
298

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 pod mien kach v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní na trh pro duk tov
ry bo lo vu a ži vých las túr ni kov

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:

PRVÁ  ČASŤ

VŠE OBEC 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 jú práv ne pred pi sy Eu -
róp skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 1.

(2) Tým to na ria de ním sa usta no vu jú pod mien ky v zá uj -
me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní na trh 
a) pro duk tov ry bo lo vu ur če ných na ¾ud skú spot re bu,
b) ži vých las túr ni kov, kto ré sú ur če né na bez pros tred -

nú ¾ud skú spot re bu ale bo na ïal šie spra co va nie
pred spot re bou.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

(1) Na úče ly dru hej čas ti toh to na ria de nia sa ro zu me jú
a)pro duk tmi ry bo lo vu všet ky mor ské ale bo slad ko -

vod né ži vo čí chy ale bo ich čas ti vrá ta ne ich ikier s vý -
nim kou vod ných ci cav cov, žiab a vod ných ži vo čí -
chov, na kto ré sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy,

b)pro duk tmi vod né ho hos po dár stva všet ky pro duk ty
ry bo lo vu na ro de né a vy cho va né v kon tro lo va ných
pod mien kach, až kým nie sú uve de né na trh ako po -
tra vi na; mor ské ale bo slad ko vod né ryby ale bo kô rov -
ce ulo ve né v ich pri ro dze nom pros tre dí v ju ve nil nej
for me a dr ža né, kým ne do siah nu po ža do va nú ob -
chod nú ve¾ kos� na ¾ud skú spot re bu, sa tiež po va žu jú 
za pro duk ty vod né ho hos po dár stva (ïa lej len „pro -
duk ty ak va kul tú ry“); ryby a kô rov ce ko merč nej ve¾ -
ko sti, kto ré boli ulo ve né v ich pri ro dze nom pros tre dí
a boli dr ža né na ži ve na ne skor ší pre daj, sa ne po va žu -

jú za pro duk ty ak va kul tú ry, ak boli iba dr ža né na ži -
ve bez sna hy zväč ši� ich ve¾ kos� ale bo hmot nos�,

c) chla de ním pro ces schla dzo va nia pro duk tov ry bo lo -
vu na tep lo tu, kto rá sa pri bli žu je tep lo te to pia ce ho
sa ¾adu,

d)čer stvým pro duk tom aký ko¾ vek pro dukt ry bo lo vu vcel -
ku ale bo upra ve ný vrá ta ne pro duk tov ba le ných vo vá -
kuu ale bo v mo di fi ko va nej at mo sfé re, kto ré ne bo li na
za bez pe če nie tr van li vos ti ošet re né inak ako chla de ním

e)upra ve ným pro duk tom ry bo lo vu pro dukt ry bo lo vu,
kto rý bol po dro be ný ope rá cii ovplyv ňu jú cej jeho
ana to mic kú ce list vos�, ako je pit va nie, od de le nie
hla vy, krá ja nie, fi le to va nie, se ka nie a po dob ne,

f) spra co va ným pro duk tom ry bo lo vu chla de ný ale bo
mra ze ný pro dukt ry bo lo vu, kto rý bol po dro be ný
che mic ké mu ale bo fy zi kál ne mu pro ce su, ako je
ohrev, úde nie, so le nie, de hyd ra tá cia ale bo ma ri no -
va nie a po dob ne ale bo kom bi ná cii tých to pro ce sov,
či už v spo je ní s iný mi po tra vi na mi ale bo bez nich,

g)kon zer vá ciou pro ces, pri kto rom sa pro duk ty ba lia
do her me tic ky uzav re tých oba lov a te pel ne ošet ru jú
v ta kom roz sa hu, že sa zni čia ale bo inak ti vu jú všet -
ky mik ró by, kto ré by sa moh li mno ži�, a to bez oh¾a -
du na tep lo tu, pri kto rej sa pro dukt skla du je,

h)mra ze ným pro duk tom aký ko¾ vek pro dukt ry bo lo vu,
kto rý bol po dro be ný pro ce su zmra zo va nia tak, aby
po sta bi li zá cii tep lo ty do sia hol tep lo tu v jad re — 18 oC 
ale bo niž šiu,

i) ba le ním pos tup ochra ny pro duk tov ry bo lo vu pria -
mym oba lom, kon taj ne rom ale bo iným vhod ným za -
ria de ním,

j)dáv kou ur či té množ stvo pro duk tov ry bo lo vu zís ka -
né za prak tic ky iden tic kých okol nos tí,

k) zá siel kou ur či té množ stvo pro duk tov ry bo lo vu ur če -
ných pre jed né ho ale bo via ce rých zá kaz ní kov v kra -
ji ne ur če nia a pre pra vo va né len jed ným do prav ným
pros tried kom,

l)do prav ným pros tried kom tie čas ti auto mo bi lo vých
vo zi diel, že lez nič ných va gó nov, lie ta diel, kto ré sú vy -
hra de né pre to var, pre prav ný prie stor lodí a kon taj -
ne ry na po zem nú, lod nú ale bo vzduš nú pre pra vu,

m)prí sluš ným or gá nom or gán ve te ri nár nej správy1)
ale bo ústred ný or gán člen ské ho štátu2) prí sluš ný na 
vy ko ná va nie ve te ri nár nych kon trol ale bo iný or gán,
na kto rý túto pô sob nos� ústred ný or gán pre nie sol,
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n) pre vádz kar ňou aký ko¾ vek prie stor, kde sa pro duk ty 
ry bo lo vu upra vu jú, spra cú va jú, chla dia, zmra zu jú,
ba lia ale bo skla du jú; za pre vádz kar ne sa ne po va žu -
jú aukč né a ve¾ ko ob chod né trhy, na kto rých sa
koná len vy sta vo va nie a ve¾ ko ob chod ný pre daj pro -
duk tov ry bo lo vu,

o) uvá dza ním na trh dr ža nie ale bo vy sta vo va nie na
pre daj, po nú ka nie na pre daj, pre dá va nie, do dá va -
nie ale bo aká ko¾ vek iná for ma uvá dza nia na trh
v Eu róp skom spo lo čen stve ok rem ma lo ob chod né ho
pre daja a pria me ho pre vo du ma lých množ stiev pro -
duk tov ry bo lo vu ry bár mi ma lo ob chod ným pre daj -
com ale bo spot re bi te ¾om na miest nych tr hoch,

p) do vo zom vstup pro duk tov ry bo lo vu z tre tích krajín3) 
na úze mie Eu róp ske ho spo lo čen stva,

r) čis tou mor skou vo dou mor ská voda ale bo sla ná
voda, kto rá je bez mik ro biál nej kon ta mi ná cie, škod -
li vých lá tok ale bo to xic ké ho mor ské ho plan któ nu
v ta kých množ stvách, kto ré môžu ovplyv ni� zdra vot -
nú ne škod nos� pro duk tov ry bo lo vu a kto rá sa po u ží -
va za pod mie nok usta no ve ných tým to na ria de ním,

s) lod nou to vár ňou aké ko¾ vek pla vid lo, na kto rom sa
pro duk ty ry bo lo vu po dro bu jú jed nej ale bo via ce rým 
z na sle du jú cich ope rá cií, a to fi le to va niu, krá ja niu,
od stra ňo va niu kože, mle tiu, zmra zo va niu ale bo
spra co va niu, po kto rých na sle du je ba le nie; za lod né 
to vár ne sa ne po va žu jú ry bár ske lode
1. na kto rých sa na pa lu be len va ria kre ve ty ale bo

mäk ký še,
2. na pa lu be kto rých sa vy ko ná va len zmra zo va nie.

(2) Na úče ly tre tej čas ti toh to na ria de nia sa ro zu me jú
a) las túr nik mi lis to žiab ro vé mor ské mäk ký še, kto ré sa 

ži via fil tro va ním,
b) mor ský mi bio to xín mi je do va té lát ky, kto ré zhro -

maž ïu jú las túr ni ky ži via ce sa plan któ nom ob sa hu -
jú cim to xín,

c) čis tou mor skou vo dou mor ská voda ale bo po lo sla ná 
po brež ná voda, kto rá sa po u ží va za pod mie nok
usta no ve ných to u to čas �ou a kto rá je bez mik ro biál -
nej kon ta mi ná cie ale bo to xic kých a škod li vých lá tok 
ale bo bez lá tok vzbu dzu jú cich od por, kto ré sa vy -
sky tu jú pri ro dze ne ale bo ná sled kom zne čis te nia
pros tre dia v množ stvách, kto ré môžu ne priaz ni vo
ovplyv ňo va� zdra vot nú ne škod nos� las túr ni kov ale -
bo ne priaz ni vo ovplyv ni� ich chu�,

d) prí sluš ným or gá nom or gán ve te ri nár nej správy1)
ale bo ústred ný or gán člen ské ho štátu2) prí sluš ný
na vy ko ná va nie ve te ri nár nych kon trol ale bo iný or -
gán, na kto rý bola táto kom pe ten cia pre ne se ná,

e) fi na li zá ciou skla do va nie ži vých las túr ni kov v ná dr -
žiach ale bo iných za ria de niach, kto ré ob sa hu jú čis tú
mor skú vodu ale bo v pri ro dze nom pros tre dí na úče ly
od strá ne nia pie sku, bah na ale bo hlie nu z ži vých las -
túr ni kov, kto rých kva li ta ne po u ka zu je na pot re bu
sád ko va nia ale bo ošet re nia v pu ri fi kač nom stre di sku,

f) pro du cen tom fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba,
kto rá aký mi ko¾ vek pros tried ka mi zbe rá živé las túr -
ni ky z ob las tí zbe ru na úče ly ma ni pu lá cie s nimi
a ich uvá dza nia na trh,

g) pro dukč nou ob las �ou mor ská ob las� ale bo ob las�
ús tia rie ky ale bo la gú ny ob sa hu jú ca pri ro dze né ulo -
že ni ny las túr ni kov ale bo mies ta po u ží va né na pes -
to va nie ži vých las túr ni kov a z kto rej sa živé las túr -
ni ky zbe ra jú,

h) ob las �ou sád ko va nia kaž dá mor ská ob las� ale bo ob -
las� ús tia rie ky ale bo la gú ny schvá le ná prí sluš ným
or gá nom, so zre te¾ ne ozna če ným ohra ni če ním a vy -
zna če ná bó ja mi, kol mi ale bo iný mi pev ný mi  pro -
striedkami, kto rá sa po u ží va vý hrad ne na pri ro dze -
nú pu ri fi ká ciu ži vých las túr ni kov,

i) ex pe dič ným stre di skom kaž dé schvá le né po zem né
ale bo plá va jú ce za ria de nie na prí jem, fi na li zá ciu,
umý va nie, čis te nie, trie de nie a ba le nie ži vých las -
túr ni kov vhod ných na ¾ud skú spot re bu,

j) pu ri fi kač ným stre di skom schvá le ná pre vádz ka reň
s ná dr ža mi na pá ja ný mi pri ro dze ne čis tou mor skou
vo dou ale bo mor skou vo dou vy čis te nou vhod ným
ošet re ním, do kto rých sa umies tňu jú živé las túr ni -
ky na čas pot reb ný na od strá ne nie ich mik ro biál nej
kon ta mi ná cie tak, aby sa sta li vhod ný mi na ¾ud skú
spot re bu,

k) sád ko va ním ope rá cia, pri kto rej sa živé las túr ni ky
pre ne sú do schvá le ných mor ských ob las tí ale bo do
ob las tí la gún, ale bo do schvá le ných ob las tí v ústí
riek pod do zo rom prí sluš né ho or gá nu na čas  po -
trebný na od strá ne nie kon ta mi ná cie; za sád ko va nie 
sa ne po va žu jú oso bit né ope rá cie pre mies tňo va nia
las túr ni kov do ob las tí vhod nej ších na ich ïal ší rast
ale bo vý krm,

l) do prav ným pros tried kom tie čas ti auto mo bi lov, že -
lez nič ných va gó nov, lie ta diel, kto ré sú vy hra de né
na to var a ná klad né prie sto ry lodí a kon taj ne ry na
po zem nú, ná mor nú ale bo vzduš nú pre pra vu,

m) ba le ním ope rá cia, pri kto rej sa živé las túr ni ky ulo -
žia do oba lo vé ho ma te riá lu, vhod né ho na ten to účel,

n) zá siel kou množ stvo ži vých las túr ni kov, s kto rý mi sa 
ma ni pu lu je v ex pe dič nom stre di sku, ale bo kto ré sa
ošet ru jú v pu ri fi kač nom stre di sku a ná sled ne sú
ur če né pre jed né ho ale bo via ce rých zá kaz ní kov,

o) dáv kou množ stvo ži vých las túr ni kov, kto ré boli na -
zbie ra né z pro dukč nej ob las ti a ná sled ne ur če né na
do da nie do schvá le né ho ex pe dič né ho stre di ska, pu -
ri fi kač né ho stre di ska, sád ko va cej ob las ti ale bo do
spra co va te¾ skej pre vádz kar ne,

p) uvá dza ním na trh dr ža nie ale bo vy sta vo va nie na
pre daj, po nú ka nie na pre daj, pre daj, do dá va nie ale -
bo kaž dá iná for ma uvá dza nia ži vých las túr ni kov na 
¾ud skú spot re bu su ro vých ale bo na úče ly ich spra -
co va nia v Eu róp skom spo lo čen stve s vý nim kou
pria me ho pre vo du na miest ny trh ma lých množ stiev
ži vých las túr ni kov po brež ný mi ry bár mi, ma lo ob -
chod ným pre daj com ale bo spot re bi te ¾om, 

r) do vo zom vstup ži vých las túr ni kov na úze mie Slo -
ven skej re pub li ky ale bo Eu róp ske ho spo lo čen stva
z tre tích kra jín,3)

s) fe kál ny mi ko li form ný mi bak té ria mi ty čin ko vi té fa -
kul ta tív ne ae rób ne, gram-negatívne, ne spo ru lu jú -
ce, cy toch ró mo xi dá zo ne ga tív ne bak té rie, kto ré fer -
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men tu jú lak tó zu s tvor bou ply nu v prí tom nos ti
žl čo vých solí ale bo iných po vrcho vo ak tív nych lá tok
s po dob ný mi rast in hi bu jú ci mi vlast nos �a mi pri
tep lo te + 44 ± 0,2 oC naj ne skôr do 24 ho dín,

t)Es che ri chia co li fe kál na ko li form ná bak té ria, kto rá
tiež vy tvá ra indol z tryp to fá nu pri tep lo te + 44 ± 0,2 oC 
do 24 ho dín.

DRU HÁ  ČASŤ

PRO DUK TY RY BO LO VU

Po ž ia  dav ky na pro duk c iu a  uvá dza nie  na trh 
pro duk tov ry bo lo  vu

§ 3

(1) Na trh mož no uvá dza� pro duk ty ry bo lo vu ulo ve né
vo svo jom pri ro dze nom pros tre dí, kto ré spĺ ňa jú tie to
pod mien ky:
a) pro duk ty ry bo lo vu mu sia by� ulo ve né a pri vy kr vo -

va ní, od stra ňo va ní hláv, pit va ní a od stra ňo va ní plu -
tiev, chla de ní ale bo zmra zo va ní na pa lu be lode sa
s nimi musí za ob chá dza� v sú la de s hy gie nic ký mi
po žia dav ka mi uve de ný mi v prí lo he č. 3,

b) ak sa s pro duk tmi ry bo lo vu ma ni pu lu je v lod nej to -
vár ni, musí by� schvá le ná v sú la de s § 7 a v sú la de
s po žia dav ka mi pod ¾a prí lo hy č. 2 čas ti A; ma ni pu lá -
cia s pro duk tmi ry bo lo vu v lod nej to vár ni musí by�
v sú la de s po žia dav ka mi prí lo hy č. 2 čas ti A; va re nie
kre viet a mäk ký šov na pa lu be musí zod po ve da� pod -
mien kam uve de ným v prí lo he č. 2 čas ti C bode I.5
a čas ti D bode IV.7 a tie to lode mu sia by� oso bit ne
re gis tro va né prí sluš ný mi or gán mi,

c) po čas vy lo de nia a po ňom sa musí s pro duk tmi ry bo -
lo vu ma ni pu lo va� v sú la de s prí lo hou č. 2 čas ti B;
prí sluš ný or gán môže, bez uplat ne nia prí lo hy č. 2
čas ti B bodu 2, po vo li� pre klád ku pro duk tov ry bo lo -
vu z móla do kon taj ne rov na oka mžitú do dáv ku do
schvá le nej pre vádz kar ne ale bo na re gis tro va ný
aukč ný ale bo ve¾ ko ob chod ný trh, aby sa tam skon -
tro lo va li,

d) s pro duk tmi ry bo lo vu sa musí hy gie nic ky za ob chá -
dza�; ba le nie, upra vo va nie, spra cú va nie, zmra zo va -
nie, roz mra zo va nie ale bo skla do va nie sa musí vy ko -
ná va� hy gie nic kým spô so bom v pre vádz kar niach
schvá le ných v sú la de s § 7 a v sú la de s po žia dav ka -
mi prí lo hy č. 2 čas tí C a D,

e) pro duk ty ry bo lo vu mu sia by� zdra vot ne kon tro lo va -
né v sú la de s po žia dav ka mi prí lo hy č. 2 čas ti E,

f) pro duk ty ry bo lo vu mu sia by� vhod ne ba le né v sú la -
de s prí lo hou č. 2 čas �ou F,

g) pro duk ty ry bo lo vu mu sia ma� iden ti fi kač nú znač ku
v sú la de s prí lo hou č. 2 čas�ou G,

h)pro duk ty ry bo lo vu mu sia by� skla do va né a pre pra -
vo va né za vy ho vu jú cich hy gie nic kých pod mie nok
v sú la de s prí lo hou č. 2 čas�ou H.

(2) Ak je z tech nic ké ho a ob chod né ho h¾a di ska mož né 

pit va nie, musí sa vy ko na� čo naj skôr po ulo ve ní ale bo
vy lo de ní pro duk tov.

(3) Pro duk ty ak va kul túr uvá dza né na trh mu sia spĺ -
ňa� tie to pod mien ky:
a)mu sia by� za bi té za vhod ných hy gie nic kých pod mie -

nok; ne smú by� zne čis te né pô dou, sli zom ale bo vý -
kal mi; ak sa ne spra cú va jú bez pros tred ne po za bi tí,
mu sia sa ucho vá va� schla de né, 

b)ok rem po žia da viek pod ¾a pís me na a) mu sia spĺ ňa�
po žia dav ky uve de né v od se ku 1 písm. d) až h).

(4) Uvá dza nie na trh ži vých las túr ni kov pod lie ha po -
žia dav kám usta no ve ným v tre tej čas ti. Ak sa las túr ni ky 
spra cú va jú, mu sia ok rem toho zod po ve da� po žia dav -
kám pod ¾a od se ku 1 písm. d) až h).

§ 4

Pro duk ty ry bo lo vu, kto ré sa uvá dza jú na trh v ži vom
sta ve, sa mu sia tr va lo ucho vá va� v pod mien kach naj -
vhod nej ších na ich pre ži tie.

§ 5

Za ka zu je sa uvá dza� na trh tie to pro duk ty:
a) je do va té ryby z če ¾a dí Tet ra o don ti dae, Mo li dae, Dio -

don ti dae, Can thi gas te ri dae, 
b)pro duk ty ry bo lo vu, kto ré ob sa hu jú bio to xí ny, ako

sú ci gu a te ra to xí ny ale bo to xí ny pa ra ly zu jú ce sva ly.

§ 6

(1) Oso by zod po ved né za pre vádz kar ne mu sia pri ja�
všet ky opat re nia pot reb né na to, aby sa na všet kých
stup ňoch pro duk cie pro duk tov ry bo lo vu do dr ža li po -
žia dav ky a špe ci fi ká cie toh to na ria de nia. 

(2) S tým to cie ¾om mu sia uve de né zod po ved né oso by
vy ko ná va� vlast né kon tro ly za lo že né na na sle du jú cich
zá sa dách:
a) iden ti fi ká cia kri tic kých bo dov v ich pre vádz kar ni na

zá kla de po u ží va ných vý rob ných pro ce sov,
b)ur če nie a za ve de nie me tód mo ni to ro va nia a kon tro ly 

tých to kri tic kých bo dov,
c)odo be ra nie vzo riek na ana lý zy v la bo ra tó riu schvá le -

nom prí sluš ným orgánom4) na úče ly kon tro ly me tód
čis te nia a dez in fek cie a na úče ly kon tro ly do dr žia va -
nia po žia da viek usta no ve ných tým to na ria de ním,

d)ve de nie pí som ných zá zna mov ale bo zá zna mov re gis -
tro va ných ne zma za te¾ ným spô so bom o úda joch
uve de ných v pís me nách a) až c) s cie ¾om pred kla da�
ich prí sluš né mu or gá nu; vý sled ky kon trol a tes tov
sa mu sia ucho vá va� naj me nej dva roky.

