, použí-
vajú opatrenia na ich kontrolu, ktoré sú prinajmen-
šom rovnocenné s opatreniami uvedenými v osobit-
ných predpisoch.14)

(2) Ďalšie kritériá, najmä typ použitej vakcíny, sú
uvedené v prílohe č. 4.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
v súlade s rozhodnutím komisie rozhodnú�, za akých
podmienok sa požiadavky pod¾a odseku 1 použijú iba
na čas� územia tretej krajiny.

§ 22

(1) Hydinu a násadové vajcia možno z územia tretej
krajiny alebo z časti územia príslušnej tretej krajiny
uvedenej v zozname uvedenom v § 20 ods. 1 dováža�,
len ak pochádzajú z kŕd¾ov, ktoré 
a) boli pred odoslaním bez prerušenia držané na úze-

mí alebo na časti územia príslušnej krajiny po čas
určený príslušným orgánom veterinárnej správy
v súlade s rozhodnutím komisie,

b) vyhovujú zdravotným požiadavkám na zdravie, kto-
ré určí príslušný orgán veterinárnej správy v súlade

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2003 Z. z., ktorým sa upravujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok
s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 310/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru hydiny.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z.
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s rozhodnutím komisie pre dovozy hydiny a nása-
dových vajec z príslušnej krajiny; tieto podmienky
môžu by� rozdielne pod¾a druhu a kategórie hydiny.

(2) Zdravotné požiadavky sa určujú na základe po-
žiadaviek uvedených v § 3 až 18 a v prílohách v nich
uvedených. V súlade s rozhodnutím komisie môže
štátna veterinárna a potravinová správa v jednotlivých
prípadoch rozhodnú� o udelení výnimky, ak tretia kra-
jina poskytne rovnocenné, a prinajmenšom podobné
záruky zdravia zvierat. 

§ 23

(1) Hydinu a násadové vajcia musí sprevádza� certi-
fikát vydaný a podpísaný úradným veterinárnym leká-
rom vyvážajúcej tretej krajiny. Certifikát musí
a) by� vydaný v deň nakládky pre zásielky do Sloven-

skej republiky alebo členského štátu,
b) by� vyhotovený v úradnom jazyku Slovenskej re-

publiky alebo členského štátu, ak je štátom urče-
nia, 

c) by� predložený v originálnom vyhotovení,
d) potvrdzova�, že hydina alebo násadové vajcia spĺ-

ňajú požiadavky tohto nariadenia a požiadavky pri-
jaté na jeho základe pre dovoz z tretích krajín,

e) by� platný pä� dní,
f) pozostáva� z jedného listu papiera, 
g) by� vyhotovený pre jediného príjemcu, 
h) by� opatrený odtlačkom pečiatky a podpisom odliš-

nej farby, ako je certifikát. 

(2) Certifikát pod¾a odseku 1 musí zodpoveda� vzo-
ru, ktorý vydá štátna veterinárna správa a potravinová
správa na základe rozhodnutia komisie.

§ 24

Štátna veterinárna a potravinová správa môže
v rámci mimoriadnych núdzových opatrení pri výme-
nách
a) rozhodnú�, že dovoz z tretích krajín alebo ich častí

sa obmedzí na určité druhy násadových vajec, hy-
diny na reprodukciu, úžitkovej hydiny alebo hydiny
na zabitie, alebo na určité druhy hydiny určenej na
osobitné účely,

b) urči�, že dovezená hydina, násadové vajcia alebo
hydina vyliahnutá z dovezených násadových vajec

sa musia drža� v karanténe alebo izolácii po čas,
ktorý nesmie prekroči� dva mesiace.

§ 25

Štátna veterinárna a potravinová správa na základe
rozhodnutia komisie môže rozhodnú� o povolení dovo-
zu hydiny a násadových vajec z tretích krajín, ktoré
nespĺňajú požiadavky pod¾a § 19, 21 až 23. Tretie
krajiny však musia poskytnú� záruky zdravia zvierat,
ktoré sú rovnocenné s požiadavkami uvedenými v § 3
až 18 vrátane povinnej karantény a testov na klasický
mor hydiny alebo pseudomor hydiny, alebo na iné
choroby.

§ 26

(1) Dovezená jatočná hydina musí by� po príchode
do miesta určenia prepravená priamo na bitúnok a čo
najskôr zabitá.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
z dôvodov zdravia zvierat urči� bitúnok, na ktorý musí
by� hydina pod¾a odseku 1 prepravená.

§ 27

(1) Pri výmenách hydiny a násadových vajec s člen-
skými štátmi možno nariadi� mimoriadne núdzové
opatrenia pod¾a osobitného predpisu.15)

(2) Pri výmenách hydiny a násadových vajec s člen-
skými štátmi sa vykonávajú veterinárne kontroly po-
d¾a osobitného predpisu.16)

§ 28

Až do nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii sa ustanovenia
§ 17 ods. 1 a § 18 použijú len pri dovoze z členských
štátov.

§ 29

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 okrem § 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2 až 7, § 10 ods. 4
a § 27, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom nadobudnu-
tia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.
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Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady  90/539/EHS z 15. októbra 1990 o podmienkach zdravia zvierat, ktorými sa upravuje obchodo-
vanie s hydinou a násadovými vajciami vo vnútri  Spoločenstva a ich dovozy z tretích krajín (Úradný vestník
Európskych spoločenstiev,  L 303, 31. 10. 1990, s. 6) v znení

smernice Rady 91/494/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 35),
smernice Rady 94/496/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 56),
rozhodnutia Komisie 92/369/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev,  L 195, 14. 7. 1992, s. 25), 
smernice Rady 92/65/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 368, 14. 9. 1992, s. 54),
smernice Rady 93/120/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 31. 12. 1993, s. 35),
rozhodnutie Rady 94/103 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 1, 3. 1. 1994, s. 220),
smernica Rady 1999/90/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 300,  23. 11. 1999, s. 19),
rozhodnutie Komisie  2000/505/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 201, 9. 8. 2000, s. 8).

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

Čiastka 140 Zbierka zákonov č. 297/2003 Strana 2111



Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

POŽIADAVKY NA SCHVA¼OVANIE PREVÁDZKARNÍ

ČASŤ  A

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

1. Príslušný orgán veterinárnej správy schváli alebo povolí prevádzkarne, len ak
a) zodpovedajú požiadavkám na zariadenia a ich prevádzku uvedeným v časti B, 
b) zaviedli a dodržiavajú program doh¾adu chorôb schválený štátnou veterinárnou a potravinovou správou a po-

žiadavky uvedené v časti C,
c) zabezpečia podporu pri vykonávaní úkonov pod¾a písmena d),
d) podliehajú dozoru príslušného orgánu veterinárnej správy v súvislosti s organizovanou formou sledovania

zdravia zvierat; toto sledovanie predstavuje najmä 
1. najmenej jednu inšpekčnú návštevu ročne vykonanú úradným veterinárnym lekárom, doplnenú kontrolou na

overenie uplatňovania hygienických opatrení a kontrolou prevádzky v súlade s požiadavkami uvedenými v časti B,
2. kontrolu zaznamenávania chovate¾om všetkých informácií potrebných na nepretržité sledovanie zdravotného

štatútu prevádzkarne,
e) chovajú len hydinu uvedenú v § 2. 

2. Štátna veterinárna a potravinová správa pridelí každej prevádzkarni, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným
v bode 1, úradné číslo.

ČASŤ  B

POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A PREVÁDZKU

A. Š¾achtite¾ské, rozmnožovacie a odchovné prevádzkarne 
1. Zariadenia

a) Poloha a usporiadanie zariadení musí vyhovova� druhu výroby prevádzkarne a zabezpečova� prevenciu proti
zavlečeniu choroby alebo, ak sa choroba vyskytne, umožňova� ich kontrolu; ak sa v prevádzkarni chová viac
druhov hydiny, musia by� zrete¾ne oddelené,

b) zariadenia musia zabezpečova� dobré hygienické podmienky a umožňova� výkon zdravotného sledovania
hydiny,

c) vybavenie musí zodpoveda� druhu výroby a umožňova� čistenie a dezinfekciu zariadenia a dopravných
prostriedkov na prepravu hydiny a násadových vajec na najvhodnejšom mieste.

2. Odchov 
a) Technológia chovu musí by� založená v najvyššej možnej miere na zásadách „turnusového chovu“ s jednora-

zovým vyskladnením a naskladnením. Medzi každou šaržou hydiny sa musí vykona� úplné vyskladnenie všetkej
hydiny, čistenie a dezinfekcia, 

b) v š¾achtite¾ských, rozmnožovacích a odchovných prevádzkarňach sa môže chova� len hydina pochádzajúca 
1. z vlastnej prevádzkarne, alebo 
2. z iných š¾achtite¾ských, rozmnožovacích a odchovných prevádzkarní v Slovenskej republike alebo v člen-

ských štátoch, schválených v súlade s § 6 písm. a), alebo
3. z dovozu z tretích krajín, dovezená v súlade s týmto nariadením, 

c) manažment prevádzkarne musí urči� hygienické zásady prevádzkarne. Zamestnanci musia nosi� vhodný
pracovný odev a návštevníci ochranný odev,

d) stavby, ploty a vybavenie musia by� udržiavané v dobrom technickom stave, 
e) vajcia sa musia zbiera� viackrát za deň a musia by� čisté a čo najskôr po zbere vydezinfikované,
f) výrobca musí oznámi� poverenému veterinárnemu lekárovi každú odchýlku v úžitkovosti alebo každý iný

príznak, ktorý by mohol nasvedčova� o výskyte nákazlivej choroby hydiny. Ak je podozrenie z choroby, musí
poverený veterinárny lekár odosla� do schváleného laboratória vzorky potrebné na stanovenie alebo potvrdenie
diagnózy,

g) pre každý kŕde¾ sa vedie denník chovu alebo register, alebo iná forma média s údajmi o kŕdli. Tieto doklady sa
uchovávajú najmenej dva roky od vyskladnenia kŕd¾a a musia obsahova� tieto údaje:
1. dátum naskladnenia a vyskladnenia hydiny, 
2. úžitkovos�, 
3. chorobnos�, úmrtnos� a ich príčiny, 
4. všetky vykonané laboratórne testy a ich výsledky, 
5. miesto pôvodu hydiny,
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6. miesto určenia vajec,
h) v prípade výskytu nákazlivej choroby hydiny sa musia výsledky laboratórnych testov okamžite oznámi�

poverenému veterinárnemu lekárovi.

B. Liahne
1. Zariadenia 

a) Liaheň musí by� fyzicky a prevádzkovo oddelená od chovných zariadení. Usporiadanie musí zabezpeči�
vzájomné oddelenie týchto rôznych funkčných jednotiek liahne: 
1. skladovanie a triedenie vajec, 
2. dezinfekcia, 
3. predinkubácia, 
4. liahnutie, 
5. príprava a balenie na odoslanie,

b) budovy musia by� chránené proti vnikaniu vtákov z vonkajšieho prostredia a proti hlodavcom. Podlahy a steny
musia by� z odolného, nepriepustného a umývate¾ného materiálu. Budovy musia by� vybavené vhodným
druhom prirodzeného alebo umelého osvetlenia a systémom regulácie vetrania a teploty. Musí by� zabezpečené
hygienické odstraňovanie odpadu (vajec a hydiny),

c) vybavenie musí ma� hladké povrchy, ktoré sú nepriepustné pre vodu. 

2. Prevádzka 
a) Prevádzka musí vychádza� zo zásady jednosmerného pohybu vajec, mobilného vybavenia a zamestnancov,
b) násadové vajcia musia pochádza� 

1. zo š¾achtite¾ských alebo rozmnožovacích prevádzkarní v Slovenskej republike alebo v členských štátoch
schválených pod¾a § 6 písm. a), 

2. z tretích krajín, ak sú dovezené v súlade s týmto nariadením,
c) manažment prevádzkarne musí urči� hygienické zásady prevádzkarne; zamestnanci musia nosi� vhodný

pracovný odev a návštevníci ochranný odev, 
d) budovy a vybavenie musia by� udržiavané v dobrom technickom stave, 
e) dezinfikova� sa musia 