(3) Ak sa na zá kla de vý sled kov vlast ných kon trol ale -
bo iných in for má cií, kto ré sú k dis po zí cii zod po ved ným
oso bám uve de ným v od se ku 1, zis tí ri zi ko pre zdra vie
¾udí ale bo je pred po klad, že môže ta ké to ri zi ko exis to -
va�, musí pre vádz ko va te¾ pri ja� pod úrad ným do zo rom
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vhod né opat re nia na jeho od vrá te nie. Opat re nia pod ¾a
oso bit ných predpisov5) nie sú tým to dotk nu té.

(4) Po dro bnos ti o po žia dav kách na vy ko na nie vlast -
ných kon trol pod ¾a od se ku 2 sú uve de né v prí lo he č. 4.

§ 7

(1) 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 -
no vá sprá va“) schva¾uje6) pre vádz kar ne, ak zis tí, že
spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria de nia s oh¾a dom na
dru hy čin nos tí, kto ré sa v nich vy ko ná va jú. Pre vádz ka -
reň musí po žia da� o ob no ve nie schvá le nia aj vte dy, ak
sa roz hod ne vy ko ná va� iné čin nos ti, ako sú tie, na kto -
ré zís ka la schvá le nie.

(2) Or gá ny ve te ri nár nej sprá vy mu sia pri ja� pot reb né 
opat re nia pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) ak sa po žia dav -
ky pre sta nú pl ni�. Pri tom sa be rie naj mä zre te¾ na zá ve -
ry kaž dej kon tro ly vy ko na nej pod ¾a § 8.

(3) Aukč né a ve¾ ko ob chod né trhy, kto ré ne pod lie ha jú 
schva ¾o va niu, prí sluš né or gá ny re gis tru jú po ove re ní,
či tie to za ria de nia spĺ ňa jú usta no ve nia toh to na ria de -
nia.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
pos kyt nú� jed not li vej pre vádz kar ni na spl ne nie po žia -
da viek, kto ré sa vz�a hu jú na vy ba ve nie a sta veb né a
tech nic ké pod mien ky usta no ve né v prí lo he č. 2 čas ti C
až D le ho tu do 31. de cem bra 2006. Do 31. de cem bra
2006 musí pre vádz ka reň spĺ ňa� pod mien ky, kto ré sa
v prí pa de tých to vý ni miek mu sia spl ni� a sú uve de né
v prí lo he č. 2 časti I, a pro duk ty ry bo lo vu po chá dza jú ce
z tej to pre vádz kar ne mu sia spĺ ňa� hy gie nic ké po žia -
dav ky usta no ve né tým to na ria de ním. Vý nim ky mož no
ude li� len pre vádz kar ni, kto rá do 31. de cem bra 2003
pred lo ži la štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve
odô vod ne nú žia dos� o vý nim ky, kto rú do lo ži la pra cov -
ným plá nom a prog ra mom, kto rý je v sú la de s pod -
mien ka mi pod ¾a prí lo hy č. 2 s vy zna če ný mi le ho ta mi,
v kto rých sa pre vádz ka reň za vä zu je spl ni� prí sluš né
po žia dav ky.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ve die
zoznam8) schvá le ných pre vádz kar ní a kaž dej pri de ¾u je
úrad né čís lo.9) O zo zna me schvá le ných pre vádz kar ní a
jeho na sle du jú cich zme nách informuje10) Eu róp sku
ko mi siu, kto rá odo vzdá va tie to in for má cie ïal ším člen -
ským štá tom.2)

(6) Prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej správy11) vy ko ná va -
jú pra vi del ne in špek cie a mo ni to ro va nie pre vádz kar ní.

Mu sia ma� v kaž dom čase vo¾ ný prí stup do všet kých
čas tí pre vádz kar ne, aby sa moh li pre sved či�, či sa do -
dr žia va jú po žia dav ky toh to na ria de nia. Ak sa in špek -
cia mi a mo ni to ro va ním zis tí, že sa ne do dr žia va jú po žia -
dav ky toh to na ria de nia, pri jmu or gá ny ve te ri nár nej
sprá vy prí sluš né opat re nia pod ¾a oso bit né ho zá ko na.12)

(7) Usta no ve nia od se kov 1 až 3 a od se kov 5 a 6 sa
vz�a hu jú aj na lod né to vár ne.

(8) Usta no ve nia od se kov 5 a 6 sa vz�a hu jú aj na ve¾ -
ko ob chod né a aukč né trhy.

§ 8

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 bode 1 môžu od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie vy ko -
ná va� v spo lu prá ci s prí sluš ný mi or gán mi ve te ri nár nej
správy1) kon tro ly na mies te v Slo ven skej re pub li ke.
Môžu naj mä ove ro va�, či pre vádz kar ne sku toč ne spĺ -
ňa jú po žia dav ky práv ne ho pred pi su Eu róp skych spo -
lo čen stiev uve de né ho v prí lo he č. 1 bode 1. Prí sluš né
or gá ny 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
tým to 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, pre vádz kar ní, 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 rej nej sprá vy.

Do voz  pro duk tov ry  bo lo  vu z  tre  t ích kra j ín

§ 9

Po žia dav ky na do voz pro duk tov ry bo lo vu z tre tích
krajín3) mu sia by� naj me nej rov no cen né s po žia dav ka mi, 
kto ré sa vz�a hu jú na pro duk ciu a uvá dza nie na trh pro -
duk tov po chá dza jú cich zo Slo ven skej re pub li ky ale bo
člen ských štá tov Eu róp ske ho spo lo čen stva. Pro duk ty ry -
bo lo vu ulo ve né v ich pri ro dze nom pros tre dí lod ný mi to -
vár ňa mi, kto ré sa pla via pod vlaj kou tre tej kra ji ny, pod -
lie ha jú kon tro lám usta no ve ným oso bit ným pred pi som.13)

§ 10

(1) Pro duk ty ry bo lo vu do vá ža né z tre tích kra jín ale bo
sku pi ny tre tích kra jín mu sia spĺ ňa� špe ci fic ké do voz né 
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5) § 32 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
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.

6) § 6 ods. 2 písm. j) a § 37  zá ko na č. 488/2002 Z. z.
7) § 37 a 38  zá ko na č. 488/2002 Z. z.
8) § 6 ods. 2 písm. m)  zá ko na č. 488/2002 Z. z.
 9) § 37 ods.10 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
10) § 22 ods. 5 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
11) § 6 ods. 2 písm. h) a § 8 ods. 3 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
12) Zá kon č. 488/2002 Z. z.
13) § 17 ods. 2  na ria de nia vlá dy č. 321/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú prin cí py or ga ni zá cie ve te ri nár nych kon trol pro duk tov vstu pu jú cich

do Slo ven skej re pub li ky z tre tích kra jín.



pod mien ky sta no ve né v zá vis los ti od zdra vot nej si tu á -
cie v tre tej kra ji ne.

(2) Pri do vo ze pro duk tov ry bo lo vu z tre tích kra jín ak -
cep tu jú prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej správy1) vý sled -
ky in špek cií na mies te v tre tích kra ji nách, kto ré vy ko -
ná va jú ex per ti Eu róp skej ko mi sie a člen ských štá tov
s cie ¾om umož ni� sta no ve nie do voz ných pod mie nok
a s cie ¾om pre ve ri� pod mien ky pro duk cie, skla do va nia
a odo sie la nia pro duk tov ry bo lo vu v rám ci zá sie lok ur -
če ných do Eu róp ske ho spo lo čen stva a kto ré sa vy ko ná -
va jú v mene Eu róp ske ho spo lo čen stva. 

(3) Pri ur čo va ní pod mie nok do vo zu pro duk tov ry bo lo -
vu uve de ných v od se ku 1 sa berú do úva hy naj mä
a)práv ne pred pi sy tre tej kra ji ny,
b) or ga ni zá cia prí sluš né ho or gá nu tre tej kra ji ny a jej

in špekč ných slu žieb, prá vo mo ci tých to slu žieb, do -
zor, kto ré mu pod lie ha jú, ako aj za ria de nia na účin -
ne ove ro va nie za vá dza nia ich práv nych pred pi sov
do účin nos ti,

c) ak tu ál ne zdra vot né pod mien ky po čas pro duk cie,
skla do va nia a odo sie la nia pro duk tov ry bo lo vu ur če -
ných na do voz,

d) zá ru ky, kto ré môže tre tia kra ji na pos kyt nú� o spl ne -
ní po žia da viek usta no ve ných v prí lo he č. 2 časti E.

(4) Pod mien ky do vo zu uve de né v od se ku 1 ob sa hu jú
a)pos tup na zís ka nie zdra vot né ho cer ti fi ká tu, kto rý

musí spre vá dza� zá siel ky ur če né na do voz,
b)umies tne nie znač ky iden ti fi ku jú cej pro duk ty ry bo -

lo vu, ob sa hu jú cej naj mä čís lo schvá le nia pre vádz -
kar ne pô vo du s vý nim kou zmra ze ných ry ba cích
pro duk tov vy lo de ných bez pros tred ne na kon zer vo -
va nie a kto ré majú cer ti fi kát pod ¾a pís me na a), 

c) ve de nie zo zna mov schvá le ných pre vádz kar ní
a aukč ných ale bo ve¾ ko ob chod ných tr hov re gis tro -
va ných a schvá le ných Eu róp skou ko mi siou na zá -
kla de in for má cií prí sluš ných or gá nov tre tích kra jín
Eu róp skej ko mi sii; pre vádz ka reň ne mož no uvies�
na prí sluš nom zo zna me, po kia¾ nie je úrad ne schvá -
le ná prí sluš ným or gá nom tre tej kra ji ny na ex port do 
Eu róp ske ho spo lo čen stva a ak toto schvá le nie ne -
pod lie ha do dr žia va niu na sle du jú cich po žia da viek:
1. spl ne nie po žia da viek rov no cen ných s po žia dav -

ka mi usta no ve ný mi tým to na ria de ním,
2. mo ni to ro va nie úrad nou in špekč nou služ bou tre -

tej kra ji ny.

(5) Kvô li rie še niu špe ci fic kých si tu á cií a v sú la de
s po stu pom Eu róp skej ko mi sie môžu by� po vo le né do -
vo zy pria mo z pre vádz kar ne ale bo z lod nej to vár ne tre -
tej kra ji ny, po kia¾ táto kra ji na nie je schop ná pos kyt -
nú� zá ru ky uve de né v od se ku 3, a to za pod mien ky, že
prí sluš ná pre vádz ka reň ale bo lod ná to vá reň zís ka la
oso bit né po vo le nie po in špek cii vy ko na nej v sú la de
s od se kom 2. V roz hod nu tí o po vo le ní do vo zu sa sta no -
via špe ci fic ké do voz né pod mien ky, kto ré sa mu sia do -
dr žia va� v prí pa de pro duk tov po chá dza jú cich z ta kejto
pre vádz kar ne ale bo lod nej to vár ne. 

§ 11

Na or ga ni zá ciu a prie beh in špek cií pro duk tov ry bo lo -
vu pri do vo ze z tre tích kra jín sa po u ži jú pra vid lá a zá sa -
dy usta no ve né oso bit ný mi pred pis mi.14)

TRE  T IA  ČASŤ

ŽIVÉ LAS TÚR NI KY

§ 12

Ok rem usta no ve ní o pu ri fi ká cii sa táto čas� po u ži je aj 
na os tna to kož ce, pláš �ov ce a mor ské ulit ní ky.

Po ž ia  dav ky na pro duk c iu a uvá dza nie  na trh 
ž i  vých las  túr  ni  kov

§ 13

(1) Živé las túr ni ky, kto ré sa uvá dza jú na trh na bez -
pros tred nú ¾ud skú spot re bu, mu sia spĺ ňa� tie to pod -
mien ky:
a)mu sia po chá dza� z pro dukč ných ob las tí, kto ré spĺ -

ňa jú po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 6 čas ti A; ak ide
o las túr ni ky z če ¾a de Pec ti ni dae, táto po žia dav ka sa
vz�a hu je len na pro duk ty ak va kul tú ry pod ¾a § 2
písm. b),

b)mu sia sa zbie ra� a pre pra vo va� z pro dukč ných ob -
las tí do ex pe dič né ho stre di ska, pu ri fi kač né ho stre -
di ska, sád ko va cej ob las ti ale bo spra co va te¾ skej pre -
vádz kar ne pri do dr ža ní pod mie nok usta no ve ných
v prí lo he č. 6 čas ti B,

c) v prí pa doch vy ža do va ných tým to na ria de ním mu sia
by� sád ko va né vo vhod ných ob las tiach schvá le ných
na ten to účel a zod po ve da jú cich pod mien kam pod ¾a
prí lo hy č. 6 čas ti C,

d)musí sa s nimi hy gie nic ky ma ni pu lo va�, a ak je to
pot reb né, mu sia sa pu ri fi ko va� v pre vádz kar ni
schvá le nej na ten to účel, kto rá spĺ ňa po žia dav ky
pod ¾a prí lo hy č. 6 čas ti D,

e)mu sia zod po ve da� uka zo va te ¾om usta no ve ným
v prí lo he č. 6 čas ti E,

f)úrad né kon tro ly pri ich pro duk cii a uvá dza ní na trh
sa mu sia vy ko ná va� pod ¾a prí lo hy č. 6 čas tí F,

g)mu sia by� vhod ne ba le né v sú la de s po žia dav ka mi
pod ¾a prí lo hy č. 6 čas ti G,

h)mu sia sa skla do va� a pre pra vo va� za vy ho vu jú cich
hy gie nic kých pod mie nok pod ¾a prí lo hy č. 6 čas tí H
a I,

i)mu sia by� ozna če né zdra vot nou znač kou pod ¾a prí -
lo hy č. 6 čas ti J.

(2) Živé las túr ni ky ur če né na ïal šie spra co va nie mu -
sia zod po ve da� prí sluš ným po žia dav kám pod ¾a od se -
ku 1 a mu sia sa spra cú va� v sú la de s po žia dav ka mi
uve de ný mi v dru hej čas ti toh to na ria de nia.
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14) § 33 zá ko na č. 488/2002 Z. z.,
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 321/2003 Z. z.



§ 14

Oso by, kto ré ma ni pu lu jú so ži vý mi las túr nik mi po -
čas ich pro duk cie a uvá dza nia na trh, mu sia pri ja�
všet ky opat re nia pot reb né na do dr žia va nie po žia da viek 
toh to na ria de nia. Oso by zod po ved né za ex pe dič né
a pu ri fi kač né stre di ská mu sia naj mä za bez pe či�, aby
sa
a) pra vi del ne odo be ra li na la bo ra tór ne vy šet re nie re -

pre zen ta tív ne poč ty vzo riek a ana ly zo va li sa s cie -
¾om ur či� dlho do bý zá znam o ob las tiach, od kia¾ po -
chá dza jú dáv ky ži vých las túr ni kov a o zdra vot nej
kva li te ži vých las túr ni kov pred ma ni pu lá ciou a po
ma ni pu lá cii v ex pe dič nom stre di sku ale bo pu ri fi -
kač nom stre di sku,

b) vie dol re gis ter ne pre tr ži tých zá zna mov o vý sled koch 
rôz nych kon trol a ucho vá val sa tak, aby sa mo hol
pred lo ži� prí sluš né mu or gá nu.

§ 15

(1) Prí sluš ný or gán môže schvá li� ex pe dič né stre di -
ská ale bo pu ri fi kač né stre di ská len vte dy, ak sa pre -
sved čí, že spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria de nia a vy ko -
ná pot reb né opat re nia, ak sa tie to po žia dav ky pre sta nú 
pl ni�. Pri hlia da sa pri tom naj mä na zá ve ry kaž dej kon -
tro ly vy ko na nej pod ¾a § 16.

(2) Prí sluš ný or gán ve die zoz nam schvá le ných pu ri fi -
kač ných stre dísk a ex pe dič ných stre dísk a kaž dé mu
z nich pri de ¾u je úrad né čís lo. Zoz nam schvá le ných pu -
ri fi kač ných stre dísk a ex pe dič ných stre dísk a jeho ná -
sled né zme ny ozna mu je Eu róp skej ko mi sii, kto rá ich
ozná mi ostat ným člen ským štá tom.

(3) In špek ciu a mo ni to ro va nie tých to stre dísk vy ko -
ná va pra vi del ne prí sluš ný zod po ved ný or gán, kto rý
musí ma� vo¾ ný vstup do všet kých čas tí stre dísk, aby
sa za bez pe či lo do dr žia va nie toh to na ria de nia. Ak sa in -
špek cia mi a mo ni to ro va ním zis tí, že sa ne do dr žia va jú
po žia dav ky toh to na ria de nia, prij me prí sluš ný or gán
vhod né opat re nia. 

(4) Prí sluš ný or gán určí zoz nam pro dukč ných a sád -
ko va cích ob las tí s vy zna če ním ich lo ka li ty a ohra ni če -
nia, z kto rých mož no zís ka va� živé las túr ni ky v sú la de
s po žia dav ka mi toh to na ria de nia, a naj mä prí lo hy č. 6
časti A. Zoz nam sa vy hla su je a je do stup ný oso bám,
kto rých sa do tý ka toto na ria de nie, ako sú pro du cen ti a
pre vádz ko va te lia pu ri fi kač ných stre dísk a ex pe dič -
ných stre dísk. 

(5) Za mo ni to ro va nie pro dukč ných a sád ko va cích ob -
las tí v sú la de s po žia dav ka mi toh to na ria de nia zod po -
ve dá prí sluš ný or gán. Ak sa tým to mo ni to ro va ním zis tí, 
že po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia nie sú na ïa lej pl -
ne né, musí sa daná pro dukč ná ob las� ale bo sád ko va -
cia ob las� uzav rie� do vte dy, až kým ob las� ne spĺ ňa po -
žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia.

(6) Prí sluš ný or gán môže za ká za� všet ku pro duk ciu a 

zber las túr ni kov z ob las tí, kto ré sa po va žu jú zo zdra -
vot ných dô vo dov za ne vhodné na tie to čin nos ti.

§ 16

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 bode 3 môžu od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie vy ko -
ná va� v spo lu prá ci s prí sluš ný mi or gán mi kon tro ly na
mies te. Môžu naj mä ove ro va�, či stre di ská, pro dukč né
a sád ko va cie ob las ti sku toč ne spĺ ňa jú po žia dav ky
práv ne ho pred pi su Eu róp skych spo lo čen stiev uve de -
né ho v prí lo he č. 1 bode 3. Prí sluš né or gá ny, 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 tým to 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, pre vádz -
kar ní, 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.

§ 17

Na or ga ni zá ciu kon trol, na opat re nia, kto ré sa pri -
jmu po kon tro lách vy ko na ných v Slo ven skej re pub li ke, 
ak je štá tom ur če nia Slo ven ská re pub li ka a na mi mo -
riad ne nú dzo vé opat re nia,15) kto ré sa v prí pa de pot re by
na ria dia, sa po u ži jú usta no ve nia, kto ré sa tý ka jú ži -
vých las túr ni kov, os tna to kož cov, pláš �ov cov a mor -
ských ulit ní kov ur če ných na ¾ud skú spot re bu pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.16) 

Do voz ž i  vých las  túr  ni  kov z  t re  t ích kra j ín

§ 18

Po žia dav ky na do voz ži vých las túr ni kov z tre tích
krajín3) mu sia by� as poň rov no cen né s po žia dav ka mi,
kto ré sa vz�a hu jú na pro duk ciu a uvá dza nie na trh pro -
duk tov po chá dza jú cich zo Slo ven skej re pub li ky ale bo
člen ských štá tov Eu róp ske ho spo lo čen stva.