1. vajcia medzi ich príjmom a procesom inkubácie, 
2. pravidelne inkubátory, 
3. liahne a ich vybavenie po liahnutí každej dávky hydiny, 

f) na vyhodnotenie zdravotného stavu liahne sa musí používa� program kontrol mikrobiologickej kvality,
g) prevádzkovate¾ musí oznámi� poverenému veterinárnemu lekárovi každú odchýlku v úžitkovosti alebo každý

iný príznak, ktorý by mohol svedči� o výskyte nákazlivej choroby hydiny. Len čo vznikne podozrenie na výskyt
nákazlivej choroby, poverený veterinárny lekár musí odosla� do schváleného laboratória potrebné vzorky na
stanovenie alebo potvrdenie diagnózy a informova� príslušný orgán veterinárnej správy, ktorý rozhodne, aké
opatrenia sa vykonajú,

h) o jednotlivých kŕd¾och sa musia vies� a uchováva� najmenej dva roky záznamy o kŕdli, register alebo iná forma
zápisu s údajmi o kŕdli, ktoré musia obsahova� tieto údaje:
1. pôvod vajec a dátum ich dodávky, 
2. výsledky liahnutia, 
3. všetky zistené odchýlky, 
4. všetky vykonané laboratórne testy a ich výsledky, 
5. podrobné údaje o vakcinačných programoch, 
6. počet a miesto určenia inkubovaných nevyliahnutých vajec, 
7. miesto určenia jednodňovej hydiny,

i) v prípade výskytu nákazlivej choroby hydiny musia by� výsledky laboratórnych testov ihneï oznámené
ústrednému veterinárnemu lekárovi alebo poverenému veterinárnemu lekárovi. 

ČASŤ  C  

PROGRAM DOH¼ADU CHORÔB

 Program doh¾adu chorôb, ktorým je program pravidelného prieskumu a potvrdenia zdravotného stavu danej
populácie hydiny, musí zahŕňa� najmenej doh¾ad týchto infekcií a druhov hydiny: 

A. Infekcia Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum a Salmonella arizonae 
1. Druhy hydiny, na ktoré sa doh¾ad vz�ahuje:

a) S. pullorum a gallinarum: kury domáce, morky, perličky, prepelice, bažanty, jarabice a kačky, 
b) S. arizonae: morky. 

2. Program doh¾adu choroby 
a) Na určenie toho, či sa infekcia vyskytuje, sa musia použi� sérologické alebo bakteriologické testy, 
b) vzorky na testovanie sa pod¾a potreby odoberajú z krvi, z hydiny z druhého liahnutia, peria alebo z prachu

z liahní, ako stery zo stien liahní, z podstielky alebo vody z napájačiek, 
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c) na určenie počtu vzoriek, ktoré treba odobra�, sa pri odbere vzoriek krvi z kŕd¾a na sérologické vyšetrenie na
S. pullorum alebo S. arizonae musí bra� do úvahy prevalencia infekcie v Slovenskej republike a jej incidencia
v chove v minulosti; kŕde¾ sa musí kontrolova� počas každého znáškového obdobia, a to v okamžiku
najvhodnejšom na zistenie choroby.

B. Infekcie Mycoplasma gallisepticum a Mycoplasma meleagridis 
1. Druhy hydiny, na ktoré sa doh¾ad vz�ahuje:

a) Mycoplasma gallisepticum: kury domáce, morky, 
b) Mycoplasma meleagridis: morky. 

2. Program doh¾adu choroby:
a) Výskyt infekcie sa musí testova� sérologickým alebo bakteriologickým testovaním alebo nálezom zápalových

zmien vo vzduchových vakoch u jednodňových kurčiat a moriek, 
b) vzorky na testovanie sa pod¾a potreby odoberajú ako vzorky krvi jednodňových kurčiat a moriek, spermií,

výterov z trachey, kloaky alebo vzduchových vakov,
c) testy na stanovenie M. gallisepticum alebo M. meleagridis sa musia vykona� na reprezentatívnej vzorke, aby bol

možný sústavný doh¾ad infekcie počas odchovu a znášky, najlepšie pred začiatkom znášky a potom každé tri mesiace.

C. Výsledky a opatrenia, ktoré treba vykona� 

Ak nie sú zistení reagenti, test sa považuje za negatívny. V opačnom prípade je kŕde¾ podozrivý a musia sa v ňom
vykona� opatrenia uvedené v časti D.

D. V chovoch, ktoré majú dve alebo viac oddelených produkčných jednotiek, môže príslušný orgán veterinárnej
správy upusti� od vykonania týchto opatrení v zdravých produkčných jednotkách infikovanej prevádzkarne, ak
poverený veterinárny lekár potvrdí, že štruktúra a ve¾kos� týchto produkčných jednotiek a činnosti, ktoré sa
v nich vykonávajú, sú takej povahy, že tieto produkčné jednotky poskytujú úplne oddelené zariadenia na
ustajnenie, držanie a kŕmenie hydiny, a teda uvedená choroba sa nemôže šíri� z jednej jednotky do ostatných.
Opatreniami doh¾adu infekcií uvedenými v bodoch A až D nie sú dotknuté ustanovenia § 13 a 14.

ČASŤ  D  

KRITÉRIÁ NA POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNE 

1. Schválenie vydané prevádzkarni musí príslušný orgán veterinárnej správy pozastavi�1) 
a) ak prevádzkareň po schválení ïalej nespĺňa požiadavky uvedené v časti B,
b) do ukončenia potrebného vyšetrovania nákazlivej choroby, ak 

1. ide o podozrenie na klasický mor hydiny (aviárnu influenzu) alebo pseudomor hydiny (Newcastleskú chorobu)
v prevádzkarni,

2. prevádzkareň získala hydinu alebo násadové vajcia z prevádzkarne podozrivej alebo skutočne infikovanej
aviárnou influenzou alebo pseudomorom hydiny, 

3. sa vyskytol kontakt medzi prevádzkarňou a ohniskom aviárnej influenzy alebo pseudomoru hydiny, na základe
ktorého mohlo dôjs� k prenosu infekcie, 

c) až do vykonania nových testov, ak výsledky surveillance vykonané na infekciu S. pullorum, S. gallinarum,
S. arizonae, M. gallisepticum alebo M. meleagridis v súlade s požiadavkami uvedenými v častiach B a C vyvolávajú
podozrenie z infekcie, 

d) až do vykonania príslušných opatrení nariadených úradným veterinárnym lekárom, ak prevádzkareň nezodpo-
vedá požiadavkám uvedeným v časti A ods. 1 písm. a) až c). 

2. Schválenie musí orgán veterinárnej správy zruši�1), ak 
a) sa v prevádzkarni vyskytne avirána influenza alebo pseudomor hydiny, 
b) opakované testy potvrdia prítomnos� infekcie S. pullorum, S. gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum alebo

M. meleagridis,
c) aj po druhom upozornení úradného veterinárneho lekára neboli vykonané opatrenia na uvedenie prevádzkarne

do súladu s požiadavkami časti A ods. 1 písm. a), b) a c). 
3. Podmienky, ktoré musí prevádzkareň splni� pre nové vydanie schválenia, ktoré bolo zrušené pod¾a bodu 2:

a) ak bolo schválenie zrušené na základe výskytu klasického moru hydiny (aviárnej influenzy) alebo pseudomoru
hydiny (Newcastleskej choroby), môže nové rozhodnutie o schválení príslušný orgán veterinárnej správy vyda� až
21 dní po vykonaní záverečného čistenia a dezinfekcie prevádzkarne, ak bolo vykonané sanitárne zabitie hydiny,

b) ak bolo schválenie zrušené v dôsledku infekcie vyvolanej 
1. Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum alebo Salmonella arizonae, môže príslušný orgán veterinárnej

správy nové rozhodnutie o schválení vyda� po vykonaní sanitárneho zabitia hydiny a následnej dezinfekcii a po

1) § 38 zákona č. 488/2002 Z. z.
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vykonaní dvoch vyšetrení s negatívnymi výsledkami, ktoré boli vykonané v prevádzkarni po sebe v intervale
najmenej 21 dní,

2. Mycoplasma gallisepticum alebo Mycoplasma meleagridis, môže príslušný orgán veterinárnej správy nové
rozhodnutie o schválení vyda� po dvoch vyšetreniach s negatívnymi výsledkami vykonaných v celom kŕdli po
sebe v intervale najmenej 60 dní.
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I. Ná rod né re fe renč né la bo ra tó riá pre cho ro by vtá kov v člen ských štá toch Eu róp ske ho spo lo čen stva sú tie to: 
 1. Bel gic ko In sti tut na tio nal de re cher ches vé té ri na i res, 

Gro e se len berg 99, B — 1180 Bru xel les 

 2. Dán sko Na tio nal Ve te ri na ry La bo ra to ry, Po ul try Di se a se Di vi sion, 
Han gøvej 2, DK — 8200 Aar hus N. 

 3. Fín sko Elä in lä ä kin tä — ja elin tar vi ke la i tos, Hel sin ki/An stal ten för ve te ri när me di cin och liv sme del,
Hel sin gfors.

 4. Fran cúz sko La bo ra to i re de pat ho lo gie avia i re, CNE VA, 
F — 22440 Plo uf ra gan 

 5. Írs ko Ve te ri na ry Re se arch La bo ra to ry, Ab bot stown, Cas tlek nock, 
IRL — Co un ty Dub lin 

 6. Ta lian sko In sti tu to Zo op ro fi lat ti co Spe ri men ta le del le Ve ne zie, 
Via G. ORUS 2, I — 35100 Pa do va 

 7. Lu xem bur sko La bo ra to i re vé té ri na i re de l’Etat, 
ave nue Gas ton Di de rich 54, L — 1420 Lu xem bo urg 

 8. Ho land sko Cen tra al Dier ge ne es kun dig In sti tu ut,
NL — Le lys tad 

 9. Por tu galsko La bo ra tó rio Na cio nal de In ves ti gaç ão Ve te ri ná ria, 
PT — Lis boa 

10. Ra kú sko Bun de san stalt für Vi rus se u chen be käm pfung bei Ha us tie ren,
Wien-Hetzendorf

11. Gréc ko In sti tu te of In fec tio us Pa ra si tic Di se a se of Thes sa lo ni ki, 
 GR — Thes sa lo ni ki 

12. Spo je né krá ¾ov stvo Ve¾ kej Bri tá nie Cen tral Ve te ri na ry La bo ra to ry
We yb rid ge, UK — Sur rey 

13. Ne mec ko Bun des for schun gsan stalt für Lan dwir tschaft, 
In sti tut für Kle in tier zucht, Dörnber gstras se 25/27
D — 3100 Cel le 

14. Špa niel sko La bo ra to rio de Sa ni dad y Pro duc ción Ani mal, 
ES — Bar ce lo na 

15. Švéd sko Sta tens ve te ri när me di cin ska an stalt,
Up psa la

II. Štát ne re fe renč né la bo ra tó rium pre cho ro by hy di ny v Slo ven skej re pub li ke je:
Štát ny ve te ri nár ny a po tra vi no vý ús tav
Bo ta nic ká 15
842 13 Bra ti sla va

III. Ná rod né re fe renč né la bo ra tó riá pre cho ro by vtá kov, kto ré sú uve de né v bode I, a Ná rod né re fe renč né la bo ra tó -
rium pre cho ro by hy di ny, uve de né v bode II, sú zod po ved né v kaž dom člen skom štá te ale bo Slo ven skej re pub li ke
za ko or di ná ciu dia gnos tic kých me tód uve de ných v tom to na ria de ní. S tým to cie ¾om:
a) môžu pos ky to va� schvá le ným la bo ra tó riám re a gen cie pot reb né na dia gnos ti ku,
b) sle du jú kva li tu všet kých re a gen cií po u ží va ných v schvá le ných la bo ra tó riách, 
c) pra vi del ne or ga ni zu jú po rov ná va cie tes ty.
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Príloha č. 4                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

PODMIENKY VAKCINÁCIE HYDINY

1. Na vakcináciu hydiny alebo kŕd¾ov produkujúcich násadové vajcia možno v Slovenskej republike použi� len
vakcíny, ktoré sú registrované pod¾a osobitného predpisu1) Ústavom štátnej kontroly veterinárnych bioprepa-
rátov a liečiv.2)

2. V rámci rutinných vakcinačných programov proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe) sa musia používa�
a) živé atenuované vakcíny proti pseudomoru hydiny, ktoré sa pripravujú z kmeňa vírusu pseudomoru hydiny,

ktorého základná kultúra bola testovaná a vykazovala index itracerebrálnej patogenity (ICPI)
 1. nižší ako 0,4, ak bolo každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 107 EID50, alebo
 2. nižší ako 0,5, ak bolo každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 108 EID50,

b) inaktivované vakcíny proti pseudomoru hydiny, ktoré sa pripravujú z kmeňa vírusu pseudomoru hydiny, ktorého
základná kultúra bola testovaná a vykazovala index itracerebrálnej patogenity (ICPI) nižší ako 0,7, ak bolo
každému vtákovi v teste ICPI podané najmenej 108 EID50.

1) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení
neskorších predpisov.