§ 19

(1) Pri uplat ňo va ní po žia dav ky na do voz ži vých las -
túr ni kov z tre tích kra jín uve de nej v § 18
a) sa ak cep tu jú vý sled ky in špek cií vy ko ná va ných na

mies te v tre tích kra ji nách od bor ník mi Eu róp skej
ko mi sie a člen ských štá tov na ove re nie, či mož no
pod mien ky pro duk cie a uvá dza nia na trh po va žo va�
za rov no cen né s pod mien ka mi uplat ňo va ný mi
v Slo ven skej re pub li ke a v Eu róp skom spo lo čen -
stve,

b) pri roz ho do va ní, či pod mien ky pro duk cie a uvá dza -
nia na trh ži vých las túr ni kov v tre tej kra ji ne mož no
po va žo va� za rov no cen né s pod mien ka mi uplat ňo -
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15) § 32 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
16) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z. o po dro bnos tiach ve te ri nár nych kon trol pri vý me nách pro duk tov ži vo číš ne ho pô -

vo du s člen ský mi štát mi. 



va ný mi v Slo ven skej re pub li ke a v Eu róp skom spo -
lo čen stve, sa pri hlia da naj mä na
1. práv ne pred pi sy tre tej kra ji ny,
2. or ga ni zá ciu prí sluš né ho or gá nu tre tej kra ji ny a jej 

in špekč ných slu žieb, prá vo mo ci tých to slu žieb,
do zor, kto ré mu pod lie ha jú, ako aj za ria de nia na
mo ni to ro va nie za vá dza nia ich práv nych pred pi -
sov do účin nos ti,

3. ak tu ál ne zdra vot né pod mien ky po čas pro duk cie a 
uvá dza nia na trh ži vých las túr ni kov, a naj mä mo -
ni to ro va nie pro dukč ných ob las tí vo vz�a hu k mik -
ro biál nej a en vi ron men tál nej kon ta mi ná cii a prí -
tom nos ti mor ských bio to xí nov,

4. pra vi del nos� a rých los� in for má cií pos ky to va ných 
tre �ou kra ji nou o prí tom nos ti plan któ nu, kto rý
ob sa hu je to xín v pro dukč ných ob las tiach, a naj -
mä dru hov, kto ré sa ne vy sky tu jú vo vo dách Eu -
róp ske ho spo lo čen stva a ri zi kách, kto ré môže táto 
prí tom nos� pred sta vo va�,

5. zá ru ky, kto ré môže tre tia kra ji na pos kyt nú� o spl ne -
ní po žia da viek usta no ve ných v prí lo he č. 6 čas ti E.

(2) Pri ve de ní zo zna mov tre tích kra jín, ur čo va ní pod -
mie nok do vo zu ži vých las túr ni kov a ve de ní zo zna mov
pre vádz kar ní v tre tích kra ji nách, z kto rých sa po vo ¾u je
ich do voz,17) prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy  zo -
h¾adňuje roz hod nu tia or gá nov Eu róp skych spo lo čen -
stiev pri do vo ze ži vých las túr ni kov z tre tích kra jín, kto -
ré sa vz�a hu jú na 
a) zoz nam tre tích kra jín, kto ré spĺ ňa jú pod mien ky

uve de né v od se ku 1 písm. b),
b) špe ci fic ké pod mien ky do vo zu ži vých las túr ni kov

z kaž dej tre tej kra ji ny, kto ré mu sia ob sa ho va�
1. pos tup na zís ka nie zdra vot né ho cer ti fi ká tu, kto rý

musí spre vá dza� do vá ža né zá siel ky,
2. ohra ni če nie pro dukč ných ob las tí, z kto rých sa

môžu živé las túr ni ky zbie ra� a do vá ža�,
3. po vin nos� hlá si� Eu róp skej ko mi sii všet ky mož né

zme ny v schvá le ní pro dukč ných ob las tí,

4. kaž dú prí pad nú pu ri fi ká ciu po prí cho de do ve ze -
nej zá siel ky na úze mie Eu róp ske ho spo lo čen stva,

c) zoz nam pre vádz kar ní, z kto rých sa po vo ¾u je do voz
ži vých las túr ni kov; pre vádz ka reň sa ne uve die v zo -
zna me,18) ak nie je úrad ne schvá le ná prí sluš ným or -
gá nom tre tej kra ji ny na vývoz do Eu róp ske ho spo lo -
čen stva a toto schvá le nie pod lie ha do dr žia va niu
na sle du jú cich po žia da viek:
1. spl ne nie po žia da viek na pre vádz ka reň a pro duk ty 

rov no cen ných s po žia dav ka mi usta no ve ný mi
v tom to na ria de ní,

2. mo ni to ro va nie úrad nou in špekč nou služ bou tre -
tej kra ji ny.

§ 20

Na or ga ni zá ciu a prie beh in špek cií ži vých las túr ni -
kov pri do vo ze z tre tích kra jín a na nú dzo vé opat re nia,
kto ré tre ba za vies�, sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.14)

ŠTVR  TÁ  ČASŤ

Zá ve  reč  né usta no ve nia

§ 21

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li -
ky môže vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
usta no vi� po dro bnos ti o ži vo číš nych dru hoch, na kto ré
sa vz�a hu je toto usta no ve nie a o me tó dach ana lý zy to -
xic kých lá tok.

§ 22

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. au gus ta 2003
s vý nim kou § 2 ods. 1 písm. o) a p), § 2 ods. 2 písm. p)
a r), § 7 ods. 4, prí lo hy č. 2 časti G bodu 2 písm. c)
a bodu 4, 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.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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17) § 24 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
18) § 24 ods. 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



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

Tým to na ria de ním sa trans po nu jú

1. smer ni ca Rady 91/493/EHS z  22. júla 1991, kto rou sa usta no vu jú zdra vot né pod mien ky vý ro by vý rob kov ryb -
né ho hos po dár stva a ich uvá dza nia na trh (Úrad ný ves tník, L 268, 24. 9. 1991, s. 15). 

2. smer ni ca Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, kto rou  sa  usta no vu jú mi ni mál ne hy gie nic ké pra vid lá vz�a hu jú ce
sa na pro duk ty ry bo lo vu  zís ka né na pa lu be ur či tých pla vi diel v sú la de s člán kom 3 (1) (a) (i) smer ni ce
91/493/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41).

3. smer ni ca Rady 91/492/EHS z  15. júla 1991, kto rou sa usta no vu jú zdra vot né pod mien ky na vý ro bu ži vých las -
túr ni kov  a ich uvá dza nie na trh (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev,  L 268,  24. 9. 1991, s. 1).

4. roz hod nu tie Ko mi sie 93/25/EHS z 11. de cem bra 1992, kto ré schva ¾u je ur či té úpra vy pro ti roz ší re niu pa to gé -
nych mik ro or ga niz mov v dvoj chlop ňo vých mäk ký šoch a mor ských gas tro po doch (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev, L 016, 25. 1. 1993, s. 22).

5. roz hod nu tie Ko mi sie 93/51/EHS z 15. de cem bra 1992 o mik ro bio lo gic kých kri té riách uplat ňo va ných pri pro -
duk cii va re ných kô rov cov a mäk ký šov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 013, 21. 1. 1993, s. 11).

6. roz hod nu tie Ko mi sie 94/356/ES z 20. mája 1994, kto rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá uplat ňo va nia smer -
ni ce Rady 91/493/EHS, po kia¾ ide o vlast né zdra vot né kon tro ly pro duk tov ry bo lo vu  (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev, L 156, 23. 6. 1994 s. 50).

Uve de né práv ne akty sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad ných pre kla dov v slo ven skom ja zy ku mož no na -
zrie� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va  Úra du vlá dy Slo ven skej  re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.

7. roz hod nu tie Ko mi sie 93/140/EHS z 19. ja nu ára 1993, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti, kto ré sa vz�a hu jú na
vi zu ál nu in špek ciu na úče ly de tek cie pa ra zi tov v pro duk toch ry bo lo vu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev, L 056 9. 3. 1993 s. 42 ). 

8. roz hod nu tie Ko mi sie 95/149/ES z 8. mar ca 1995, upra vujú ce hod no ty li mi tov cel ko vých vo¾ ných zá sa di tých du -
sí ka tých lá tok (TVB-N) pre ur či té ka te gó rie pro duk tov ry bo lo vu a špe ci fi ku jú ce me tó dy skú ša nia, kto ré sa majú
po u ži� (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 097, 29. 4. 1995, s. 84). 

9. roz hod nu tie  Ko mi sie  2002/226/ES z 15. mar ca 2002, kto rým sa usta no vu jú oso bit né zdra vot né kon tro ly pre
zber a spra co va nie ur či tých las túr ni kov s ob sa hom Am ne sic she ll fish po i son (ASP), pre kra ču jú cim li mit usta no -
ve ný smer ni cou Rady 91/492/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 75, 16. 3. 2002, s. 65).

10. roz hod nu tie  Ko mi sie  2002/225/ES z 15. mar ca 2002, kto rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá na za ve de nie
smer ni ce Rady 91/492/EHS s oh¾a dom na ma xi mál ny ob sah a me tó dy ana lý zy ur či tých mor ských bio to xí nov
v las túr ni koch, os tna to kož coch, pláš �ov coch a mor ských ulit ní koch (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 75, 16. 3. 2002, s. 62)

Úrad ný pre klad roz hod nu tí uve de ných v bo doch 7 až 10 nie je dostupný.
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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 298/2003 Z. z.



ČASŤ  A

POD MIEN KY PRE LOD NÉ TO VÁR NE

I. Pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na kon štruk ciu a vy ba ve nie lod ných to vár ní

1.Lod né to vár ne mu sia ma� za bez pe če né tie to mi ni mál ne pod mien ky a ma� naj mä:
a) prie stor vy hra de ný na prí jem pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be, kto rý musí by� kon štru ova ný a uspo ria da ný do ná -

dr ží ale bo ohrád, kto ré sú dos ta toč ne ve¾ ké, aby sa dali jed not li vé úlov ky po stup ne od seba od de ¾o va�; ten to prie -
stor na prí jem a jeho po hyb li vé čas ti mu sia by� ¾ah ko čis ti te¾ né; musí by� skon štru o va ný tak, aby chrá nil pro duk ty 
pred sln kom ale bo čas ti ca mi a pred aký mi ko¾ vek zdroj mi ne čis tôt ale bo pred kon ta mi ná ciou,

b)sys tém na pre sun pro duk tov ry bo lo vu z prie sto ru na ich prí jem do pra cov ných prie sto rov, kto rý spĺ ňa hy gie nic ké
po žia dav ky,

c) dos ta toč ne ve¾ ké pra cov né prie sto ry na úpra vu a spra co va nie pro duk tov ry bo lo vu za riad nych hy gie nic kých pod -
mie nok; mu sia by� skon štru o va né a uspo ria da né tak, aby sa pred chá dza lo kon ta mi ná cii pro duk tov,

d)dos ta toč ne ve¾ ké skla do va cie prie sto ry na ho to vé vý rob ky, skon štru o va né tak, aby sa ¾ah ko čis ti li; ak je na pa lu be
jed not ka na spra co va nie od pa dov, musí by� na skla do va nie tých to ved ¾aj ších pro duk tov ur če ný od de le ný úlož ný
prie stor,

e) mies to na skla do va nie oba lo vých ma te riá lov, kto ré je od de le né od prie sto rov na úpra vu a spra co va nie pro duk tov
ry bo lo vu,

f) oso bit né za ria de nie na vy púš �a nie od pa dov ale bo pro duk tov ry bo lo vu ne vhodných na ¾ud skú spot re bu, buï pria -
mo do mora, ale bo ak si to okol nos ti vy ža du jú, do vo do tes ných tan kov vy hra de ných na ten to účel; ak sa od pad
skla du je a spra cú va na pa lu be s cie ¾om jeho čis te nia, mu sia by� na ten to účel vy hra de né od de le né prie sto ry,

g) za ria de nie na zá so bo va nie pit nou vodou1) ale bo čis tou mor skou vo dou pod tla kom; prí vod mor skej vody musí by�
umies tne ný na ta kom mies te, kde sa vy lú či ovplyv ňo va nie tej to pri vá dza nej vody vy púš �a nou od pa do vou vo dou,
od pa dom a vý vod mi chla dia cich sys té mov mo to rov,

h)dos ta toč ný po čet šat ní, umý va diel a zá cho dov; zá cho dy sa ne smú ot vá ra� pria mo do prie sto rov, kde sa upra vu jú,
spra cú va jú ale bo skla du jú pro duk ty ry bo lo vu; umý vad lá mu sia by� vy ba ve né pros tried ka mi na umý va nie a osu -
še nie rúk, kto ré vy ho vu jú hy gie nic kým po žia dav kám; ko hú ti ky umý va diel ne smú by� ovlá date¾ né ru kou.

2.Prie sto ry po u ží va né na úpra vu a spra co va nie, zmra zo va nie ale bo hl bo ké zmra zo va nie pro duk tov ry bo lo vu mu sia ma�
a) ne šmyk ¾a vú po dlahu, kto rá sa ¾ah ko čis tí a dez in fi ku je a je vy ba ve ná na dob rý od tok vody; kon štruk cie a upev ne né za ria -

de nia mu sia ma� dos ta toč ne ve¾ ké od to ko vé ž¾a by, kto ré sa ne up chá va jú ry ba cím od pa dom a umož ňu jú vo¾ ný od tok vody,
b)ste ny a stro py, kto ré sa ¾ah ko čis tia, hlav ne pri ve de niach po tru bí, re �a zí a pá sov ale bo pri elek tric kých ve de niach,
c) hyd ra u lic ké ok ru hy, skon štru o va né a uspo ria da né ale bo chrá ne né tak, aby sa vy lú či lo, že únik ole ja kon ta mi nu je

pro duk ty ry bo lo vu,
d)dos ta toč nú ven ti lá ciu, a ak tre ba riad ne od sá va nie pary,
e) dos ta toč né osvet le nie,
f) vy ba ve nie na čis te nie a dez in fek ciu ná stro jov, za ria de nia a vy ba ve nia,
g) za ria de nia na umý va nie a dez in fek ciu rúk s ko hú tik mi, kto ré sa ne da jú ovlá da� ru kou a s jed no ra zo vý mi ute rák mi.

3.Za ria de nie a ná stro je, ako sú sto ly na re za nie, kon taj ne ry, pásy, pit va cie ale bo fi le to va cie stro je a po dob ne, mu -
sia by� odol né voči ko ró zii spô so bo va nej mor skou vo dou, ¾ah ko čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né a dob re udr žia va né.

4.Lod né to vár ne, na kto rých sa zmra zu jú pro duk ty ry bo lo vu, mu sia ma�
a) zmra zo va cie za ria de nie, kto ré je dos ta toč ne vý kon né na rých le zní že nie tep lo ty tak, aby sa čo naj skôr do siah la tep -

lo ta v jad re pro duk tu ry bo lo vu, kto rá spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia,
b)mra zia ce za ria de nie, kto ré je dos ta toč ne vý kon né na ucho vá va nie pro duk tov ry bo lo vu v skla do va cích úlož ných

prie sto roch pri tep lo te, kto rá spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia; skla do va cie úlož né prie sto ry mu sia by� vy ba ve né 
sys té mom na re gis trá ciu tep lo ty umies tne ným tak, aby sa tep lo ta dala ¾ah ko sle do va�. 
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 298/2003 Z. z.

1) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.



II. Hy gie nic ké pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na ma ni pu lá ciu a skla do va nie pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be

1.Na pa lu be lod nej to vár ne musí by� kva li fi ko va ná oso ba zod po ved ná za uplat ňo va nie správ nej vý rob nej pra xe pro -
duk tov ry bo lo vu. Táto oso ba musí ma� opráv ne nie, kto rým sa za bez pe čí, aby sa do dr žia va li po žia dav ky toh to na -
ria de nia a musí sprí stup ni� in špek to rom ten to prog ram na in špek ciu a kon tro lu kri tic kých bo dov po u ží va ný na
pa lu be, ako aj re gis ter, kto rý ob sa hu je zá zna my uve de nej oso by a zá zna my o tep lo tách, kto ré sú vy ža do va né.

2.Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na prie sto ry a za ria de nia lod nej to vár ne, sú usta no ve né
v čas ti C bode II. A.

3.Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na za mest nan cov za ria de nia, sú usta no ve né v čas ti C bode
II. B.

4.Od de ¾o va nie hláv, pit va nie a fi le to va nie pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be lod nej to vár ne sa musí vy ko ná va� za hy -
gie nic kých pod mie nok usta no ve ných v čas ti D bode I. 2 až I. 4.

5.Spra co va nie pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be lod nej to vár ne sa musí vy ko ná va� za do dr ža nia hy gie nic kých pod -
mie nok usta no ve ných v čas ti D bo doch II. 2, II. 3, IV a V.

6.Pro duk ty ry bo lo vu sa mu sia ba li� do pria me ho oba lu a do dru hé ho oba lu za hy gie nic kých pod mie nok usta no ve -
ných v čas ti F.

7.Skla do va nie pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be lod nej to vár ne sa musí vy ko ná va� za do dr ža nia hy gie nic kých pod -
mie nok usta no ve ných v čas ti H bo dov pr vé ho a dru hé ho.

ČASŤ  B

PO ŽIA DAV KY PRI VY LO DE NÍ A PO VY LO DE NÍ

1.Za ria de nie na vy klád ku a vy lo ïo va nie musí by� skon štru o va né z ma te riá lu, kto rý sa ¾ah ko čis tí a dez in fi ku je
a musí by� udr žia va né v dob rom tech nic kom sta ve a v čis to te. 

2.Po čas vy klád ky a vy lo ïo va nia sa musí pred chá dza� kon ta mi ná cii pro duk tov ry bo lo vu a musí sa za bez pe či� naj mä, aby
a) ope rá cie pri vy klád ke a pri vy lo de ní pre bie ha li rých lo,
b)sa pro duk ty ry bo lo vu bez zby toč né ho omeš ka nia umies tni li do chrá ne né ho pros tre dia pri tep lo te po ža do va nej

pod ¾a dru hu a sta vu pro duk tov, a ak je to pot reb né, za ¾a do va né v pre prav ných, skla do va cích ale bo tr ho vých za ria -
de niach ale bo v pre vádz kar ni,

c) sa ne sme lo po u ží va� za ria de nie a také prak ti ky za ob chá dza nia s pro duk tmi ry bo lo vu, kto ré spô so bu jú zby toč né
po ško dzo va nie jed lých čas tí pro duk tov ry bo lo vu.

3.Čas ti aukč ných ale bo ve¾ ko ob chod ných tr hov, kde sa vy sta vu jú pro duk ty ry bo lo vu na pre daj, mu sia
a) by� kry té a mu sia ma� ste ny, kto ré sa ¾ah ko čis tia,
b)ma� vo do tes né po dlahy, kto ré sa ¾ah ko umý va jú a dez in fi ku jú, sú po lo že né tak, aby sa u¾ah čil od tok vody a majú

hy gie nic ký sys tém od vo du od pa do vej vody,
c) by� vy ba ve né hy gie nic ký mi za ria de nia mi s dos ta toč ným poč tom umý va diel a spla cho va cí mi zá chod mi; umý vad lá

mu sia ma� pros tried ky na umý va nie rúk a jed no ra zo vé ute rá ky,
d)by� dob re osvet le né, aby sa dala vy ko na� in špek cia pro duk tov ry bo lo vu pod ¾a čas ti E,
e) v čase, keï sa po u ží va jú na vy sta vo va nie ale bo skla do va nie pro duk tov ry bo lo vu, ne smú sa po u ží va� na iné úče ly;

mo to ro vým vo zid lám, kto rých vý fu ko vé ply ny by moh li na ru ši� kva li tu pro duk tov ry bo lo vu, sa musí za me dzi�
vstup na trhy; do prie sto rov ne smú ma� prí stup ne žia du ce zvie ra tá,

f) by� čis te né pra vi del ne a naj me nej po kaž dom pre daji; ná do by na pro duk ty ry bo lo vu sa mu sia po kaž dom pre daji
vy čis ti� a oplách nu� pit nou vo dou ale bo čis tou mor skou vo dou zvon ku aj zvnút ra; kde sa to po ža du je, mu sia sa vy -
de zin fi ko va�,

g) ma� na vi di te¾ ných mies tach ná pi sy o zá ka ze faj če nia, p¾u va nia, je de nia a pi tia,
h)by� uzat vá ra te¾ né a mu sia zos ta� za vre té, ak to prí sluš ný or gán po va žu je za pot reb né,
i) ma� za ria de nia na dos ta toč né zá so bo va nie vo dou spĺ ňa jú cou pod mien ky uve de né v čas ti C bode I. 7,
j) ma� oso bit né vo do tes né za ria de nia z ne hr dza ve jú ce ho ma te riá lu, vy hra de né na pro duk ty ry bo lo vu, kto ré sú ne -

vhodné na ¾ud skú spot re bu,
k)ma� pre úče ly prí sluš né ho or gá nu na zá kla de množ stiev vy sta vo va ných na pre daj pri me ra ne vy ba ve nú uza my ka -

te¾ nú miest nos� a za ria de nie pot reb né na vy ko ná va nie in špek cií, ak ne ma jú vlast né prie sto ry na mies te sa mot -
nom ale bo v bez pros tred nej blíz kos ti.