2) § 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
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Príloha č. 5                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

VZORY CERTIFIKÁTOV

V Z O R   č. 1

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                                                                                  NÁSADOVÉ VAJCIA

1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

2. Členský štát pôvodu:

3. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

4.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
4.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku násadových vajec musí by�
     poskytnutý samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

5.1. Miesto nakládky:
5.2. Dopravný prostriedok(1):

6.1. Adresa prevádzkarne, kde boli vajcia  zberané:
6.2. Úradné číslo prevádzkarne:

7.1. Členský štát určenia:
7.2. Konečné určenie:

8.1. Druh hydiny:
8.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(2)

9. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane všetkých čísel plomb kontajnerov):

10.    Množstvo (slovne a číslom):
10.1. Počet vajec:
10.2. Počet kontajnerov/škatú¾:

11. Dátum zberu:

12.1. Identifikačné detaily o rodičovskom kŕdli:
12.2. Názov plemena/hybridu:

13. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že vyššie opísané násadové vajcia:
(a)  vyhovujú ustanoveniam článkov 6, 7 a 15 smernice Rady 90/539/EHS);
(b)  vyhovujú ustanoveniam článku 12(1)(a) smernice Rady 90/539/EHS(3);
(c)  vyhovujú ustanoveniam rozhodnutia(tí) Komisie: ...../.../ES, týkajúcim sa dodatočných záruk s oh¾adom
     na ....................... (vyznači� chorobu(y))  v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(2);
(d) — sú získané od hydiny, ktorá nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe);(2)

     — sú získané od hydiny, ktorá bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2)

        s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é)
kmeň(kmene) NDV:

Vydané v .........................................................,                           (dátum) ............................................................................

                                                                                                                .............................................................................
                                   Odtlačok                                                                           (Podpis úradného veterinárneho lekára)(4)

                                   pečiatky 
                                                                                                                 ............................................................................
                                                               (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1)  Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(2)  Nehodiace sa vyčiarknu�.
(3)  Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti ES- schválený štatút
     nevakcinácie proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe): Dánsko, Fínsko a Švédsko, v inom prípade
     vyčiarknu� tento odkaz.
(4) Odtlačok pečiatky a podpis farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 2

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                                                                            JEDNODŇOVÁ HYDINA

1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

2. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

3. Členský štát odoslania:
4. Ak sú získané z dovezených násadových vajec:(1) (2)

4.1. Krajina pôvodu:
4.2. Číslo sprevádzajúceho zdravotného certifikátu:

5. Miesto nakládky: 6.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
6.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

9.1. Členský štát určenia:
9.2. Konečné určenie:

10.1. Druh hydiny:
10.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(1)

10.3. Dátum vyliahnutia:

11. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane
      všetkých čísel plomb kontajnerov):

12. Množstvo (slovne a číslom):
12.1. Počet zvierat:
12.2. Počet  klietok alebo škatú¾:

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku jednodňovej hydiny musí by�
     poskytnutý samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

13. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, týmto osvedčujem, že vyššie opísaná jednodňová hydina:
(a) vyhovuje buï:
     (i) ustanoveniam článkov 6, 8 a 15 smernice Rady 90/539/EHS(1), alebo
    (ii) ak je získaná z násadových vajec dovezených v súlade s požiadavkami vzoru B rozhodnutia Komisie 96/482/ES,
         ustanoveniam článkov 6(1) a 8(b)a (c) smernice Rady 90/539/EHS(1) ( 2),
(b) vyhovuje článku 12(1)(b) smernice Rady 90/539/EHS(4):
(c) vyhovuje ustanoveniam rozhodnutia(tí) Komisie: ...../.../ES, týkajúcim sa dodatočných záruk s oh¾adom na
    ....................... (vyznači� chorobu(y))a v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(1);
(d) — nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(1),
     — je získaná od hydiny, ktorá nebola vakcinovaná proti  pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(1),
     — bola vakcinovaná proti  pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(1) s použitím:
     — je získaná od hydiny, ktorá bola vakcinovaná proti  pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(1)

       s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é)
kmeň(kmene) NDV:

Vydané v .........................................................,                                 (dátum) ......................................................................

                                                                  ......................................................................
                                     Odtlačok                                                                    (Podpis úradného veterinárneho lekára)(5)

                                      pečiatky 
                               (5)                                   ......................................................................
                                                                (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1)  Nehodiace sa vyčiarknu�.
(2)  V prípadoch, ak pochádza  jednodňová hydina z vajec importovaných z tretej krajiny, musí sa dodrža� lehota
     izolácie v chove určenia pod¾a článku 3 rozhodnutia Komisie 96/482/ES. Príslušný orgán v mieste konečného
     určenia jednodňovej hydiny musí by� o tejto požiadavke  informovaný prostredníctvom systému ANIMO.
(3) Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(4) Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti pre pseudomor hydiny
     (Newcastleskú chorobu) ES- schválený štatút nevakcinácie: Dánsko, Fínsko a Švédsko, v inom prípade vyčiarknu�
     tento odkaz.
(5) Odtlačok pečiatky a podpis musí by� farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 3

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                                     HYDINA NA REPRODUKCIU A ÚŽITKOVÁ HYDINA

 1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

 2. Členský štát pôvodu:

 3. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

 4.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
 4.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku hydiny musí by� poskytnutý
     samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

 5.1. Miesto nakládky:
 5.2. Dopravný prostriedok(1):

 6.1. Adresa prevádzkarne pôvodu:
 6.2. Úradné číslo prevádzkarne:

 7.1. Členský štát určenia:
 7.2. Konečné určenie:

 8.1. Druh hydiny:
 8.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(2)

 9. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane všetkých čísel plomb kontajnerov):

10.    Množstvo (slovne a číslom):
10.1. Počet kusov hydiny:
10.2. Počet kontajnerov alebo boxov:

11. Identifikačné podrobnosti o kŕdli pôvodu:
11.2. Názov plemena/hybridu:

12. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že vyššie opísaná hydina:
(a)  vyhovuje ustanoveniam článkov 6, 7 a 15 smernice Rady 90/539/EHS);
(b)  vyhovuje ustanoveniu článku 12(1)(c) smernice Rady 90/539/EHS(3);
(c)  vyhovuje ustanoveniu rozhodnutia(tí) Komisie: ...../.../ES, týkajúcemu sa dodatočných záruk s oh¾adom
     na ....................... (vyznači� chorobu(y))  v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(2);
(d) — nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2)

     — bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2) s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é) kmeň(e) NDV:

Vydané v ........................................................,                         (dátum) ...............................................................................

                                                                                                             ................................................................................
                                  Odtlačok                                                                         (Podpis úradného veterinárneho lekára)(4)

                                   pečiatky
                                       (4)                                                                    .............................................................................
                                                             (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1) Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(2) Nehodiace sa vyčiarknu�.
(3) Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti pre pseudomor hydiny
    (Newcastleskú chorobu): ES- schválený štatút nevakcinácie.
(4) Odtlačok pečiatky a podpis musí by� farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 4

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                       HYDINA, JEDNODŇOVÁ HYDINA A NÁSADOVÉ
                                                                                  VAJCIA V ZÁSIELKACH MENŠÍCH AKO 20 KUSOV
                                             [okrem vtákov bežcov (RATITAES) a ich násadových vajec]

 1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

 2. Členský štát pôvodu:

 3. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

 4.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
 4.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku násadových vajec musí by�
     poskytnutý samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

 5.2. Miesto nakládky:
 5.2. Dopravný prostriedok(1):

 6.1. Adresa prevádzkarne alebo chovu pôvodu:
 6.2. Úradné číslo prevádzkarne (kde je to
         vhodné):

 7.1. Členský štát určenia:
 7.2. Konečné určenie:

 8.1. Druh hydiny:
 8.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(2)

 9. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane všetkých čísel plomb kontajnerov):

10.    Množstvo (slovne a číslom):
10.1. Počet kusov hydiny:
10.2. Počet kontajnerov alebo boxov:

11.1. Dátum zberu (pre vajcia):
11.2. Približný vek (pre hydinu):

12. Identifikačné podrobnosti o kŕdli pôvodu:

13. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že:
(a)  hydina, jednodňová hydina alebo násadové vajcia opísané vyššie vyhovujú ustanoveniam článku 11
      smernice Rady 90/539/EHS);
(b)  hydina, jednodňová hydina alebo násadové vajcia opísané vyššie vyhovujú článku 12(1)(a) smernice Rady
      90/539/EHS(3);
(c)  hydina, jednodňová hydina alebo násadové vajcia vyhovujú ustanoveniam rozhodnutia(tí)
     Komisie: ...../.../ES, týkajúcim sa dodatočných záruk s oh¾adom na ....................... (vyznači� chorobu(y))
     v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(2);
(d) hydina/jednodňová hydina(2) nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2);
     hydina/jednodňová hydina(2) bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2)

     s použitím:
     hydina, z ktorej bola jednodňová hydina/násadové vajcia,(2) získaná, nebola vakcinovaná proti pseudomoru
     hydiny (Newcastleskej chorobe)(2);
     hydina, z ktorej bola jednodňová hydina/násadové vajcia,(2) získaná, bola vakcinovaná proti pseudomoru
     hydiny (Newcastleskej chorobe)(2) s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é) kmeň(e) NDV:

Vydané v .........................................................,                          (dátum) .............................................................................

                                                                                                                .............................................................................
                               Odtlačok                                                                            (Podpis úradného veterinárneho lekára)(4)

                                pečiatky
                                     (4)                                                                        ............................................................................
                                                             (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1)  Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(2)  Nehodiace sa vyčiarknu�.
(3)  Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti pre pseudomor hydiny (Newcastleskú
     chorobu) ES- schválený štatút nevakcinácie: Dánsko, Fínsko a Švédsko, v inom prípade vyškrtnú� tento odkaz.
(4) Odtlačok pečiatky a podpis musí by� farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 5

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                                                                                   JATOČNÁ HYDINA

 1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

 2. Členský štát pôvodu:

 3. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

 4.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
 4.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku hydiny musí by�
     poskytnutý samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

 5.3. Miesto nakládky:
 5.2. Dopravný prostriedok(1):

 6.1. Adresa prevádzkarne alebo chovu pôvodu:
 6.2. Úradné číslo prevádzkarne (kde je to
         vhodné):

 7.1. Členský štát určenia:
 7.2. Konečné určenie:

 8.1. Druh hydiny:
 8.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(2)

 9. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane všetkých čísel plomb kontajnerov):

10.    Množstvo (slovne a číslom):
10.1. Počet kusov hydiny:
10.2. Počet kontajnerov alebo boxov:

11. 1. Približný vek hydiny:

12.1. Identifikačné detaily o rodičovskom kŕdli:
12.2. Názov plemena/hybrida:

13. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že vyššie opísaná hydina:
(a)  vyhovuje ustanoveniam článkov 10 a 15 smernice Rady 90/539/EHS);
(b)  vyhovuje ustanoveniam článku 12(1)(d) smernice Rady 90/539/EHS(3);
(c)  vyhovuje ustanoveniam rozhodnutia(tí) Komisie: ...../.../ES, týkajúcim sa dodatočných záruk s oh¾adom
     na ....................... (vyznači� chorobu(y)) v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(2);
(d) — nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe);(2)

     — bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2) s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é) kmeň(e) NDV:

Vydané v ........................................................,                           (dátum) .............................................................................
     
                                                                                                                .............................................................................
                             Odtlačok                                                                               (Podpis úradného veterinárneho lekára)(4)

                              pečiatky
                                  (4)                                                                           .............................................................................
                                                             (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1) Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(2) Nehodiace sa vyčiarknu�.
(3) Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti pre pseudomor hydiny
    (Newcastleskú chorobu): ES- schválený štatút nevakcinácie: Dánsko, Fínsko a Švédsko; v inom
    prípade vyčiarknu� tento odkaz.
(4) Odtlačok pečiatky a podpis musí by� farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 6

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO                                                                          HYDINA NA ZAZVERENIE REVÍROV

 1. Odosielate¾ (úplné meno a adresa): ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT
Číslo:                                                                        Originál:

 2. Členský štát pôvodu:

 3. Príjemca (úplné meno a adresa):
— prvotný:
— konečný:

 4.1. Príslušný orgán (ministerstvo):
 4.2. Príslušný orgán (miestna úroveň):

Poznámky:

(a) Pre každú zásielku hydiny musí by�
     poskytnutý samostatný certifikát.

(b) Originál certifikátu musí sprevádza� zásielku do jej
     konečného miesta určenia.