4.Po vy lo de ní, ale bo ak je to vhod né po pr vom pre daji, sa mu sia pro duk ty ry bo lo vu bez meš ka nia pre pra vi� za pod -
mie nok usta no ve ných v čas ti H do ich mies ta ur če nia.

5.Ak nie sú pod mien ky usta no ve né v bode 4 spl ne né, mu sia ma� trhy, na kto rých mož no skla do va� pro duk ty ry bo -
lo vu pred ich vy sta vo va ním na pre daj ale bo po ich pre daji a do ich pre pra vy do mies ta ur če nia, dos ta toč ne ve¾ ké
chla dia ren ské miest nos ti, kto ré spĺ ňa jú pod mien ky usta no ve né v čas ti C bode I. 3. V tých to prí pa doch sa mu sia
pro duk ty ry bo lo vu skla do va� pri tep lo te, kto rá sa pri bli žu je tep lo te to pia ce ho sa ¾adu.
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6.Na trhy, na kto rých sa pro duk ty ry bo lo vu vy sta vu jú na pre daj ale bo sa skla du jú, sa pri me ra ne vz�a hu jú vše obec -
né hy gie nic ké pod mien ky usta no ve né v čas ti C bode II s vý nim kou bodu II. B.1 písm. a).

7.Na ve¾ ko ob chod né trhy, na kto rých sa pro duk ty ry bo lo vu vy sta vu jú na pre daj ale bo skla du jú, sa vz�a hu jú rov na -
ké pod mien ky, ako sú usta no ve né v bo doch 3 a 5 a pod mien ky pod ¾a čas ti C bodu I. 4, I. 10 a I. 11. Vše obec né hy -
gie nic ké pod mien ky uve de né v čas ti C bode II sa na ve¾ ko ob chod né trhy vz�a hu jú pri me ra ne.

ČASŤ  C

VŠE OBEC NÉ POD MIEN KY NA PRE VÁDZ KAR NE NA PEV NI NE

I. Vše obec né pod mien ky tý ka jú ce sa prie sto rov a za ria de ní

Pre vádz kar ne mu sia spĺ ňa� tie to mi ni mál ne pod mien ky:
1.pra cov né prie sto ry mu sia by� dos ta toč ne ve¾ ké na vy ko ná va nie prá ce za vy ho vu jú cich hy gie nic kých pod mie nok;

ich uspo ria da nie a kon štruk cia mu sia by� také, aby sa vy lú či la kon ta mi ná cia pro duk tov a aby boli dos ta toč ne od
seba od de le né čis té a kon ta mi no va né čas ti bu do vy,

2.v prie sto roch, kde sa upra vu jú, spra cú va jú pro duk ty ry bo lo vu a kde sa s nimi ma ni pu lu je, mu sia by�
a) pre vodu ne prie pust né po dlahy, kto ré sa ¾ah ko čis tia a dez in fi ku jú a kto ré sú po lo že né ta kým spô so bom, kto rým

sa u¾ah ču je od tok vody, ale bo kto ré sú vy ba ve né za ria de ním na od stra ňo va nie vody,
b)ste ny, kto ré majú hlad ké po vrchy a kto ré sú ¾ah ko čis ti te¾ né, odol né a ne prie pust né,
c) stro py ale bo vnú tor né ob kla dy za stre še nia, kto ré sa ¾ah ko čis tia, 
d)dve re z odol ných ma te riá lov, kto ré sa ¾ah ko čis tia,
e) dos ta toč né vet ra nie, a kde je to pot reb né, za ria de nia na dob ré od sá va nie pary,
f) dos ta toč né pri ro dze né ale bo ume lé osvet le nie,
g) dos ta toč ný po čet za ria de ní na umý va nie a dez in fek ciu rúk; v pra cov ných prie sto roch a na zá cho doch ne smú by� ba té -

rie ale bo ko hú ti ky ovlá date¾ né ru kou ale bo ra me nom; tie to za ria de nia mu sia by� vy ba ve né hy gie nic ký mi pros tried ka -
mi na umý va nie a dez in fek ciu rúk, jed no ra zo vý mi ute rák mi na ruky a vhod ný mi ná do ba mi na po u ži té ute rá ky,

h)za ria de nia na čis te nie prie sto rov, za ria de ní a po mô cok,
3.v chla dia ren ských a mra zia ren ských miest nos tiach, kde sa skla du jú pro duk ty ry bo lo vu, mu sia by�

a) spl ne né pod mien ky uve de né v bode 2 písm. a) až d) a písm. f),
b)ak je to pot reb né, dos ta toč ne vý kon né chla dia ce za ria de nia na ucho vá va nie pro duk tov ry bo lo vu pri tep lo tách

pred pí sa ných tým to na ria de ním,
4.pre vádz ka reň musí ma� vhod né za ria de nia na ochra nu pred škod ca mi, ako je hmyz, hlo dav ce, vtá ky a po dob ne.
5.pre vádz ka reň musí ma� ná stro je a pra cov né za ria de nia, ako sú sto ly na krá ja nie, kon taj ne ry, po suv né pásy

a nože z ne hr dza ve jú cich ma te riá lov, kto ré sa ¾ah ko čis tia a dez in fi ku jú,
6.pre vádz ka reň musí ma� oso bit né vo do tes né, ne hr dza ve jú ce kon taj ne ry na pro duk ty ry bo lo vu, kto ré nie sú ur če -

né na ¾ud skú spot re bu a prie sto ry na skla do va nie tých to kon taj ne rov, ak sa ne vy práz dňu jú naj me nej na kon ci
kaž dé ho pra cov né ho dňa,

7.pre vádz ka reň musí ma� za ria de nia na zá so bo va nie dos ta toč ným množ stvom pit nej vody pod tla kom, kto rá zod -
po ve dá po žia dav kám pod ¾a oso bit né ho predpisu1) ale bo al ter na tív ne dos ta toč ným množ stvom dos ta toč ne kva lit -
nej čis tej mor skej vody pod tla kom ale bo dos ta toč ným množ stvom dos ta toč ne kva lit nej mor skej vody pod tla kom
ošet re nej vhod ným sys té mom; vý ni moč ne mož no po vo li� zá so bo va nie úžit ko vou vo dou na vý ro bu tech nic kej
pary, pro ti po žiar ne úče ly a ochla dzo va nie chla dia cich za ria de ní, ak po tru bia in šta lo va né na ten to účel vy lu ču jú
po u ži tie úžit ko vej vody na iné úče ly a ak ne pred sta vu je žiad ne ri zi ko kon ta mi ná cie pro duk tov; po tru bia na úžit -
ko vú vodu mu sia by� zre te¾ ne od lí še né od po tru bí po u ží va ných na pit nú vodu ale bo čis tú mor skú vodu.

8.pre vádz ka reň musí ma� hy gie nic ký sys tém na od vod od pa do vej vody,
9.pre vádz ka reň musí by� vy ba ve ná dos ta toč ným poč tom šat ní s hlad ký mi, vo do tes ný mi, umý va te¾ ný mi ste na mi

a po dlaha mi, umý vad la mi a spla cho va cí mi zá chod mi; zá cho dy sa ne smú ot vá ra� pria mo do vý rob ných miest nos -
tí; umý vad lá mu sia ma� pros tried ky na umý va nie a dez in fek ciu rúk, jed no razo vé ute rá ky a kon taj ne ry na po u ži té 
ute rá ky; ko hú ti ky a ba té rie umý va diel ne smú by� ovlá date¾ né ru kou ale bo ra me nom,

10.ak si ob jem ošet ro va ných pro duk tov vy ža du je pra vi del nú ale bo tr va lú prí tom nos� in špekč nej služ by, musí ma� pre -
vádz ka reň vhod ne vy ba ve nú uza my ka te¾ nú miest nos� na vý luč né po u ží va nie pre za mest nan cov in špekč nej služ by,

11.pre vádz ka reň musí ma� vhod né za ria de nia na čis te nie a dez in fek ciu do prav ných pros tried kov; tie to za ria de nia
však nie sú po vin né, ak sa do prav né pros tried ky čis tia a dez in fi ku jú v za ria de ní úrad ne schvá le nom prí sluš ným
or gá nom,2)

12.pre vádz kar ne, kto ré dr žia živé zvie ra tá, ako sú kô rov ce a ryby, mu sia ma� vhod né vy ba ve nie, kto ré za bez pe ču je
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2) § 7 ods. 2 písm. f) bod prvý 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.



naj lep šie pod mien ky na ich pre ži tie a kto ré je zá so bo va né vo dou s ta kou kva li tou, aby ne bo li na zvie ra tá pre ne se -
né žiad ne škod li vé or ga niz my ale bo lát ky.

II. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky

A. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na prie sto ry a za ria de nia
1.Po dlahy, ste ny a pre páž ky, stro py ale bo vnú tor né plo chy za stre še nia, za ria de nie a ná stro je, kto ré sa po u ží va jú

na prá cu s pro duk tmi ry bo lo vu, sa mu sia udr žia va� v uspo ko ji vom sta ve čis to ty a do brom tech nic kom sta ve tak,
aby ne pred sta vo va li zdroj kon ta mi ná cie pre pro duk ty ry bo lo vu.

2.Hlo dav ce, hmyz a všet ky ostat né škod ce sa mu sia v prie sto roch a na za ria de niach sys te ma tic ky hu bi�. Ro den ti cí -
dy, in sek ti cí dy, dez in fekč né pros tried ky a iné po ten ciál ne to xic ké lát ky sa mu sia skla do va� v prie sto roch ale bo
v skri niach, kto ré mož no uza my ka� a ich po u ži tie ne smie pred sta vo va� žiad ne ri zi ko kon ta mi no va nia pro duk tov.

3.Pra cov né prie sto ry, ná stro je a pra cov né za ria de nia sa mu sia po u ží va� len na prá cu s pro duk tmi ry bo lo vu. Po po -
vo le ní prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy môžu by� po u ži té v rov na kom čase ale bo ča so vo od de le ne na prá -
cu s iný mi po tra vi na mi.

4.Na všet ky úče ly sa musí po u ží va� pit ná voda, kto rá zod po ve dá po žia dav kám pod ¾a oso bit né ho predpisu1) ale bo
čis tá mor ská voda. Vý ni moč ne mož no po vo li� po u ži tie úžit ko vej vody na pro duk ciu tech nic kej pary, pro ti po žiar -
ne úče ly a ochla dzo va nie chla dia cich za ria de ní, ak po tru bia in šta lo va né na ten to účel vy lu ču jú po u ži tie tej to
úžit ko vej vody na iné úče ly a ak ne pred sta vu je žiad ne ri zi ko kon ta mi ná cie pro duk tov.

5.De ter gen ty, dez in fekč né pros tried ky a po dob né lát ky mu sia by� schvá le né prí sluš ným or gá nom a mu sia sa  po -
užíva� ta kým spô so bom, aby ne ma li ne priaz ni vé účin ky na stro je, za ria de nia a pro duk ty.

B. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky, kto ré sa vz�a hu jú na za mest nan cov pre vádz kar ní
1.Od za mest nan cov sa vy ža du je naj vy šší mož ný štan dard hy gie ny, a to naj mä

a) za mest nan ci mu sia no si� pri prá ci vhod né čis té pra cov né ode vy a po krýv ky hla vy, kto ré úpl ne za krý va jú vla sy;
toto sa vz�a hu je naj mä na oso by, kto ré ma ni pu lu jú s ne chrá ne ný mi pro duk tmi ry bo lo vu,

b)od za mest nan cov ur če ných na ma ni pu lo va nie a úpra vu pro duk tov ry bo lo vu sa musí vy ža do va�, aby si umý va li
ruky pred vstu pom do pra cov ných miest nos tí a pri naj men šom pri kaž dom opä tov nom za ča tí prá ce po jej pre ru še -
ní; rany na ru kách mu sia ma� za kry té vo do tes ným ob vä zom,

c) v pra cov ných, skla do va cích a ma ni pu lač ných miest nos tiach je za ká za né faj či�, p¾u va�, jes� a pi�.
2.Za mest ná va te¾ musí pri ja� všet ky pot reb né opat re nia, kto rý mi sa pred í de tomu, aby oso by, kto ré by moh li kon ta -

mi no va� pro duk ty ry bo lo vu, s nimi pra co va li ale bo ma ni pu lo va li až do vte dy, kým nie je dô kaz, že tie to oso by
môžu pra co va� ale bo ma ni pu lo va� s pro duk tmi ry bo lo vu bez ri zi ka kon ta mi ná cie. Pri pri jí ma ní do za mest na nia
v pre vádz kar ni musí kaž dá oso ba, kto rá bude pra co va� ale bo ma ni pu lo va� s pro duk tmi ry bo lo vu pre u ká za� zdra -
vot ným pre u ka zom,3) že ne e xis tu je žiad na pre káž ka pre ta ké to za mest na nie. Vždy po uply nu tí 12 me sia cov musí
ab sol vo va� le kár sku pre hliad ku za me ra nú na zdra vot nú spô so bi los� na túto prá cu.

ČASŤ  D

OSO BIT NÉ POD MIEN KY NA MA NI PU LO VA NIE S PRO DUK TMI RY BO LO VU NA BRE HU

I. Pod mien ky na čer stvé pro duk ty ry bo lo vu

1.Ak sa chla de né ne ba le né pro duk ty ry bo lo vu ne ex pe du jú, ne up ra vu jú ale bo ne spra cú va jú ihneï po ich príj me v pre vádz -
kar ni, mu sia sa skla do va� ale bo vy sta vo va� za ¾a do va né v chla diar ni pre vádz kar ne. Za ¾a do va nie sa musí ob no vo va� tak
čas to, ako je to pot reb né. ¼ad po u ží va ný na za ¾a do va nie pro duk tov ry bo lo vu so so ¾ou ale bo bez nej, sa musí vy rá ba� z pit -
nej vody ale bo z čis tej mor skej vody a musí sa skla do va� za hy gie nic kých pod mie nok v kon taj ne roch ur če ných na ten to
účel. Kon taj ne ry na ¾ad sa mu sia udr žia va� v čis to te a dob rom tech nic kom sta ve. Ba le né čer stvé pro duk ty ry bo lo vu sa
mu sia chla di� ¾a dom ale bo me cha nic kým chla dia ren ským za ria de ním, kto ré vy tvá ra po dob né tep lot né pod mien ky.
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3) § 33 a 34 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996
č. 981/1996—100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky (ozná -
me nie č. 195/1996 Z. z.) v zne ní vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Minis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re -
pub li ky zo 16. de cem bra 1997 č. 557/1998—100, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis -
ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu
Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).
§ 21 vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 79/1997 Z. z. o opat re niach na pred chá dza nie pre nos ným ocho re niam
v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 54/2000 Z. z.



2.Ope rá cie, ako je od stra ňo va nie hláv a pit va nie sa mu sia vy ko ná va� hy gie nic kým spô so bom, ak už ne bo li vy ko na -
né na pa lu be. Pro duk ty ry bo lo vu sa mu sia ihneï po tých to ope rá ciách dô klad ne umy� pit nou vo dou ale bo čis tou
mor skou vo dou.

3.Ope rá cie pri úpra ve pro duk tov ry bo lo vu, ako je fi le to va nie ale bo krá ja nie, sa mu sia vy ko ná va� tak, aby sa za brá -
ni lo kon ta mi ná cii ale bo ka ze niu fi liet ale bo re zov. Tie to ope rá cie sa mu sia vy ko ná va� na inom mies te, ako je mies -
to po u ží va né na od stra ňo va nie hláv a pit va nie. Fi le ty a rezy ne smú zos tá va� na pra cov ných sto loch dlh šie, ako je
pot reb né na ich úpra vu a mu sia sa chrá ni� pred kon ta mi ná ciou vhod ný mi obal mi. Fi le ty a rezy ur če né na pre daj
v čer stvom sta ve sa mu sia po úpra ve chla di� tak rých lo, ako je to mož né.

4.Vnú tor nos ti a čas ti pro duk tov ry bo lo vu, kto ré môžu pred sta vo va� ne bez pe čen stvo pre zdra vie ¾udí, sa mu sia od -
de li� a od strá ni� z blíz kos ti pro duk tov, ur če ných na po ží va nie ¾uï mi.

5.Kon taj ne ry, kto ré sa po u ží va jú na ex pe do va nie ale bo na skla do va nie čer stvých pro duk tov ry bo lo vu, mu sia by� zho to -
ve né tak, aby za bez pe či li ich ochra nu pred kon ta mi ná ciou, ako aj ucho vá va nie pro duk tov ry bo lo vu vo vy ho vu jú cich
hy gie nic kých pod mien kach, a ok rem toho mu sia naj mä umož ňo va� dos ta toč ný od tok vody z roz to pe né ho ¾adu.

6.Ak pre vádz ka reň nemá kon ti nu ál ny sys tém od stra ňo va nia od pa dov, mu sia sa od pa dy uk la da� do ne prie pust -
ných, uzav re tých kon taj ne rov, vy hra de ných na ten to účel, kto ré sa ¾ah ko čis tia a dez in fi ku jú. Od pa dy sa ne smú
zhro maž ïo va� v pra cov ných prie sto roch; mu sia sa z vý rob ných miest nos tí od stra ňo va� buï kon ti nu ál ne, ale bo
ihneï po na pl ne ní na to ur če ných kon taj ne rov, naj me nej však vždy na kon ci pra cov nej zme ny. Od pa dy sa mu sia
zhro maž ïo va� v kon taj ne roch ale bo miest nos tiach uve de ných v čas ti C bode I. 6. Kon taj ne ry, za ria de nia a miest -
nos ti vy hra de né na od pa dy sa mu sia po po u ži tí vždy dô klad ne vy čis ti� a ak tre ba vy de zin fi ko va�. Skla do va né od -
pa dy ne smú pred sta vo va� zdroj kon ta mi ná cie pre pre vádz ka reň ale bo zne čis �o va nia jej oko lia.

II. Pod mien ky na mra ze né pro duk ty ry bo lo vu

1.Pre vádz ka reň musí ma�
a) zmra zo va cie za ria de nie dos ta toč ne vý kon né na rých le zní že nie tep lo ty tak, aby sa v pro duk te do siah li tep lo ty usta -

no ve né tým to na ria de ním,
b)mra zia ce za ria de nie dos ta toč ne vý kon né na ucho vá va nie pro duk tov v skla do va cích miest nos tiach pri tep lo te, kto -

rá bez oh¾a du na tep lo tu oko lia ne pre kra ču je tep lo tu usta no ve nú tým to na ria de ním; z tech nic kých dô vo dov tý ka -
jú cich sa me tó dy zmra zo va nia a ma ni pu lá cie s ta kými to pro duk tmi sú však v prí pa de ce lých rýb zmra ze ných
v so¾ nom roz to ku ur če ných na vý ro bu kon zerv prí pust né aj vyš šie tep lo ty, ako sú uve de né v tom to na ria de ní, kto ré 
však ne smú pre kro či� — 9 oC.

2.Čer stvé pro duk ty ry bo lo vu ur če né na zmra zo va nie ale bo rých lo zmra zo va nie mu sia zod po ve da� po žia dav kám
bodu I.

3.Skla do va cie miest nos ti mu sia ma� re gis trač né za ria de nie na za zna me ná va nie tep lo ty umies tne né tak, aby sa dala
tep lo ta ¾ah ko od čí ta�. Sní mač tep lo ty re gis trač né ho za ria de nia musí by� umies tne ný v prie sto re čo naj vzdia le nej šom
od zdro ja chla du, teda tam, kde je tep lo ta v skla do va cej miest nos ti naj vy ššia. Zá zna my tep lôt mu sia by� k dis po zí cii
in špek cii vy ko ná va nej prí sluš ný mi or gán mi naj me nej za ob do bie, po čas kto ré ho sa dané pro duk ty skla du jú.

III. Pod mien ky na roz mra zo va nie pro duk tov ry bo lo vu

Pre vádz kar ne, kto ré vy ko ná va jú roz mra zo va nie, mu sia do dr žia va� tie to po žia dav ky:
1.pro duk ty ry bo lo vu sa mu sia roz mra zo va� za hy gie nic kých pod mie nok; musí sa pred chá dza� ich kon ta mi ná cii

a musí sa za bez pe či� dos ta toč ný od tok vody, kto rá sa tvo rí pri to pe ní, 
2.po čas roz mra zo va nia sa ne smie tep lo ta pro duk tov nad mer ne zvy šo va�,
3.po roz mra ze ní sa musí s pro duk tmi ry bo lo vu za ob chá dza� v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a toh to na ria de nia; ak sú

ur če né na úpra vu ale bo na spra co va nie, mu sia sa tie to ope rá cie vy ko na� bez meš ka nia po roz mra ze ní; ak sa uvá -
dza jú po roz mra ze ní pria mo na trh, mu sia by� na oba le v sú la de s oso bit ným predpisom4) zre te¾ ne uve de né in for -
má cie o tom, že ide o ryby v roz mra ze nom sta ve.