 5.4. Miesto nakládky:
 5.2. Dopravný prostriedok(1):

 6.1. Adresa prevádzkarne alebo chovu pôvodu:
 6.2. Úradné číslo prevádzkarne (kde je to
         vhodné):

 7.1. Členský štát určenia:
 7.2. Konečné miesto určenia:

 8.1. Druh hydiny:
 8.2. Kategória: čistá línia/starorodičia/rodičia/
         znáškové nosnice/výkrm/ostatné(2)

 9. Podrobnosti o identifikácii zásielky (vrátane všetkých čísel plomb kontajnerov):

10.    Množstvo (slovne a číslom):
10.1. Počet kusov hydiny:
10.2. Počet kontajnerov alebo boxov:

11. Približný vek hydiny:

12. Identifikačné podrobnosti o kŕdli pôvodu:

13. Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že vyššie opísaná hydina:
(a)  vyhovuje ustanoveniam článkov 10 a 15 smernice Rady 90/539/EHS);
(b)  vyhovuje ustanoveniam článku 12(1)(c) smernice Rady 90/539/EHS(3);
(c)  vyhovuje ustanoveniam rozhodnutia(tí) Komisie: ...../.../ES, týkajúcim sa dodatočných záruk s oh¾adom
     na ....................... (vyznači� chorobu(y))  v súlade s článkom 13 alebo 14 smernice Rady 90/539/EHS(2);
(d) — nebola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2);
     — bola vakcinovaná proti pseudomoru hydiny (Newcastleskej chorobe)(2) s použitím:

Dátum(y) vakcinácie: Názov, typ (inaktivovaný alebo živý) a použitý(é) kmeň(e) NDV:

Vydané v ........................................................,                           (dátum) .............................................................................

                                                                                                                .............................................................................
                              Odtlačok                                                                             (Podpis úradného veterinárneho lekára)(4)

                               pečiatky
                                   (4)                                                                          .............................................................................
                                                              (Meno paličkovým písmom, kvalifikácia, titul)
(1) Vyznači� dopravný prostriedok a pod¾a potreby jeho registračné značky alebo registrované meno.
(2) Nehodiace sa vyčiarknu�.
(3) Na certifikovanie v prípade odoslania do členského štátu, ktorý má v súčasnosti pre pseudomor hydiny
    (Newcastleskú chorobu) ES- schválený štatút nevakcinácie: Dánsko, Fínsko a Švédsko, v inom prípade
    vyčiarknu� tento odkaz.
(4) Odtlačok pečiatky a podpis musí by� farebne odlišný od tlače.
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V Z O R   č. 7

CERTIFIKÁT

Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že hydina na zabitie bola testovaná s negatívnymi
výsledkami pod¾a pravidiel ustanovených v rozhodnutí Rady 95/410/ES z 22. júna 1995, ktorým sa ustanovujú
pravidlá na mikrobiologické testovanie hydiny na zabitie určenej pre Fínsko a Švédsko odberom vzoriek v prevádz-
karni pôvodu.

Vydané v ....................................................................... dňa ............................................................................

                                             (miesto)                                                                              (dátum)

                                                    ........................................

                                                                                                                                                       (podpis)

                                        ........................................................................

                          Odtlačok                                                                    (Meno paličkovým písmom)
                               pečiatky                                                                    

                                                                                                 ..................................................
                                                        (Kvalifikácia)
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V Z O R   č. 8

CERTIFIKÁT

Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že  hydina na reprodukciu bola testovaná s negatív-
nymi výsledkami pod¾a pravidiel ustanovených v rozhodnutí Rady 95/160/ES z 21. apríla 1995, ktorým sa
ustanovujú dodatočné záruky s oh¾adom na salmonely pre zásielky hydiny na reprodukciu a jednodňovej hydiny
na zaradenie do kŕd¾ov hydiny na reprodukciu alebo do kŕd¾ov úžitkovej hydiny určenej na zaslanie do Fínska
a Švédska.

Vydané v ..................................................................... Dátum ..........................................................................

                                            ...............................................................

                                                                                                                                   Podpis 

                                            ...............................................................

                                                                                                                        Meno (paličkovým písmom)

                                    Odtlačok
                                        pečiatky

       
                                                                                                                         .................................................

                                                                   Kvalifikácia
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V Z O R   č. 9

CERTIFIKÁT

Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že  jednodňová hydina na zaradenie do kŕd¾ov hydiny
na reprodukciu alebo do kŕd¾ov úžitkovej hydiny bola testovaná s negatívnymi výsledkami pod¾a pravidiel
ustanovených v rozhodnutí Rady 95/160/ES z 21. apríla 1995, ktorým sa ustanovujú dodatočné záruky s oh¾adom
na salmonely pre zásielky hydiny na reprodukciu a jednodňovej hydiny na zaradenie do kŕd¾ov hydiny na
reprodukciu alebo do kŕd¾ov úžitkovej hydiny určenej na zaslanie do Fínska a Švédska.

Vystavené v .......................................................         Dátum ............................................................................

                                     .............................................................................

                                                                                                                               Podpis

                           

                                       ............................................................................

                                                                                                                  Meno (paličkovým písmom)

                           Odtlačok
                               pečiatky

                                                               ..................................................

                                                        Kvalifikácia
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V Z O R   č. 10

CERTIFIKÁT

Ja, dole podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že nosnice (úžitková hydina chovaná na účely
produkcie konzumných vajec) bola testovaná s negatívnymi výsledkami pod¾a pravidiel ustanovených v rozhodnutí
Rady 95/161/ES z 21. apríla 1995, ktorým sa ustanovujú dodatočné záruky s oh¾adom na salmonely pre zásielky
nosníc (úžitkovej hydiny chovanej na účely produkcie konzumných vajec) určenej na zaslanie do Fínska a Švédska.

Vydané v ...........................................................            Dátum .........................................................................

 

                                      ..............................................................................

                                                                                                                             Podpis 

                                       ............................................................................

                                                                                                                Meno (paličkovým písmom)

                            Odtlačok
                                pečiatky

                                                               ..................................................

                                                         Kvalifikácia
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Príloha č. 6                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE HYDINY NA REPRODUKCIU
URČENEJ NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA

1. Všeobecné zásady
Kŕde¾ pôvodu musí by� izolovaný 15 dní. Mikrobiologické testovanie musí zahŕňa� všetky sérotypy salmonel.

2. Metóda odberu vzoriek
Metóda odberu a počet vzoriek, ktoré treba odobra�, musia by� rovnaké, ako je ustanovené v osobitnom predpise.1)

3. Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonáva� pod¾a normy STN ISO 6579 alebo pod¾a
revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté
vydanie alebo revidované vydanie).

Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje
STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.

1) Príloha č. 4 čas� A bod 2.A.2 písm. b) a čas� B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 306/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia
na ochranu proti určitým zoonózam a určitým pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch živočíšneho pôvodu na účely zabránenia ohnísk
nákaz a intoxikácií prenášaných potravinami.
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Príloha č. 7                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE NOSNÍC ÚŽITKOVEJ HYDINY NA PRODUKCIU
KONZUMNÝCH VAJEC URČENÝCH NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA

1. Všeobecné zásady 
Kŕde¾ pôvodu musí by� izolovaný 15 dní. Mikrobiologický test sa musí vykona� počas desiatich dní pred odoslaním
zásielky.

Mikrobiologický test musí zahŕňa� tieto invázne sérotypy:
-Salmonella gallinarum,
-Salmonella pullorum,
-Salmonella enteritidis,
-Salmonella berta,
-Salmonella typhimurium,
-Salmonella thompson,
-Salmonella infantis.

2. Metóda odberu vzoriek
Z určitého počtu budov v chove, v ktorých sú vtáky držané, alebo ak majú vtáky vo¾ný prístup do viac ako jednej
budovy v chove, z každej skupiny budov v chove, v ktorých sú vtáky držané, sa musia náhodne odobra� zložené
vzorky fekálií, každá s hmotnos�ou najmenej jeden gram.

3. Počet vzoriek, ktoré treba odobra�
Počet vzoriek musí umožňova� detekciu salmonel s 95 % spo¾ahlivos�ou pri 5 % prítomnosti salmonel.

4. Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonáva� pod¾a normy STN ISO 6579 alebo pod¾a
revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté
vydanie alebo revidované vydanie).
Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje
STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.
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Príloha č. 8                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

MIKROBIOLOGICKÉ TESTOVANIE HYDINY NA ZABITIE
URČENEJ NA ODOSLANIE DO ŠVÉDSKA A FÍNSKA

1. Všeobecné zásady
Kŕde¾ pôvodu musí by� izolovaný 14 dní pred zabitím. Odobraté vzorky musia obsahova� zmiešané vzorky fekálií
vytvorené z viacerých vzoriek čerstvých fekálií, každá s hmotnos�ou najmenej jeden gram. Vzorky čerstvých fekálií
sa musia odobra� náhodne z viacerých miest v budove, kde sú vtáky držané, alebo ak majú vtáky vo¾ný prístup do
viac ako jednej budovy v jednotlivom chove, z každej skupiny budov v chove, v ktorých sú vtáky držané.

2. Počet vzoriek, ktoré treba odobra�
Počet miest, z ktorých treba odobra� samostatné vzorky fekálií alebo podstielky na vytvorenie zmiešanej vzorky, sú
tieto:

Počet vtákov držaných v budove Počet vzoriek fekálií, ktoré treba odobra�
v budove alebo v skupine budov v chove

až
  1-24

Počet, ktorý sa rovná počtu jednotiek
s maximom 20

až
25-29 20

až
30-39 25

až
40-49 30

až
50- 59 35

až
60-89 40

až
90-199 50

až
200-499  55

500 alebo viac 60

3. Mikrobiologický test na vyšetrenie vzoriek
Mikrobiologické testovanie vzoriek na salmonely sa musí vykonáva� pod¾a normy STN ISO 6579 alebo pod¾a
revidovaných vydaní, alebo metódou opísanou Nórskym výborom pre analýzu potravín (NMKL metóda 71, štvrté
vydanie alebo revidované vydanie).
Ak sú výsledky medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sporné, za referenčnú metódu sa považuje
STN ISO 6579 alebo jej revidované vydanie.
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Príloha č. 9                                       
k nariadeniu vlády č. 297/2003 Z. z.

ROČNÉ SÉROLOGICKÉ TESTOVANIE NA DETEKCIU PROTILÁTOK PROTI PSEUDOMORU HYDINY
(NEWCASTLESKEJ CHOROBE) V KŔD¼OCH HYDINY NA REPRODUKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ALEBO V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH ALEBO ICH REGIÓNOCH SO ŠTATÚTOM NEVAKCINOVANIA

1. Odber vzoriek krvi
Zo všetkých kŕd¾ov na reprodukciu sa musia odobera� jedenkrát ročne vzorky krvi najmenej od 60 náhodne
vybraných vtákov a musia sa vyšetri� hemaglutinačnoinhibičným testom (HIT) v súlade s postupom uvedeným
v bode 2.

2. Postup
a) Rozplni� 0,025 ml fosfátového pufrovaného roztoku (FPR) do všetkých jamiek plastovej mikrotitračnej platničky

s jamkami s dnom v tvare „v“,
b) prida� 0, 025 ml séra do prvej jamky platničky,
c) s použitím mikrotitračnej pipety vykona� po celej platničke dvojnásobné riedenie séra,
d) prida� 0,025 ml riedenej alantoidnej tekutiny, obsahujúcej 4 alebo 8 JHA (jednotiek hemaglutinačnej aktivity),
e) premieša� poklepaním a umiestni� platničku pri teplote 4 oC na najmenej 60 minút alebo pri izbovej teplote na

najmenej 30 minút,
f) prida� do všetkých jamiek 0,025 ml 1 % červených krviniek,
g) premieša� jemným poklepaním a umiestni� do 4 oC,
h) platničky sa odčítajú po 30 až 40 minútach, keï kontrolné červené krvinky sedimentujú; vykonáva sa

naklonením a pozorovaním prítomnosti alebo neprítomnosti stekania v tvare slzy v rovnakom pomere, ako sa
vyskytuje v kontrolných jamkách obsahujúcich len červené krvinky (0,025 ml) a FPR (0,05 ml),

i) titer HI je najvyššie riedenie antiséra, ktoré vyvoláva úplnú inhibíciu štyroch alebo ôsmich jednotiek vírusu
(v každom teste treba vykona� titráciu HA (hemaglutinačnej aktivity) na potvrdenie prítomnosti požadovaných
JHA).

j) validita výsledkov závisí od získania titra nižšieho ako 23 pre štyri JHA alebo 25 pre osem JHA s negatívnym
kontrolným sérom a titra v prvom riedení známeho titra pozitívneho kontrolného séra.

3. Interpretácia testov
Použitý antigén ovplyvňuje úroveň, pri ktorej sa sérum považuje za pozitívne:
  — pre štyri JHA je pozitívnym sérum, ktoré vykazuje titer 24 alebo vyšší,
  — pre osem JHA je pozitívnym sérum, ktoré vykazuje titer 23 alebo vyšší.
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