IV. Pod mien ky na spra co va né pro duk ty ry bo lo vu

1.Čer stvé, zmra ze né a roz mra ze né pro duk ty po u ží va né na spra co va nie mu sia spĺ ňa� po žia dav ky uve de né v bo doch
I , II ale bo III tej to čas ti.

2.Ak sa vy ko ná va spra co va nie na in hi bí ciu mno že nia pa to gén nych mik ro or ga niz mov ale bo ak je ošet re nie ur ču jú -
cim fak to rom kon zer vo va nia a pre dl žo va nia tr van li vos ti pro duk tu, musí by� pos tup ošet re nia ve dec ky uzna ný,
ale bo ak ide o pro duk ty uve de né v prí lo he č. 6 čas ti A bode 1 písm. b) a c), ošet re nie sa musí vy ko ná va� pod ¾a po -
žia da viek uve de ných v prí lo he č. 6 časti K.
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Oso ba zod po ved ná za pre vádz ka reň musí vies� re gis ter zá zna mov o vy ko ná va nom spra co vá va ní. V zá vis los ti od
typu po u ži té ho pro ce su sa mu sia mo ni to ro va� a kon tro lo va� uka zo va te le, ako je čas a tep lo ta ohre vu, ob sah soli,
pH, ob sah vody a po dob ne. Zá zna my sa mu sia ucho vá va� naj me nej po čas oča ká va nej skla do va te¾ nos ti da ných
pro duk tov a mu sia by� k dis po zí cii prí sluš né mu or gá nu.

3.Ak ide o pro duk ty, kto ré sú kon zer vo va né len na ob me dze ný čas ošet re ním, ako je so le nie, úde nie, su še nie ale bo
ma ri no va nie, mu sia by� na oba le v sú la de s oso bit ným predpisom4) zre te¾ ne ozna če né vhod né pod mien ky na ich
skla do va nie.
Ok rem pod mie nok uve de ných v od se koch 1 a 2 mu sia by� spl ne né tie to pod mien ky:

4.Kon zer vo va nie
Ak ide o pro duk ty ry bo lo vu, kto ré boli ste ri li zo va né v her me tic ky uzav re tých oba loch
a) na umý va nie a prí pra vu ple cho viek pred pl ne ním sa musí po u ží va� len pit ná voda,
b)pro ces po u ží va ný na te pel né ošet re nie musí by� dos ta toč ný s oh¾a dom na také roz ho du jú ce uka zo va te le, ako je

čas ohre vu, tep lo ta ohre vu, ná plň, ve¾ kos� oba lov a po dob ne, a o tých to uka zo va te ¾och sa mu sia vies� zá zna my; te -
pel né ošet re nie musí by� schop né do siah nu� zni če nie ale bo inak ti vo va nie pa to gén nych mik ro or ga niz mov a spór
pa to gén nych mik ro or ga niz mov; za ria de nie na ohrev musí by� vy ba ve né za ria de nia mi, kto ré umož ňu jú ove ri�, či
boli vý rob ky sku toč ne dos ta toč ne te pel ne ošet re né; na ochla dzo va nie oba lov po te pel nom ošet re ní sa musí po u ží -
va� pit ná voda ale bo aj pit ná voda s prí dav kom che mic kých lá tok po u ží va ných v sú la de so zá sa da mi správ nej vý -
rob nej pra xe, na pred chá dza nie ko ró zii za ria de nia ale bo oba lov,

c) vý rob ca musí ná hod ne vy ko ná va� ïal šie vlast né kon tro ly, kto rý mi sa za bez pe čí, že vý rob ky boli dos ta toč ne te pel -
ne ošet re né, a to
1. ter mo sta to vé skúš ky; in ku bá cia sa musí vy ko ná va� pri tep lo te 37 oC po čas sied mich dní ale bo pri tep lo te 35 oC

po čas de sia tich dní, ale bo pri inej rov no cen nej kom bi ná cii času a tep lo ty,
2. mik ro bio lo gic ké vy šet re nie ob sa hu kon zerv a ich oba lov v la bo ra tó riu pre vádz kar ne ale bo v inom schvá le nom5)

la bo ra tó riu,
d)vý rob ca musí za bez pe čo va� od ber vzo riek v kaž dej pra cov nej zme ne vo vo pred ur če ných in ter va loch na vy šet re nie

účin nos ti uzat vá ra nia oba lov ale bo účin nos ti iné ho po stu pu ne prie duš né ho uzat vá ra nia oba lov; na ten to účel
musí ma� vhod né za ria de nie na vy šet ro va nie prieč nych re zov uzá ver mi ale bo šva mi ple cho viek,

e) vý rob ca musí vy ko ná va� kon tro ly, kto rý mi sa za bez pe čí, že oba ly nie sú po ško de né,
f) všet ky oba ly, kto ré boli te pel ne ošet re né za prak tic ky rov na kých pod mie nok, sa mu sia ozna či� znač kou, kto rou sa

iden ti fi ku je dáv ka v sú la de s oso bit ným pred pi som.6)
5.Úde nie

a) Úde nie sa musí vy ko ná va� v od de le ných prie sto roch ale bo na oso bit nom mies te, vy ba ve nom, ak je to pot reb né,
ven ti lač ným sys té mom, kto rý za bra ňu je, aby dym ale bo tep lo zo spa ¾o va nia ovplyv ňo va li ostat né prie sto ry ale bo
mies ta, kde sa upra vu jú, spra cú va jú ale bo skla du jú pro duk ty ry bo lo vu.

b)Ma te riá ly po u ží va né na vy ví ja nie dymu na úde nie rýb sa mu sia skla do va� mimo mies ta úde nia a mu sia sa po u ží -
va� tak, aby ne kon ta mi no va li pro duk ty.

c) Za ka zu je sa, aby sa na vy ví ja nie dymu spa ¾o va ním dre va po u ží va li dre ve né ma te riá ly, kto ré sú na tre té, na la ko va -
né, le pe né, mo re né ale bo ako ko¾ vek inak che mic ky ošet re né ale bo kon zer vo va né.

d)Po úde ní sa mu sia vý rob ky pred tým, ako sa budú ba li�, rých lo ochla di� na tep lo tu po ža do va nú na ich ucho vá va nie.
6.So le nie

a) Ope rá cie pri so le ní sa mu sia vy ko ná va� v iných prie sto roch, ako sú prie sto ry, kde sa vy ko ná va jú iné ope rá cie
a dos ta toč ne vzdia le ných od prie sto rov, kde sa vy ko ná va jú iné ope rá cie.

b)So¾, kto rá sa po u ží va na ošet re nie pro duk tov ry bo lo vu, musí by� čis tá a musí sa skla do va� tak, aby sa vy lú či la jej
kon ta mi ná cia. Ne smie sa po u ží va� opa ko va ne.

c) Všet ky kon taj ne ry, kto ré sa po u ží va jú na so le nie ale bo na na kla da nie, mu sia by� skon štru o va né tak, aby sa  pre -
dišlo kon ta mi ná cii po čas pro ce su so le nia ale bo na kla da nia.

d)Ná do by ale bo prie sto ry, kto ré sa po u ží va jú na so le nie ale bo na na kla da nie, sa mu sia pred po u ži tím vy čis ti�.
7.Pro duk ty z va re ných kô rov cov a mäk ký šov

7.1.Kô rov ce a mäk ký še sa mu sia va ri� pri do dr ža ní tých to po žia da viek:
a) po uva re ní musí na sle do va� rých le ochla de nie; voda po u ží va ná na ten to účel musí by� pit ná voda ale bo čis tá

mor ská voda; ak sa ne po u ží va žiad na iná me tó da pre dĺ že nia tr van li vos ti, tak sa v chla de ní musí po kra čo va�
do vte dy, kým sa do siah ne tep lo ta, kto rá sa blí ži tep lo te to pia ce ho sa ¾adu,

b) vy be ra nie z ulít, las túr ale bo vy lu po va nie z pan cie rov sa musí vy ko ná va� za hy gie nic kých pod mie nok tak, aby
sa za brá ni lo kon ta mi ná cii pro duk tu; ak sa tie to ope rá cie vy ko ná va jú ruč ne, za mest nan ci mu sia ve no va� mi -
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4) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996
č. 981/1996—100 (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.

5) § 6 ods. 2 písm. o) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
6) § 128 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996

č. 981/1996-100 (ozná me nie č. 195/ 1996 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



mo riad nu po zor nos� naj mä umý va niu rúk a mu sia sa dô sled ne čis ti� všet ky pra cov né po vrchy; ak sa na tie to
ope rá cie po u ží va jú stro je, mu sia sa čis ti� v čas tých in ter va loch a mu sia sa dez in fi ko va� na kon ci kaž dej pra -
cov nej zme ny,

c) po od strá ne ní ulít, las túr ale bo pan cie rov sa va re né pro duk ty mu sia ihneï zmra zi� ale bo ucho vá va� schla de -
né pri tep lo te, kto rá za bra ňu je ras tu pa to gé nov a mu sia sa skla do va� vo vhod ných prie sto roch,

d) kaž dý vý rob ca musí v pra vi del ných in ter va loch vy ko ná va� mik ro bio lo gic ké kon tro ly svo jich vý rob kov pod ¾a
bo dov 7.2. a 7.3., kto ré mu sia spĺ ňa� mik ro bio lo gic ké štan dar dy uve de né v bode 7.4.

7.2.Vý rob ca musí vy ko ná va� kon tro lu mik ro bio lo gic kých štan dar dov po čas pro ce su vý ro by a pred uve de ním na trh
pro duk tov z kô rov cov a mäk ký šov uva re ných v spra co va te¾ skej pre vádz kar ni schvá le nej v sú la de s § 7. Vý rob ca
musí
a) ur či� prog ra my od be ru vzo riek na mik ro bio lo gic ké vy šet re nia, kto ré zoh ¾ad ňu jú po va hu pro duk tov (celé, bez

ulít, las túr, pan cie rov a pod.), tep lo tu a tr va nie va re nia a vy hod no te nie ri zi ka pri vý ro be, a kto rý musí spĺ ňa�
po žia dav ky uve de né v § 6,

b) za bez pe či�, aby v prí pa de ne do dr ža nia štan dar dov usta no ve ných v bo doch 7.4.1. a 7.4.2. na zá kla de prog ra -
mov uve de ných v pís me ne a) pre vádz ka reň
ba)ozná mi la prí sluš né mu or gá nu vy ko na né zis te nia a opat re nia pri ja té pre ne vy ho vu jú ce dáv ky pro duk tov,

ako aj opat re nia pod ¾a pís me na bb),
bb)pre ve ri la po stu py do h¾a du a kon tro ly kri tic kých bo dov a iden ti fi ko va la tak zdroj kon ta mi ná cie a vy ko ná -

va la ana lý zy s vyš šou frek ven ciou,
bc) ne uvá dza la na trh s ur če ním na ¾ud skú spot re bu dáv ky vý rob kov, v kto rých sa zis ti li ne vy ho vu jú ce vý -

sled ky na pa to gé ny ale bo s pre kro če nou hod no tou „M“ pre Stap hy lo coc cus au re us pod ¾a bodu 7.4.2.
7.3.Na ove ro va nie mik ro bio lo gic kých štan dar dov uve de ných v bode 7.4. sa mu sia po u ží va� me tó dy ana lýz, kto ré sú

ve dec ky uzná va né na me dzi ná rod nej úrov ni a vy skú ša né v pra xi. Tie to po u ži té me tó dy skú ša nia sa mu sia za -
zna me na� spo lu s ko reš pon du jú ci mi vý sled ka mi.

7.4.Mik ro bio lo gic ké štan dar dy, kto ré sa vz�a hu jú na vý ro bu va re ných kô rov cov s mäk ký šov
7.4.1. Pa to gé ny

a) Sal mo nel la spp. ne smie by� prí tom ná v 25 g; n = 5, c = 0,
b) ok rem toho ne smú by� v množ stvách, kto ré by moh li po ško di� zdra vie spot re bi te ¾ov, prí tom né pa to gén -

ne mik ro or ga niz my a ich to xí ny, kto ré sa sta no vi li vy hod no te ním ri zi ka.
7.4.2. Mik ro or ga niz my po u ka zu jú ce na ne dos ta toč nú hy gie nu (pre pro duk ty bez las túr, ulít, pan cie rov)

a) po čet Stap hy lo coc cus au re us musí ma� hod no ty m = 100, M = 1000; n = 5, c = 2,
b) po čet ter mo to le rant ných ko li form ných mik ró bov (pri 44 oC na pev nej pôde), kto rý musí ma� hod no ty

m = 10, M = 100; n = 5 a c = 2 ale bo po čet Es che ri chia co li (na pev nej pôde), kto rý musí ma� hod no ty
m = 10, M = 100; n = 5 a c = 1;
uve de né sym bo ly „n“, „m“, „M“ a „c“ sú:
n — po čet jed no tiek, kto ré tvo ria vzor ku,
m — po čet mik ro or ga niz mov, kto rý ak nie je pre kro če ný, všet ky vý sled ky vy ho vu jú,
M — prí pust ný po čet mik ro or ga niz mov, po pre kro če ní kto ré ho vý sled ky ne vy ho vu jú,
c — po čet jed no tiek vzor ky, kto ré môžu ma� po čet bak té rií me dzi hod no tou „m“ a „M“.

c) dáv ka sa po va žu je za vy ho vu jú cu, ak sa všet ky zis te né hod no ty rov na jú 3 m ale bo sú niž šie a dáv ka sa
po va žu je za pri ja te¾ nú, ak sú zis te né hod no ty me dzi 3 m a 10 m (= M), a ak sa c/n rov ná 2/5 ale bo me nej,

d) dáv ka sa po va žu je za ne vy ho vu jú cu vo všet kých prí pa doch, keï je pre kro če ná hod no ta M, ale bo ak c/n
je vyš ší ako 2/5.

7.4.3. In di ká to ro vé mik ro or ga niz my (smer né li mi ty)
Po čet me zo fil ných ae rób nych bak té rií (pri 30 oC) musí ma� hod no ty
a) ak ide o pro duk ty vcel ku, m = 10 000; M = 100 000; pri čom n = 5 a c = 2,
b) ak ide o pro duk ty vy ňa té z las túr, ulít ale bo pan cie rov ok rem kra bie ho mäsa, m = 50 000; M = 500 000;

pri čom n = 5 a c = 2,
c) ak ide o kra bie mäso, m = 100 000; M = 1 000 000; pri čom n = 5 a c = 2.
Tie to smer né li mi ty slú žia vý rob com na po sú de nie, či ich pre vádz kar ne vy rá ba jú vy ho vu jú cim
spô so bom a na po moc pri za ve de ní vlast ných po stu pov mo ni to ro va nia pro duk cie.

8.Me cha nic ky se pa ro va né ry ba cie mäso
Me cha nic ké se pa ro va nie ry ba cie ho mäsa sa musí vy ko ná va� za týchto pod mie nok:
a) me cha nic ká se pa rá cia vy pit va ných rýb sa musí vy ko ná va� bez zby toč né ho omeš ka nia po fi le to va ní a s po u ži tím

su ro vín bez vnú tor nos tí; ak sa po u ží va jú celé ryby, mu sia by� vo pred vy pit va né a umy té,
b)stroj né za ria de nie sa musí čis ti� v čas tých in ter va loch a naj me nej kaž dé dve ho di ny,
c) po se pa rá cii sa musí me cha nic ky se pa ro va né mäso čo naj rých lej šie zmra zi� ale bo za pra co va� do vý rob ku ur če né -

ho na zmra ze nie ale bo sta bi li zu jú ce ošet re nie.
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V. Pa ra zi ty v pro duk toch ry bo lo vu

A. Pod mien ky tý ka jú ce sa pa ra zi tov
1.Po čas pro duk cie a pred uvo¾ ne ním na ¾ud skú spot re bu sa mu sia ryby a pro duk ty ry bo lo vu vi zu ál ne pre hliad nu�,

aby sa zis ti li a od strá ni li všet ky vi di te¾ né pa ra zi ty. Ryby, kto ré sú zjav ne na pad nu té pa ra zit mi ale bo čas ti rýb,
kto ré sú zjav ne na pad nu té pa ra zit mi a kto ré sa od strá ni li, sa ne mô žu uvá dza� na trh s ur če ním na ¾ud skú spot re bu.
Po dro bnos ti o tej to pre hliad ke sú uve de né v pís me ne B.

2.Ryby a pro duk ty ry bo lo vu uve de né v bode 3, kto ré sú ur če né na po ží va nie ¾uï mi tak, ako sú, mu sia by� ok rem
spl ne nia ostat ných hy gie nic kých po žia da viek zmra ze né na vnú tor nú tep lo tu ne pre vy šu jú cu — 20 °C vo všet kých
čas tiach pro duk tu naj me nej po čas 24 ho dín. Pro duk ty ry bo lo vu, kto ré pod lie ha jú to mu to zmra zo va cie mu pro ce -
su, môžu by� buï su ro vé, ale bo ho to vé vý rob ky.

3.Po žia dav kám na zmra zo va nie pod ¾a bodu 2 pod lie ha jú tie to ryby a vý rob ky:
3.1.ryby, kto ré sa kon zu mu jú v su ro vom ale bo tak mer v su ro vom sta ve, ako sú na prí klad su ro vé sle ïo vé „mat je sy“,
3.2.na sle du jú ce dru hy rýb, ak sú spra co va né po stu pom stu de né ho úde nia, pri kto rom je vnú tor ná tep lo ta ryby niž -

šia ako 60 °C:
3.2.1. sleï,
3.2.2. mak re la,
3.2.3. špro ta,
3.2.4. (divý) at lan tic ký a pa ci fic ký lo sos,

3.3.ma ri no va né ale bo so le né sle de, ak je toto spra co va nie ne dos ta toč né na zni če nie la riev ne ma tód.
4.Vý rob co via mu sia za bez pe či�, aby ryby a ry ba cie vý rob ky uve de né v bode 3 ale bo su ro vi ny ur če né na ich vý ro bu

boli pred tým, ako budú uvo¾ ne né na spot re bu, ošet re né po stu pom uve de ným v bode 2.
5.  Pro duk ty ry bo lo vu uve de né v bode 3 mu sí pri uve de ní na trh spre vá dza� do klad od vý rob cu, v kto rom sa uvá dza

druh spra co va nia, kto ré mu boli pro duk ty po dro be né.

B. Po dro bnos ti o vi zu ál nej pre hliad ke na de tek ciu pa ra zi tov v pro duk toch ry bo lo vu
1.Vi di te¾ ný mi pa ra zit mi sú pa ra zi ty ale bo sku pi ny pa ra zi tov, kto ré majú roz me ry, far bu ale bo tex tú ru, kto rú mož -

no zre te¾ ne od lí ši� od tka nív rýb.
2.Vi zu ál na pre hliad ka je ne deš truk tív ne vy šet re nie rýb ale bo pro duk tov ry bo lo vu bez op tic kých zväč šo va cích prí -

stro jov a pri dob rých sve tel ných pod mien kach pre ¾ud ský zrak, ak je to pot reb né vrá ta ne pre sve co va nia. 
3.Vi zu ál na pre hliad ka sa musí vy ko ná va� na re pre zen ta tív nom poč te vzo riek.
4.Oso ba zod po ved ná za pre vádz ka reň na pev ni ne a kva li fi ko va né oso by na pa lu be lod ných to vár ní mu sia ur či�

v rám ci vlast ných kon trol roz sah a frek ven ciu pre hlia dok pod ¾a od se ku 3 s pri hliad nu tím na druh pro duk tov ry -
bo lo vu, ich ze me pis ný pô vod a po u ži tie.

5.Po čas vý ro by mu sia kva li fi ko va né oso by vy ko ná va� vi zu ál nu pre hliad ku pit va ných rýb, ich bruš nej du ti ny, pe če ní
a ikier ur če ných na ¾ud skú spot re bu. Pod ¾a po u ží va né ho spô so bu pit va nia sa vi zu ál na pre hliad ka musí vy ko ná va� 
a) kon ti nu ál nym spô so bom za ško le ný mi za mest nan ca mi v čase pit va nia a umý va nia pro duk tov ry bo lo vu, ak ide o

ruč né pit va nie,
b)pre hliad kou re pre zen ta tív ne ho poč tu vzo riek, kto rý ne smie by� niž ší ako de sa� rýb z kaž dej dáv ky, ak ide o stro jo -

vé pit va nie.
6.Vi zu ál nu pre hliad ku ry bích fi liet ale bo re zov mu sia vy ko ná va� kva li fi ko va né oso by pre vádz kar ne po čas ore zá va -

nia a úpra vy po fi le to va ní a krá ja ní. Ak nie je z dô vo du ve¾ ko sti fi liet ale bo fi le to va cích ope rá cií mož né in di vi du ál -
ne vy šet ro va nie, musí sa ur či� a do dr žia va� vzor ko va cí plán, kto rý sa musí ucho vá va� a musí by� k dis po zí cii prí -
sluš né mu or gá nu v sú la de s usta no ve nia mi § 6 ods. 1. Tam, kde je z tech nic ké ho h¾a di ska mož né pre sve co va nie
fi liet, musí sa za vies� do plá nu od be ru a pre hliad ky vzo riek.

ČASŤ  E

ZDRA VOT NÉ KON TRO LY A MO NI TO RO VA NIE POD MIE NOK PRO DUK CIE PRO DUK TOV RY BO LO VU

I. Vše obec né mo ni to ro va nie

Prí sluš né or gá ny vy ko na jú opat re nia na kon tro lu a mo ni to ro va nie a ur ču jú, či sa pl nia po žia dav ky usta no ve né
v dru hej čas ti toh to na ria de nia. Tý mi to opat re nia mi sú naj mä

1.kon tro la ry bár skych lodí s tým, že ta ká to kon tro la sa môže vy ko ná va� po čas po by tu lode v prí sta ve,
2.kon tro la pod mie nok vy lo ïo va nia a pr vé ho pre daja pro duk tov ry bo lo vu,
3.  in špek cia pre vádz kar ní v pra vi del ných in ter va loch, naj mä na kon tro lu 

a) či sa na ïa lej pl nia pod mien ky, na zá kla de kto rých bolo vy da né schvá le nie,
b)či sa s pro duk tmi ry bo lo vu správ ne ma ni pu lu je,
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c) čis to ty prie sto rov, za ria de ní a ná stro jov a hy gie ny za mest nan cov,
d)či sú správ ne umies tňo va né iden ti fi kač né znač ky,

4. in špek cia ve¾ ko ob chod ných a aukč ných tr hov,
5.kon tro la pod mie nok skla do va nia a pre pra vy pro duk tov ry bo lo vu.

II. Oso bit né kon tro ly

1.Or ga no lep tic ké kon tro ly
1.1.Bez toho, aby boli dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su,7) musí sa kaž dá dáv ka pro duk tov ry bo lo vu pred -

lo ži� na in špek ciu prí sluš ným or gá nom v čase ich vy lo de nia ale bo pred pr vým pre daj om, aby sa skon tro lo va lo, či
sú po ží va te¾ né pre ¾udí. Táto in špek cia za hŕ ňa or ga no lep tic kú kon tro lu vy ko ná va nú na zá kla de od be ru vzo riek.

1.2.Pro duk ty ry bo lo vu, kto ré zod po ve da jú kri té riám na čer stvos� pod ¾a oso bit né ho pred pi su,7) sa po va žu jú za pro -
duk ty, kto ré spĺ ňa jú or ga no lep tic ké po žia dav ky pot reb né na spl ne nie usta no ve ní toh to na ria de nia.

1.3.Or ga no lep tic ké vy šet re nie sa musí zo pa ko va� po pr vom pre daji pro duk tov ry bo lo vu, ak sa zis tí, že nie sú do dr ža -
né po žia dav ky toh to na ria de nia, ale bo ak sa to po va žu je za pot reb né. Po pr vom pre daji mu sia pro duk ty ry bo lo vu
zod po ve da� as poň mi ni mál nym po žia dav kám na čer stvos� pod ¾a uve de né ho oso bit né ho pred pi su.7)

1.4.Ak sa or ga no lep tic kým vy šet re ním zis tí, že pro duk ty ry bo lo vu nie sú po ží va te¾ né pre ¾udí, mu sia sa pri ja� opat re nia
na ich stiah nu tie z trhu a mu sia sa de na tu ro va� ta kým spô so bom, aby sa ne da li zno vu po u ži� na ¾ud skú spot re bu.

1.5.Ak sa or ga no lep tic kým vy šet re ním zis tí aká ko¾ vek po chyb nos� o čer stvos ti pro duk tov ry bo lo vu, mož no po u ži�
che mic ké ale bo mik ro bio lo gic ké ana lý zy.

2.Kon tro ly pa ra zi tov
2.1.Pred uvo¾ ne ním na ¾ud skú spot re bu mu sia ryby a pro duk ty ry bo lo vu pod lie ha� vi zu ál nej pre hliad ke, kto rá sa

vy ko ná va for mou od be ru vzo riek na úče ly de tek cie akých ko¾ vek vi di te¾ ných pa ra zi tov.
2.2.Ryby, kto ré sú zjav ne na pad nu té pa ra zit mi ale bo čas ti rýb, kto ré sú zjav ne na pad nu té pa ra zit mi a kto ré sa od -

strá ni li, sa ne mô žu uvá dza� na trh s ur če ním na ¾ud skú spot re bu. 
3.Che mic ké kon tro ly

3.1.Mu sia sa odo be ra� vzor ky na la bo ra tór nu ana lý zu na kon tro ly týchto uka zo va te ¾ov:
3.1.1. TVB-N (cel ko vá kon cen trá cia pr cha vých du sí ka tých bá zic kých lá tok) a TMA-N (tri me ty la mín—du sík); naj -

vy ššie prí pust né hod no ty cel ko vej kon cen trá cie pr cha vých du sí ka tých bá zic kých lá tok pre ur či té pro duk -
ty ry bo lo vu a špe ci fi ká cia po u ží va ných ana ly tic kých me tód sú uve de né v prí lo he č. 5.

3.1.2. His ta mín
3.1.2.1.z kaž dej dáv ky sa musí odob ra� de vä� vzo riek, kto ré mu sia spĺ ňa� tie to po žia dav ky:

a) stred ná hod no ta ne smie pre kro či� 100 mg.kg—1,
b) dve vzor ky môžu ma� hod no tu vyš šiu ako 100 mg.kg—1, ale niž šiu ako 200 mg.kg—1,
c) žiad na vzor ka ne smie ma� hod no tu vyš šiu ako 200 mg.kg—1.

Tie to li mi ty his ta mí nu sa po u ži jú len na dru hy rýb z tých to če ¾a dí: Scom bri dae, Clu pe i dae,
En gra u li dae a Co ryp ha e ni dae. 
Ryby pat ria ce do uve de ných če ¾a dí, kto ré boli po dro be né zre cie mu en zyma tic ké mu ošet re niu v so¾ nom 
ná le ve, môžu ma� vyš šie hod no ty his ta mí nu, kto ré však ne smú pre kra čo va� dvoj ná so bok hod nôt
uve de ných v bode 3.1.2.1.
Vy šet re nia sa mu sia vy ko ná va� v sú la de so spo ¾ah li vý mi, ve dec ky uzná va ný mi me tó da mi, ako je
me tó da vy so ko tla ko vej kva pa li no vej chro ma to gra fie (HPLC).

3.2.Kon ta mi nan ty prí tom né vo vod nom pros tre dí
Pro duk ty ry bo lo vu ne smú v jed lých čas tiach ob sa ho va� kon ta mi nan ty prí tom né vo vod nom pros tre dí, ako sú �až -
ké kovy a or ga noch ló ro vé lát ky v množ stvách, kto ré pre kra ču jú naj vy ššie prí pust né množ stvá ale bo ma xi mál ne li -
mi ty re zí duí pod ¾a oso bit né ho pred pi su.8) Oso bit né predpisy9) o ochra ne vôd nie sú tým to dotk nu té. Mo ni to ro va nie 
kon ta mi ná cie pro duk tov ak va kul tú ry sa vy ko ná va pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10) Mo ni to ro va cí sys tém na kon tro -
lu úrov ne kon ta mi ná cie pro duk tov ry bo lo vu určí Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky.11)

4.Mik ro bio lo gic ké ana lý zy
Kon tro ly mik ro bio lo gic kých po žia da viek na pro duk ty ry bo lo vu sa vy ko ná va jú pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)
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7) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 26. mar ca 2001
č. 877/2001—100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca pro duk ty ry bo lo vu a vý rob ky z nich
(ozná me nie č. 186/2001 Z. z.).

8) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 13. feb ru ára 2003
č. 414/2003—100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky v po tra vi nách (ozná -
me nie č. 101/2003 Z. z.) 

9) Zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon).
10) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 320/2003 Z. z. o mo ni to ro va ní ur či tých lá tok a ich re zí duí v ži vých zvie ra tách a v pro duk toch ži -

vo číš ne ho pô vo du.
11) § 26 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
12) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996

č. 981/1996—100 (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ČASŤ  F

BA LE NIE PRO DUK TOV RY BO LO VU

1.Ba le nie sa musí vy ko ná va� za vy ho vu jú cich hy gie nic kých pod mie nok, aby sa pred chá dza lo kon ta mi ná cii pro -
duk tov ry bo lo vu.

2.Oba lo vé ma te riá ly a pred me ty, kto ré pri chá dza jú do sty ku s pro duk tmi ry bo lo vu, mu sia vy ho vo va� všet kým hy -
gie nic kým požiadavkám12), a naj mä
a) ne smú by� také, aby na ru šo va li or ga no lep tic ké vlast nos ti pro duk tov ry bo lo vu,
b)ne smú pre ná ša� na pro duk ty ry bo lo vu lát ky škod li vé zdra viu ¾udí,
c) mu sia by� dos ta toč ne pev né, aby dos ta toč ným spô so bom chrá ni li pro duk ty ry bo lo vu.

3.S vý nim kou ur či tých oba lov vy ro be ných z ne prie pust ných, hlad kých, ne hr dza ve jú cich ma te riá lov, kto ré mož no
¾ah ko čis ti� a dez in fi ko va� a kto ré mož no opä tov ne po u ži� na ba le nie po vy čis te ní a vy de zin fi ko va ní, ne smú sa
oba lo vé ma te riá ly opä tov ne po u ží va� na ba le nie pro duk tov ry bo lo vu. Oba lo vé ma te riá ly po u ží va né na čer stvé
pro duk ty ry bo lo vu, kto ré sa ucho vá va jú za ¾a do va né, mu sia umož ňo va� dos ta toč ný od tok vody z roz to pe né ho
¾adu.

4.Ne po u ži té oba lo vé ma te riá ly sa mu sia skla do va� v prie sto roch mimo vý rob ných prie sto rov a mu sia by� chrá ne né
pred pra chom a kon ta mi ná ciou.

ČASŤ  G

IDEN TI FI KAČ NÉ OZNA ČO VA NIE PRO DUK TOV RY BO LO VU

1.Z in špekč ných dô vo dov mu sia by� pro duk ty ry bo lo vu ozna če né pros tred níc tvom eti kiet ale bo sprie vod ných do -
kla dov tak, aby bolo mož né spät ne zis ti� pre vádz ka reň, z kto rej boli zá siel ky pro duk tov ry bo lo vu odo sla né. Tým to 
usta no ve ním nie sú dotk nu té po žia dav ky na ozna čo va nie po tra vín pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4) 

2.Na úče ly pod ¾a bodu 1 mu sia by� na oba le, ale bo ak ide o ne ba le ný pro dukt, v sprie vod nom do ku men te uve de né
tie to in for má cie:
a) kra ji na odo sla nia, uve de ná pl ným ná zvom ale bo skrat kou s po u ži tím ve¾ kých pís men pod ¾a smer ni ce Eu róp skych 

spo lo čen stiev uve de nej v prí lo he č. 1 bode 1; ak ide o Slo ven skú re pub li ku, skrat kou: „SK“; pre vádz kar ne, na kto ré 
sa vz�a hu jú do čas né vý nim ky z pl ne nia hy gie nic kých pod mie nok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13) ne po u ží va jú túto
skrat ku až do schvá le nia pre vádz kar ne prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy,14)

b)  iden ti fi ká cia pre vádz kar ne ale bo lod nej to vár ne jej úrad ným schva ¾o va cím čís lom, ale bo, ak ide o pre daj z mra zia -
ren skej lode, na kto rú sa vz�a hu je prí lo ha č. 3 čas� C bod 7, iden ti fi kač ným čís lom tej to lode, ale bo ak ide o samo -
stat nú re gis trá ciu aukč né ho ale bo ve¾ ko ob chod né ho trhu pod ¾a § 7 ods. 3, re gis trač ným čís lom toh to aukč né ho
ale bo ve¾ ko ob chod né ho trhu; pre vádz kar ne, na kto ré sa vz�a hu jú do čas né vý nim ky z pl ne nia hy gie nic kých pod -
mie nok pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13) po u ží va jú až do schvá le nia pre vádz kar ne prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej
správy14) ve te ri nár ne kon trol né čís lo, kto ré ob sa hu je skrat ku ná zvu ok resu,15) a kon trol né čís lo pre vádz kar ne pri -
de le né prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy,16)

c) jed na zo skra tiek ná zvu Eu róp skych spo lo čen stiev pod ¾a smer ni ce Eu róp skych spo lo čen stiev uve de nej v prí lo he
č. 1 bode 1; skrat ka „ES“ sa pre pro duk ty ry bo lo vu po chá dza jú ce zo Slo ven skej re pub li ky po u ži je až po dni plat -
nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii. 

3.Všet ky pís me ná a čís li ce ozna če nia pod ¾a bodu 2 mu sia by� úpl ne či ta te¾ né a zdru že né na oba le na mies te, kde sú
vi di te¾ né z von kaj šej stra ny bez toho, aby bolo pot reb né ot vá ra� uve de ný obal.

4.Pro duk ty ry bo lo vu ur če né vý luč ne na do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke a po chá dza jú ce z pre vádz kar ne pod ¾a § 7 
ods. 4, kto rej bola uzna ná po žia dav ka na vý nim ky v pre chod nom ob do bí, naj dlh šie však do 31. de cem bra 2006,
sa ozna ču jú po dni plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii ve te ri nár nym kon trol -
ným čís lom, kto ré ob sa hu je skrat ku ná zvu ok resu15) a kon trol né čís lo pre vádz kar ne pri de le né prí sluš ným or gá -
nom ve te ri nár nej sprá vy.16) Vý rob ky tej to pre vádz kar ne a ich oba ly mu sia ok rem toho by� jed not li vo ozna če né
slo va mi „Ur če né vý luč ne na do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke“. Všet ky pís me ná a čís li ce toh to ozna če nia mu sia
by� úpl ne či ta te¾ né a zdru že né na oba le na mies te, kde sú vi di te¾ né z von kaj šej stra ny bez toho, aby bolo pot reb né
ot vá ra� uve de ný obal. Táto pre vádz ka reň ne mô že uvá dza� na trh ne ba le né pro duk ty ry bo lo vu, kto ré ne mož no
ozna či� uve de ným spô so bom.
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13) § 48 ods.1, 4 a 5 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
14) § 6 ods. 2 písm. j) zá ko na č. 488/ 2002 Z. z
15) Opat re nie Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky č. 299/1996 Z. z., kto rým sa usta no vu jú čí sel ní ky územ ných jed no tiek Slo ven skej re -

pub li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov.
16) § 37 ods. 10 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



ČASŤ  H

SKLA DO VA NIE A PRE PRA VA PRO DUK TOV RY BO LO VU 

1.Pro duk ty ry bo lo vu mu sia by� pri skla do va ní a pre pra ve ucho vá va né pri tep lo tách usta no ve ných tým to na ria de -
ním, a naj mä
a) čer stvé ale bo roz mra ze né pro duk ty ry bo lo vu, ako aj va re né a chla de né pro duk ty z kô rov cov a mäk ký šov sa mu sia

ucho vá va� pri tep lo te to pia ce ho sa ¾adu,
b)mra ze né pro duk ty ry bo lo vu, s vý nim kou mra ze ných rýb v so¾ nom roz to ku, ur če ných na vý ro bu kon zer vo va ných

po tra vín, sa mu sia ucho vá va� pri vy rov na nej tep lo te  — 18 oC ale bo niž šej vo všet kých čas tiach pro duk tu s mož nos -
�ou krát ko do bé ho zvý še nia tep lo ty po čas pre pra vy, kto ré ne smie pre siah nu� túto tep lo tu o viac ako + 3 oC,

c) spra co va né pro duk ty ry bo lo vu sa mu sia ucho vá va� pri tep lo tách ur če ných výrobcom17) v sú la de s tep lo ta mi pred -
pí sa ný mi oso bit ným pred pi som.7)

2.Ak sa mra ze né pro duk ty ry bo lo vu pre pra vu jú z mra ziar ne do schvá le nej pre vádz kar ne, kde sa majú pri prí cho de
roz mra zi� na úče ly ich úpra vy ale bo spra co va nia, a ak ide o krát ku vzdia le nos�, kto rá ne pre sa hu je 50 km ale bo
jed nu ho di nu jaz dy, môže or gán ve te ri nár nej sprá vy po vo li� vý nim ku z po žia da viek uve de ných v bode 1 písm. b).

3.Pro duk ty ry bo lo vu sa ne smú skla do va� ale bo pre pra vo va� s iný mi pro duk tmi ale bo ma te riál mi, kto ré by ich moh -
li kon ta mi no va� ale bo ne priaz ni vo ovplyv ni� ich hy gie nu, po kia¾ nie sú za ba le né v dru hom oba le ta kým spô so -
bom, kto rý za bez pe ču je ich dos ta toč nú ochra nu.

4.Vo zid lá po u ží va né na pre pra vu pro duk tov ry bo lo vu mu sia by� skon štru o va né a vy ba ve né ta kým spô so bom, aby
sa po čas ce lej pre pra vy dali za cho vá va� tep lo ty usta no ve né tým to na ria de ním. Ak sa na chla de nie pro duk tov po -
u ží va ¾ad, musí by� za bez pe če né vy ba ve nie s dos ta toč ným od to kom, aby voda z roz to pe né ho ¾adu ne zos tá va la
v sty ku s pro duk tmi. Vnú tor né po vrchy do prav ných pros tried kov mu sia by� po vrcho vo upra ve né ta kým spô so -
bom, aby ne ov plyv ňo va li ne priaz ni vo pro duk ty ry bo lo vu. Mu sia by� hlad ké a ¾ah ko čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né.

5.Do prav né pros tried ky po u ží va né na pro duk ty ry bo lo vu sa ne smú po u ží va� na pre pra vu iných pro duk tov, kto ré
by moh li na ru šo va� ale bo kon ta mi no va� pro duk ty ry bo lo vu s vý nim kou ta kých prí pa dov, v kto rých sa dô klad ným 
čis te ním a dez in fek ciou do prav né ho pros tried ku za ru čí, že pro duk ty ry bo lo vu ne bu dú v dô sled ku ta kejto pre pra -
vy kon ta mi no va né.

6.Pro duk ty ry bo lo vu sa ne smú pre pra vo va� vo vo zid le ale bo kon taj ne ri, kto rý nie je čis tý ale bo kto rý ne bol vy de zin -
fi ko va ný.

7.Pod mien ky pre pra vy pro duk tov ry bo lo vu, kto ré sú ur če né na uvá dza nie na trh v ži vom sta ve, ne smú ne ga tív ne
ovplyv ňo va� tie to pro duk ty.

ČASŤ  I

USTA NO VE NIA PRÍ LO HY Č. 2, Z KTO RÝCH MOŽ NO PO VO LIŤ PRE VÁDZ KAR NIAM POD ¼A § 7 ODS. 4 VÝ NIM KY
DO 31. DE CEM BRA 2006 A POD MIEN KY, KTO RÉ SA MU SIA V PRÍ PA DE TÝCH TO VÝ NI MIEK SPL NIŤ

Pre vádz kar ni uve de nej v § 7 ods. 4 môže prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy18) po vo li� do 31. de cem bra 2006 vý -
nim ky z tých to pod mie nok uve de ných:

1.v čas ti C bode I
1.1. bod I. 1., s pod mien kou, že ho to vé vý rob ky ne mô žu by� kon ta mi no va né su ro vi na mi ale bo od pa dom,
1.2. bod I. 2. písm. a) s pod mien kou, že sa po dlaha dô klad ne čis tí a dez in fi ku je,
1.3. bod I. 2. písm. b) s pod mien kou, že sú ste ny udr žia va né v čis to te,
1.4. bod I. 2. písm. c) s pod mien kou, že strop nie je zdro jom kon ta mi ná cie,
1.5. bod I. 2. písm. d),
1.6. bod I. 2. písm. e) s pod mien kou, že sa pro duk ty ne mô žu ska zi� ale bo kon ta mi no va� pa rou,
1.7. bod I. 2. písm. g) s pod mien kou, že za mest nan ci majú k dis po zí cii za ria de nia na umý va nie rúk,
1.8. bod I. 3.,
1.9. bod I. 5., po kia¾ sa vz�a hu je na ne hr dza ve jú ce ma te riá ly a s pod mien kou, že ná stro je a pra cov né za ria de nia sú

udr žia va né v čis to te,
1.10. bod I. 6. s pod mien kou, že pro duk ty ne mô žu by� kon ta mi no va né od pa dom ale bo jeho vy te ka ním,
1.11. bod I. 10.,

2.v čas ti D
2.1. bod I. 1. s oh¾a dom na po žia dav ku, aby boli pro duk ty pre be ra né a umies tne né v chla diar ni pre vádz kar ne
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17) § 39 ods.1 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
18) § 6 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



s pod mien kou, že sú tie to pro duk ty pre ¾a do va né tak čas to, ako je to pot reb né po čas ne pre sa hu jú ci 12 ho dín
ale bo, že sa môže po u ži� chla dia reň v blíz kos ti pre vádz kar ne, kto rá ne pat rí k pre vádz kar ni,

2.2. bod I. 6. s oh¾a dom na po žia dav ku, aby bol od pad umies tne ný do ne prie pust ných za kry tých kon taj ne rov
s pod mien kou, že pro duk ty ne mô žu by� kon ta mi no va né od pa dom, ani jeho vy te ka ním,

2.3. bod IV. 5. písm. a) s pod mien kou, že sú pri ja té všet ky opat re nia, kto rý mi sa za brá ni, aby boli pro duk ty ry bo lo -
vu, kto ré sa upra vu jú ale bo skla du jú ovplyv ne né dy mom,

2.4. od diel IV. bod 6. písm. a) s pod mien kou, že pro duk ty ry bo lo vu, kto ré sa upra vu jú ale bo skla du jú, nie sú
ovplyv ne né ope rá cia mi pri so le ní.
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MI NI MÁL NE HY GIE NIC KÉ PO ŽIA DAV KY, KTO RÉ SA VZŤA HU JÚ NA PRO DUK TY RY BO LO VU VY LO VE NÉ
NA PA LU BY LODÍ POD ¼A § 3 ODS. 1 PÍSM. a)

ČASŤ  A

1. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky usta no ve né v čas ti B sa vz�a hu jú na pro duk ty ry bo lo vu, s kto rý mi sa ma ni pu -
lu je na pa lu be ry bár skej lode.

2. Ďal šie hy gie nic ké pod mien ky usta no ve né v čas ti C sa vz�a hu jú na ry bár ske lode ur če né a vy ba ve né na ucho vá va -
nie pro duk tov ry bo lo vu na pa lu be za vy ho vu jú cich hy gie nic kých pod mie nok dlh šie ako 24 ho dín; ne vz�a hu jú sa
na lode vy ba ve né na ucho vá va nie rýb, kô rov cov a mäk ký šov v ži vom sta ve bez iných pros tried kov kon zer vo va nia
na pa lu be.

ČASŤ  B

VŠE OBEC NÉ HY GIE NIC KÉ PO ŽIA DAV KY NA PRO DUK TY RY BO LO VU NA PA LU BE RY BÁR SKEJ LODE

1. Od de le nia lodí ale bo kon taj ne ry vy hra de né na skla do va nie pro duk tov ry bo lo vu ne smú ob sa ho va� pred me ty, lát -
ky ale bo vý rob ky, kto ré môžu pre ná ša� na po tra vi ny škod li vé vlast nos ti ale bo me ni� ich vlast nos ti na ab nor mál -
ne. Tie to od de le nia ale bo kon taj ne ry mu sia by� skon štru o va né tak, aby sa dali ¾ah ko čis ti� a za bez pe čo va�, aby
voda z roz to pe né ho ¾adu ne moh la zos tá va� v sty ku s pro duk tmi ry bo lo vu.

2. Vte dy, keï sa po u ží va jú, mu sia by� od de le nia lodí ale bo kon taj ne ry, kto ré sú vy hra de né na skla do va nie pro duk -
tov ry bo lo vu, úpl ne čis té, a naj mä ne smie by� mož nos� ich kon ta mi ná cie pa li vom po há ňa jú cim pla vid lo ale bo ka -
lom z dna lode.

3. Ihneï po príj me na pa lu be mu sia by� pro duk ty ry bo lo vu chrá ne né pred kon ta mi ná ciou a pred účin ka mi sln ka
ale bo iné ho zdro ja tep la. Ak sa opla chu jú, musí sa to vy ko ná va� buï slad kou pit nou vo dou, kto rá spĺ ňa po žia -
dav ky oso bit né ho pred pi su,1) ale bo čis tou mor skou vo dou tak, aby sa ne zní ži la ich kva li ta a hy gie nic ká bez chyb -
nos�.

4. S pro duk tmi ry bo lo vu sa musí ma ni pu lo va� a mu sia sa skla do va� tak, aby sa za bra ňo va lo ich po mliaž de niu.  Po -
užívanie špi ca tých ná stro jov je prí pust né len pri pre mies tňo va ní ve¾ kých rýb ale bo rýb, kto ré môžu po ra ni� ma -
ni pu lu jú ce ho a len ak sa ne po ško dzu je mäso tých to pro duk tov.

5. Pro duk ty ry bo lo vu iné ako tie, kto ré sa ucho vá va jú v ži vom sta ve, sa mu sia čo naj skôr po na lo de ní chla di�. Ak ide
o ry bár ske lode, kde nie je chla de nie z prak tic ké ho h¾a di ska mož né, ne smú sa na ich pa lu be pro duk ty ry bo lo vu
ucho vá va� dlh šie ako osem ho dín.

6. ¼ad po u ží va ný na chla de nie pro duk tov ry bo lo vu musí by� vy ro be ný z pit nej vody ale bo z čis tej mor skej vody. Pred 
po u ži tím sa ¾ad musí skla do va� za pod mie nok, kto ré vy lu ču jú jeho kon ta mi ná ciu.

7. Po vy lo de ní pro duk tov ry bo lo vu sa mu sia kon taj ne ry, za ria de nia a od de le nia lodí, kto ré sú pria mo v sty ku s pro -
duk tmi ry bo lo vu, umy� pit nou vo dou ale bo čis tou mor skou vo dou.

8. Ak sa na pa lu be lode vy ko ná va od stra ňo va nie hláv rýb ale bo pit va nie, tie to ope rá cie sa mu sia vy ko ná va� hy gie -
nic ky a po nich sa mu sia pro duk ty ry bo lo vu bez od klad ne a dô klad ne umy� pit nou vo dou ale bo čis tou mor skou
vo dou. Vnú tor nos ti ale bo čas ti rýb, kto ré môžu pred sta vo va� ne bez pe čen stvo pre zdra vie ¾udí, sa mu sia od strá -
ni� a umies tni� od de le ne od pro duk tov ry bo lo vu ur če ných na ¾ud skú spot re bu. Pe če ne a ikry ur če né na ¾ud skú
spot re bu sa mu sia schla di� ale bo zmra zi�.

9. Za ria de nie na pit va nie, od stra ňo va nie hláv, plu tiev, ako aj kon taj ne ry a vy ba ve nie, kto ré pri chá dza jú do sty ku
s pro duk tmi ry bo lo vu, mu sia by� zho to ve né z ta ké ho ma te riá lu ale bo na po vrchu upra ve né ta kým ma te riá lom,
kto rý je vo do tes ný, odol ný voči roz kla du, hlad ký a ¾ah ko čis ti te¾ ný a dez in fi ko va te¾ ný. Pri po u ži tí mu sia by� úpl ne 
čis té.

10. Za mest nan ci, kto rí sú ur če ní na ma ni pu lá ciu s pro duk tmi ry bo lo vu, mu sia do dr žia va� vy so ký štan dard osob nej
čis to ty a čis to ty ode vov.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 298/2003 Z. z.

1) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.



ČASŤ  C

ĎAL ŠIE HY GIE NIC KÉ POD MIEN KY, KTO RÉ SA VZŤA HU JÚ NA RY BÁR SKE LODE
UVE DE NÉ V ČAS TI A BODE 2

1. Ry bár ske lode mu sia by� vy ba ve né ná klad ný mi prie stor mi, ná dr ža mi ale bo kon taj ner mi na skla do va nie chla de -
ných ale bo mra ze ných pro duk tov ry bo lo vu pri tep lo te usta no ve nej tým to na ria de ním. Tie to ná klad né prie sto ry
mu sia by� od de le né od stro jov ne a čas tí lode vy hra de ných pre po sád ku prieč ka mi, kto ré sú dos ta toč ne ne prie -
pust né, aby za bra ňo va li kon ta mi ná cii skla do va ných pro duk tov ry bo lo vu. 

2. Vnú tor né po vrchy ná klad ných prie sto rov, ná dr ží ale bo kon taj ne rov na skla do va nie mu sia by� vo do tes né, ¾ah ko
umý va te¾ né a dez in fi ko va te¾ né. Mu sia by� zho to ve né z hlad ké ho ma te riá lu, ale bo ak nie sú, mu sia ma� hlad ký
ná ter udr žia va ný v dob rom sta ve, kto rý ne pre ná ša na pro duk ty ry bo lo vu lát ky škod li vé zdra viu ¾udí.

3. Ná klad né prie sto ry mu sia by� skon štru o va né tak, aby sa za bez pe či lo, aby voda z roz to pe né ho ¾adu ne zos tá va la
v sty ku s pro duk tmi ry bo lo vu.

4. Kon taj ne ry po u ží va né na skla do va nie pro duk tov mu sia za bez pe čo va� ich ucho vá va nie za vy ho vu jú cich hy gie nic -
kých pod mie nok, a naj mä umož ňo va� od te ka nie vody z roz to pe né ho ¾adu. Pri po u ží va ní mu sia by� úpl ne čis té.

5. Pra cov ná pa lu ba, za ria de nie a ná klad né prie sto ry, ná dr že a kon taj ne ry sa mu sia čis ti� po kaž dom po u ži tí. Na
ten to účel sa musí po u ží va� pit ná voda ale bo čis tá mor ská voda. Vždy, keï je to pot reb né, musí sa vy ko na� dez in -
fek cia ale bo ni če nie hmy zu a hlo dav cov.

6. Čis tia ce pros tried ky, dez in fekč né pros tried ky, in sek ti cí dy a všet ky po ten ciál ne to xic ké lát ky sa mu sia skla do va�
v uzam knu tých miest nos tiach ale bo skri niach. Ich po u ží va nie ne smie pred sta vo va� žiad ne ri zi ko kon ta mi ná cie
pro duk tov ry bo lo vu.

7. Ak sa pro duk ty ry bo lo vu zmra zu jú na pa lu be, musí sa to vy ko ná va� v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi v prí -
lo he č. 2 časti D bodoch II. 1 a II. 3. Ak sa po u ží va zmra zo va nie v so¾ nom ná le ve, ten ne smie by� zdro jom kon ta mi -
ná cie rýb.

8. Lode vy ba ve né na schla dzo va nie pro duk tov ry bo lo vu v chla de nej mor skej vode schla dzo va nej ¾a dom (CSW) ale bo 
me cha nic kým chla dia ren ským za ria de ním (RSW) mu sia zod po ve da� tým to po žia dav kám:
a) ná dr že mu sia by� vy ba ve né vhod ný mi za ria de nia mi na na púš �a nie a od tok mor skej vody a mu sia ma� za bu do va -

né za ria de nia na do siah nu tie rov na kej tep lo ty v ce lej ná dr ži,
b) ná dr že mu sia ma� za ria de nia na za zna me ná va nie tep lo ty spo je né so sní ma čom tep lo ty umies te ným v od de le ní

ná dr že, kde je tep lo ta naj vy ššia,
c) pre vádz ka sys té mu ná dr ží ale bo kon taj ne rov musí za bez pe čo va� takú rých los� ochla dzo va nia, aby zmes rýb

a mor skej vody do siah la 3 oC naj ne skôr do šies tich ho dín a 0 oC naj ne skôr do 16 ho dín od na lo de nia pro duk tov,
d) po kaž dom vy lo de ní sa mu sia ná dr že, cir ku lač né sys té my a kon taj ne ry úpl ne vy prázd ni� a dô klad ne vy čis ti� pit -

nou vo dou ale bo čis tou mor skou vo dou; môžu sa na pl ni� len čis tou mor skou vo dou,
e) na zá zna moch z re gis trá cie tep lôt, kto ré mu sia by� do stup né pre kon tro lu prí sluš ným or gá nom, sa musí zre te¾ ne

vy zna či� dá tum a čís lo ná dr že.
9. Na kon trol né úče ly prí sluš ný or gán ve die ak tu ál ny zoz nam lodí vy ba ve ných pod ¾a bo dov 7 ale bo 8 s vý nim kou

lodí vy ba ve ných od ní ma te¾ ný mi kon taj ner mi, kto ré sa ne po u ží va jú pra vi del ne na ucho vá va nie rýb v chla de nej
mor skej vode. Pod mien ka pod ¾a čas ti B bodu 5 dru hej vety nie je tým to dotk nu tá.

Vlast ní ci lodí ale bo ich zá stup co via mu sia pri ja� opat re nia pot reb né na to, aby s pro duk tmi ry bo lo vu ne pra co va li
ale bo ne ma ni pu lo va li oso by, kto ré by ich moh li kon ta mi no va�, a to až do vte dy, kým nie je k dis po zí cii dô kaz, že tie to
oso by môžu uve de né čin nos ti vy ko ná va� bez ri zi ka.
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PO DRO BNOS TI O VY KO NÁ VA NÍ VLAST NÝCH ZDRA VOT NÝCH KON TROL PRO DUK TOV RY BO LO VU
POD ¼A § 6 ODS. 1 A 2

ČASŤ  A

I. Vlast né kon tro ly
1. Vlast ný mi kon tro la mi uve de ný mi v § 6 ods. 2 sú všet ky čin nos ti, kto ré sú za me ra né na za bez pe če nie a pre u ká za -

nie toho, že pro dukt ry bo lo vu spĺ ňa po žia dav ky toh to na ria de nia. Tie to čin nos ti mu sia zod po ve da� vnú tor né mu
prí stu pu pre vádz ko va te ¾a; mu sia ich vy pra co va� a za vies� oso by, kto ré sú zod po ved né za kaž dú vý rob nú jed not -
ku ale bo mu sia by� vy pra co va né a za ve de né pod ich ria de ním a v sú la de so vše obec ný mi zá sa da mi usta no ve ný mi 
v čas ti B. 

2. Ako sú čas� vnú tor né ho prí stu pu uve de né ho v bode 1 môžu pre vádz kar ne vy u ží va� prí ruč ky správ nej vý rob nej
pra xe, kto ré vy pra co va li prí sluš né pro fes ijné or ga ni zá cie a kto ré sú uzna né prí sluš ný mi or gán mi ve te ri nár nej
sprá vy.

3. Oso by zod po ved né za pre vádz ka reň mu sia za bez pe či�, aby vše tci za mest nan ci za po je ní do vlast ných kon trol zís -
ka li pri me ra né od bor né ško le nie, aby sa moh li efek tív ne zú čas tňo va� na ich za vá dza ní.

II. Kri tic ké body
1. Kri tic kým bo dom uve de ným § 6 ods. 2 písm. a) je aký ko¾ vek bod, krok ale bo pos tup, na kto rý je mož né uplat ni�

kon tro lu, a tak to pred ís�, vy lú či� ale bo zmen ši� na pri ja te¾ nú úro veň ne bez pe čen stvo pre zdra vot nú ne škod nos�
po tra vín. Mu sia sa ur či� všet ky kri tic ké body, kto ré sú uži toč né na za bez pe če nie sú la du s hy gie nic ký mi po žia -
dav ka mi toh to na ria de nia. Na ur čo va nie kri tic kých bo dov sa po u ži je čas� B bod II.

2. Kri tic ké body sú špe ci fic ké pre kaž dú pre vádz ka reň a zá vi sia od su ro vín, kto ré pre vádz ka reň po u ží va a od vý rob -
ných pro ce sov, kon štruk cií a za ria de ní, ho to vých pro duk tov a sys té mu pre daja.

III. Mo ni to ro va nie a kon tro la kri tic kých bo dov
Mo ni to ro va ním a kon tro lou kri tic kých bo dov pod ¾a § 6 ods. 2 písm. b) sú všet ky tie ur če né po zo ro va nia ale bo me ra -

nia, kto ré sú pot reb né na to, aby sa za bez pe či lo, aby boli kri tic ké body pod kon tro lou. Sú čas �ou mo ni to ro va nia a kon -
tro ly kri tic kých bo dov nie je ove ro va nie, či ho to vé pro duk ty ry bo lo vu vy ho vu jú po žia dav kám toh to na ria de nia. Na
úče ly za vá dza nia a uplat ňo va nia mo ni to ro va nia a kon tro ly sa po u ži je čas� B bod III.

IV. Ove ro va nie
1. Od ber vzo riek na la bo ra tór ne ana lý zy pod ¾a § 6 ods. 2 písm. c) je ur če ný na po tvr dzo va nie toho, že sys tém vlast -

ných kon trol účin ne spĺ ňa po žia dav ky bo dov I. až III. 
2. Oso by zod po ved né za pre vádz ka reň mu sia za bez pe či� vy pra co va nie prog ra mu od be ru vzo riek, kto rý, i keï sa ne -

mu sí sys te ma tic ky tý ka� kaž dej vý rob nej dáv ky, umož ní
a) va li do va� sys tém vlast ných kon trol pri jeho pr vom ur če ní,
b) ak tre ba, re va li dá ciu sys té mu v prí pa de zme ny cha rak te ris tík pro duk tu ale bo vý rob né ho pro ce su,
c) ove ro va� v ur če ných in ter va loch, či sú všet ky usta no ve nia ešte stá le vhod né a riad ne uplat ňo va né.

3. Sys tém vlast ných kon trol sa musí ove ro va� v sú la de s po dro bnos �a mi uve de ný mi v čas ti B bode IV. 

V. La bo ra tó riá pre vlast né kon tro ly
Pri schva ¾o va ní la bo ra tó rií pod ¾a § 6 ods. 2 písm. c) prí sluš ný orgán1) zoh ¾ad ňu je po žia dav ky slo ven skej tech nic kej

nor my.2) Schva ¾o va nie vnú tor ných la bo ra tó rií pre vádz kar ní však môže prí sluš ný or gán vy ko na� na zá kla de me nej
prís nych a ob me dzu jú cich zá sad s po u ži tím prí sluš ných pra vi diel po stu pu pri po su dzo va ní skú šob ných za ria de ní
pod ¾a zá sad správ nej la bo ra tór nej pra xe. 

VI. Ve de nie zá zna mov
1. Pri ve de ní pí som ných zá zna mov ale bo zá zna mov re gis tro va ných iným ne zma za te¾ ným spô so bom uve de ných
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 298/2003 Z. z.

1) § 6 ods. 2 písm. o) 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) STN ISO EN 17025



v § 6 ods. 2 písm. d) mu sia oso by zod po ved né za pre vádz ka reň do ku men to va� všet ky in for má cie tý ka jú ce sa
uplat ňo va nia vlast ných kon trol a ich ove ro va nia.

2. Sú čas �ou do ku men tá cie uve de nej v bode 1 sú tie to do kla dy a úda je, kto ré sa za zna me ná va jú a pred kla da jú prí -
sluš né mu or gá nu ve te ri nár nej sprá vy:
a) po dro bný a ob siah ly do ku ment, kto rý ob sa hu je

aa) opis pro duk tu,
ab) opis vý rob né ho pro ce su s vy zna če ním kri tic kých bo dov,
ac) pre kaž dý kri tic ký bod iden ti fi ko va né ne bez pe čen stvá, hod no te nie ri zi ka a kon trol né opat re nia,
ad) po stu py mo ni to ro va nia a kon tro ly v kaž dom ta kom kri tic kom bode s uve de ním kri tic kých li mi tov uka zo va te -

¾ov, kto ré je pot reb né kon tro lo va�, ako aj ná prav ných opat re ní, kto ré tre ba vy ko na� v prí pa de stra ty kon tro ly,
ae) po stu py ove ro va nia a pre ve ro va nia.
V prí pa de uve de nom v bode I. 2. môže by� tým to do ku men tom prí ruč ka správ nej vý rob nej pra xe, kto rú
spra cu je prí sluš ná pro fes ijná or ga ni zá cia,

b) zá zna my z po zo ro va ní ale bo me ra ní uve de ných v bode III, vý sled ky ove ro va cích čin nos tí uve de ných v bode IV,
sprá vy a pí som né zá zna my o roz hod nu tiach tý ka jú cich sa ná prav ných opat re ní ak boli pri ja té; vhod ný sys tém
ria de nia do ku men tá cie musí za bez pe či� naj mä ¾ah ké vy h¾a dá va nie všet kých do ku men tov tý ka jú cich sa zis te nej
vý rob nej dáv ky. 

VII. Úrad né hod no te nie sys té mu vlast ných kon trol
Prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej sprá vy za bez pe ču jú pot reb nú od bor nú prí pra vu a ško le nie ve te ri nár nych in špek to -

rov po ve re ných vý ko nom úrad ných kon trol, kto rá im umož ní na zá kla de pred lo že ných do ku men tov hod no ti� sys tém
vlast ných kon trol, kto rý si ur či li oso by zod po ved né za pre vádz ka reň.

ČASŤ  B

I. Vše obec né zá sa dy vy pra co va nia plá nu vlast ných kon trol
Od po rú ča sa do dr žia va� mo del lo gic ké ho prí stu pu, kto ré ho zá klad ný mi zlož ka mi sú tie to zá sa dy: 
a) iden ti fi ko va nie ne bez pe čen stiev, ana lý za ri zík a ur če nie opat re ní pot reb ných na ich kon tro lu,
b) iden ti fi ko va nie kri tic kých bo dov,
c) ur če nie kri tic kých li mi tov pre kaž dý kri tic ký bod,
d) ur če nie mo ni to ro va cích a kon trol ných po stu pov,
e) ur če nie ná prav ných opat re ní, kto ré tre ba vy ko na� v prí pa de pot re by,
f) vy pra co va nie po stu pov ove ro va nia a re vi do va nia sys té mu,
g) vy tvo re nie do ku men tá cie tý ka jú cej sa všet kých po stu pov a zá zna mov.

II. Iden ti fi ko va nie kri tic kých bo dov
Po stup ne sa vy ko ná va jú tie to čin nos ti: 

1. Zos ta ve nie mul ti dis cip li nár ne ho tímu

Mul ti dis cip li nár ny tím musí by� zos ta ve ný tak, aby v ňom boli zá stup co via všet kých zlo žiek da nej pre vádz kar ne,
kto rí sa za obe ra jú pro duk tom a aby mali celý roz sah vhod ných špe ci fic kých ve do mos tí a od bor ných zna los tí o uva žo -
va nom pro duk te, o jeho pro duk cii (vý ro be, skla do va ní a dis tri bú cii), spot re be a sú vi sia cich mož ných ne bez pe čen -
stvách. V prí pa de pot re by môžu ten to tím pod po ri� od bor ní ci, kto rí mu po mô žu pri rie še ní jeho �až kos tí, po kia¾ ide o
hod no te nie a kon tro lu v kri tic kých bo doch.

Tím sa môže skla da� z
a) od bor ní ka na ria de nie kva li ty, kto rý ro zu mie bio lo gic kým, che mic kým ale bo fy zi kál nym ne bez pe čen stvám spo je -

ným s kon krét nou sku pi nou pro duk tov, 
b) od bor ní ka na pro duk ciu, kto rý ne sie zod po ved nos� za tech no lo gic ký pro ces vý ro by skú ma né ho pro duk tu ale bo

je s ním úzko spä tý,
c) tech ni ka, kto rý má pra cov né zna los ti z hy gie ny a pre vádz ky vý rob ných za ria de ní a vy ba ve nia,
d) ¾u bo vo¾ nej inej oso by s od bor ný mi zna los �a mi z mik ro bio ló gie, hy gie ny a po tra vi nár skej tech no ló gie. 

Jed na oso ba môže pl ni� aj nie ko¾ ko z tých to úloh za pred po kla du, že tím má k dis po zí cii všet ky prí sluš né in for má -
cie a vy u ží va ich tak, aby bola za bez pe če ná spo ¾ah li vos� sys té mu vlast ných kon trol. V prí pa de, že nie sú v pre vádz -
kar ni k dis po zí cii od bor né ve do mos ti na za vá dza nie sys té mu, mali by sa zís ka va� od bor né rady z iných zdro jov, ako
sú po ra den stvo, prí ruč ky správ nej vý rob nej pra xe atï.

2. Opis vý rob ku

Ko neč ný pro dukt by mal by� opí sa ný v tom to roz sa hu:
a) zlo že nie (napr. su ro vi ny, prí sa dy, prí dav né lát ky a po dob ne), 
b) štruk tú ra a fyzikálno-chemické vlast nos ti (napr. tuhá lát ka, kva pal ná lát ka, gél, emul zia, aw, pH a po dob ne),
c) spra co va nie (napr. ohrev, zmra ze nie, su še nie, so le nie, úde nie a po dob ne, ako aj ich roz sah),
d) ba le nie (napr. her me tic ké, vá ku o vé, v mo di fi ko va nej at mo sfé re a po dob ne),
e) pod mien ky skla do va nia a dis tri bú cie,
f) po ža do va ný čas skla do va te¾ nos ti (napr. dá tum pre daja, dá tum mi ni mál nej tr van li vos ti),
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g) po ky ny na po u ží va nie,
h) všet ky po u ži te¾ né mik ro bio lo gic ké ale bo che mic ké kri té riá. 

3. Ur če nie spô so bu za mýš ¾a né ho po u ži tia

Tím de fi nu je aj ob vyk lý riad ny ale bo oča ká va ný spô sob, akým má zá kaz ník ten to pro dukt po u ží va� a cie ¾o vé sku pi -
ny spot re bi te ¾ov, pre kto ré je pro dukt ur če ný. V oso bit ných prí pa doch tre ba zvá ži� aj vhod nos� pro duk tu pre kon krét -
ne sku pi ny spot re bi te ¾ov, ako sú strav ní ci v stra vo va cích za ria de niach, ces tu jú ci a po dob ne a pre cit li vé sku pi ny oby -
va te¾ stva.

4. Zho to ve nie prú do vé ho dia gra mu (opis a gra fic ké zná zor ne nie vý rob né ho pro ce su)

Pri kaž dom vy bra nom for má te tre ba vo vzá jom nej po stup nos ti skú ma� jed not li vé kro ky pro ce su vrá ta ne one skore -
ní v prie be hu vý ko nu kro kov ale bo me dzi nimi, a to od príj mu su ro vín, cez prí pra vu, spra co va nie, ba le nie, skla do va -
nie a dis tri bú ciu až po uve de nie ko neč né ho pro duk tu na trh, a tre ba ich gra fic ky zo bra zi� v po do be po dro bné ho prú -
do vé ho dia gra mu, naj mä s tý mi to údaj mi:

a) plán pra cov ných a po moc ných prie sto rov, 
b) roz mies tne nie a cha rak te ris ti ky za ria de ní,
c) po stup nos� všet kých kro kov pro ce su (vrá ta ne za pra co va nia su ro vín, prí sad ale bo prí dav ných lá tok a zdr ža ní

v prie be hu vý ko nu kro kov ale bo me dzi nimi),
d) tech nic ké pa ra met re ope rá cií (naj mä čas tr va nia a tep lo ta vrá ta ne omeš ka ní),
e) tok pro duk tov (vrá ta ne mož nej krí žo vej kon ta mi ná cie),
f) od de le nie čis tých a ne čis tých ob las tí (ale bo ob las tí s vy so kým ri zi kom od ob las tí s níz kym ri zi kom),
g) čis tia ce a dez in fekč né po stu py,
h) hy gie nic ké pros tre die pre vádz kar ne,
i) tra sy za mest nan cov a hy gie nic ké prak ti ky za mest nan cov,
j) pod mien ky skla do va nia a dis tri bú cie pro duk tu.

5. Po tvr de nie správ nos ti dia gra mu na mies te

Po zos ta ve ní prú do vé ho dia gra mu mul ti dis cip li nár ny tím po tvr dí jeho správ nos� na mies te po čas pre vádz ky. Kaž dá 
po zo ro va ná od chýl ka musí vies� k úpra ve pô vod né ho prú do vé ho dia gra mu, kto rou sa ten spres ní. 

6. Zoz nam ne bez pe čen stiev a kon trol ných opat re ní

Tím s po mo cou po tvr de né ho vý vo jo vé ho dia gra mu, kto rý po u ži je ako prí ruč ku 
a) vy tvo rí zoz nam všet kých po ten ciál nych bio lo gic kých, che mic kých ale bo fy zi kál nych ne bez pe čen stiev, kto rých

vý skyt mož no opod stat ne ne oča ká va� v kaž dom kro ku pro ce su (vrá ta ne zís ka va nia a skla do va nia su ro vín a prí -
sad a omeš ka ní v prie be hu vý ro by).

Ne bez pe čen stvo pred sta vu je mož nos� spô so be nia po ško de nia zdra via ¾udí, naj mä
aa) ne pri ja te¾ ná kon ta mi ná cia (ale bo re kon ta mi ná cia) bio lo gic kej po va hy (mik ro or ga niz my, pa ra zi ty), che mic kej

ale bo fy zi kál nej po va hy v su ro vi nách, me dzi pro duk toch a ko neč ných pro duk toch,
ab) ne pri ja te¾ né pre ží va nie ale bo mno že nie pa to gén nych mik ro or ga niz mov a ne pri ja te¾ ná tvor ba che mi ká lií v me -

dzi pro duk toch, ko neč ných pro duk toch, vo vý rob nej lin ke ale bo v pros tre dí vý rob nej lin ky,
ac) ne pri ja te¾ ná tvor ba ale bo pre tr vá va nie to xí nov ale bo iných ne žia du cich pro duk tov mik ro biál ne ho me ta bo liz mu.
Ne bez pe čen stvá za ra de né do zo zna mu mu sia by� ta kej po va hy, že ich od strá ne nie ale bo zní že nie na pri ja te¾ nú
úro veň má zá sad ný výz nam pre vý ro bu zdra vot ne ne škod ných po tra vín.

b) zvá ži a opí še kon trol né opat re nia, ak ne ja ké exis tu jú, kto ré je mož né uplat ni� na kaž dé ne bez pe čen stvo; kon trol -
né opat re nia sú tie čin nos ti a opat re nia, kto ré mož no vy u ží va� na pred chá dza nie ne bez pe čen stvám, na ich od -
strá ne nie ale bo zní že nie ich do pa du ale bo vý sky tu na pri ja te¾ nú úro veň.

Na kon tro lu jed né ho ur če né ho ne bez pe čen stva môže by� pot reb né viac než jed no opat re nie a jed ným kon trol ným
opat re ním mož no kon tro lo va� viac než jed no ne bez pe čen stvo. Na prí klad pas te ri zá ciou ale bo ria de ným te pel ným
ošet re ním mož no za bez pe či� dos ta toč nú is to tu zní že nia poč tu sal mo nel aj lis té rií. 

Ak sa má za bez pe či� účin né za ve de nie kon trol ných opat re ní, tre ba ich pod po ro va� po dro bný mi po stup mi a špe ci fi -
ká cia mi. Na prí klad po dro bný mi har mo no gra ma mi čis te nia, pres ný mi špe ci fi ká cia mi te pel né ho ošet re nia, ma xi mál -
ny mi kon cen trá cia mi kon zer vač ných lá tok, kto ré sa po u ží va jú v sú la de s oso bit ným pred pi som.3)

7. Me tó dy iden ti fi ká cie kri tic kých bo dov

Iden ti fi ko va nie kri tic ké ho bodu na kon tro lu nie ktoré ho ne bez pe čen stva si vy ža du je lo gic ký prí stup. Ten to prí stup
si mož no u¾ah či� po u ži tím na sle du jú ce ho roz ho do va cie ho stro mu (tím môže pod ¾a svo jich zna los tí a skú se nos tí  po -
užíva� aj iné me tó dy). 
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3) Vý nos Mi nis ter stva  pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky  z 13. feb ru ára 2003 
č. 414/2003-100, kto rým sa vy dá va   hla va  Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky v po tra vi nách (ozná -
me nie č. 101/ 2003 Z. z.)



Roz ho do va cí strom na ur čo va nie kri tic kých bo dov

V kaž dom kro ku a pre kaž dé ur če né ne bez pe čen stvo tre ba od po ve da� po stup ne na kaž dú otáz ku.

Pri po u ží va ní roz ho do va cie ho stro mu sa po stup ne zvá ži kaž dý krok pro ce su vy zna če ný v prú do vom dia gra me.
V kaž dom kro ku sa roz ho do va cí strom musí po u ži� pre kaž dé ne bez pe čen stvo, kto ré ho vý skyt ale bo za ne se nie mož no
opod stat ne ne oča ká va� a pre kaž dé iden ti fi ko va né kon trol né opat re nie. 

Po u ží va nie roz ho do va cie ho stro mu musí by� pruž né, vy ža du je si zdra vý úsu dok a zvá že nie ce lé ho vý rob né ho pro -
ce su, aby sa vy hlo, po kia¾ je to mož né, zby toč ným kri tic kým bo dom. 
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*) Ten to krok nie je  kri tic kým bo dom. Pre jde sa k na sle du jú ce mu kro ku. 

Otázka . 1 

Existujú kontrolné opatrenia pre toto nebezpe enstvo? 

                     Uprav krok, proces 
Áno Nie     

               alebo      produkt 

            Je kontrola v tomto kroku  
     potrebná pre neškodnos  produktu?   Áno 

       Nie    STOP *)

Otázka . 2 

  Odstráni alebo zníži tento krok nebezpe enstvo na prijate nú úrove ?

   Nie    Áno 

Otázka . 3

  Mohlo by prís  ku kontaminácii na neprijate nej úrovni alebo 
mohlo by nebezpe enstvo vzrás  na neprijate nú úrove ?

   Áno    Nie   STOP *)

Otázka . 4

  Odstráni  alebo zníži nasledujúci krok toto nebezpe enstvo na prijate nú
úrove ?

   Áno  STOP *) Nie        Kritický bod 



8. Čin nos ti, kto ré sa vy ko ná va jú po ur če ní kri tic ké ho bo du

Po ur če ní kri tic kých bo dov mul ti dis cip li nár ny tím 
a) za bez pe čí efek tív ne vy tvo re nie a za ve de nie pot reb ných kon trol ných opat re ní; naj mä, ak bolo ne bez pe čen stvo ur -

če né v nie ktorom kro ku, v kto rom je pre zdra votnú ne škod nos� pro duk tu pot reb ná kon tro la a v tom to ale bo
v žiad nom inom kro ku ne e xis tu je žiad ne kon trol né opat re nie, po tom by sa mal ten to pro dukt ale bo pro ces v tom -
to kro ku ale bo v nie ktorom inom kro ku ale bo v pred chá dza jú com, ale bo na sle du jú com štá diu upra vi� tak, aby
ob sa ho val ne ja ké kon trol né opat re nie, 

b) v kaž dom kri tic kom bode určí a za ve die mo ni to ro va cí a kon trol ný sys tém.

III. Ur če nie a za ve de nie mo ni to ro va nia a kon tro ly kri tic kých bo dov

Na za bez pe če nie efek tív nej kon tro ly v kaž dom kri tic kom bode má zá klad ný výz nam vhod ný mo ni to ro va cí a kon trol -
ný sys tém. Pri vy tvo re ní ta ké ho sys té mu sa vy ko na jú tie to čin nos ti:

1. Ur če nie kri tic kých li mi tov pre kaž dé kon trol né opat re nie spo je né s kaž dým kri tic kým bo dom

Kaž dé kon trol né opat re nie spo je né s nie ktorým kri tic kým bo dom musí vies� k ur če niu kri tic kých li mi tov. Tie to kri -
tic ké li mi ty zod po ve da jú kraj ným hod no tám, kto ré sú pri ja te¾ né vzh¾a dom na zdra vot nú ne škod nos� pro duk tu. Od -
de ¾u jú pri ja te¾ nos� od ne pri ja te¾ nos ti. Ur ču jú sa pre po zo ro va te¾ né ale bo me ra te¾ né uka zo va te le, kto rý mi mož no ¾ah -
ko pre u ká za�, že kri tic ký bod je pod kon tro lou; mu sia by� za lo že né na opod stat ne nom dô ka ze, že vy bra né hod no ty
za bez pe čia kon tro lu pro ce su.

Ako prí kla dy tých to pa ra met rov mož no uvies� tep lo tu, čas, pH, hod no tu vlh kos ti, ob sah prí dav ných lá tok, kon zer -
vač ných lá tok ale bo soli, zmys lo vé uka zo va te le, ako je vi zu ál ny vzh¾ad ale bo tex tú ra a po dob ne. 

V nie ktorých prí pa doch, aby sa zní ži lo ri zi ko pre kro če nia kri tic ké ho li mi tu v dô sled ku od chý lok v pro ce se, je  po -
trebné ur či� prís nej šie hod no ty (t. j. cie ¾o vé hod no ty), kto rý mi sa za bez pe čí do dr žia va nie kri tic kých li mi tov.

Kri tic ké li mi ty mož no od vo di� z rôz nych zdro jov. Ak sa ne pre vez mú z práv nych pred pi sov (napr. tep lo ta skla do va -
nia v zmra ze nom sta ve) ale bo z exis tu jú cich a va li do va ných prí ru čiek správ nej vý rob nej pra xe, tím môže zis ti� ich
plat nos� vzh¾a dom na kon tro lu ur če né ho ne bez pe čen stva a kri tic kých bo dov.

2. Ur če nie mo ni to ro va cie ho a kon trol né ho sys té mu pre kaž dý kri tic ký bod

Zá klad nou sú čas �ou vlast ných kon trol je prog ram po zo ro va ní ale bo me ra ní vy ko ná va ných v kaž dom kri tic kom
bode s cie ¾om za bez pe či� do dr žia va nie ur če ných kri tic kých li mi tov. V prog ra me sa opí šu me tó dy a frek ven cia po zo ro -
va ní ale bo me ra ní a pos tup za zna me ná va nia. 

Po zo ro va nia ale bo me ra nia mu sia by� schop né zis ti� stra tu kon tro ly v kri tic kých bo doch a pos kyt nú� in for má cie
v dos ta toč nom pred sti hu tak, aby bolo mož né vy ko na� ná prav né opat re nia. 

Po zo ro va nia ale bo me ra nia mož no vy ko ná va� kon ti nu ál ne ale bo dis kon ti nu ál ne. Keï sú po zo ro va nia ale bo me ra -
nia dis kon ti nu ál ne, je pot reb né ur či� takú frek ven ciu po zo ro va ní ale bo me ra ní, pri kto rej pos ky tu jú spo ¾ah li vé in for -
má cie. 

V prog ra me po zo ro va ní ale bo me ra ní sa musí pre kaž dý kri tic ký bod riad ne ur či�
a) kto má vy ko ná va� mo ni to ro va nie a kon tro lu, 
b) kedy sa vy ko ná va mo ni to ro va nie a kon tro la,
c) ako sa vy ko ná va mo ni to ro va nie a kon tro la.

3. Ur če nie plá nu ná prav ných opat re ní

Po zo ro va nia ale bo me ra nia môžu uká za�
a) že sle do va ný pa ra me ter má sklon od chý li� sa od svo jich sta no ve ných kri tic kých li mi tov, čo po u ka zu je na trend

k stra te kon tro ly; ešte pred vý sky tom ne bez pe čen stva sa mu sia vy ko na� pot reb né ná prav né opat re nia, 
b) že sle do va ný pa ra me ter sa už od chý lil od sta no ve ných kri tic kých li mi tov, čo po u ka zu je, že na sta la stra ta kon tro -

ly; tre ba vy ko na� pot reb né ná prav né opat re nia a zno vu zís ka� kon tro lu.

Mul ti dis cip li nár ny tím musí vo pred na plá no va� ná prav né opat re nia pre kaž dý kri tic ký bod tak, aby ich v prí pa de
spo zo ro va nia od chýl ky bolo mož né bez meš ka nia vy ko na�.

Me dzi také ná prav né čin nos ti pat rí
a) riad ne ur če nie oso by zod po ved nej ale bo osôb zod po ved ných za vý kon ná prav ných opat re ní, 
b) opis pros tried kov a čin nos tí pot reb ných na ná pra vu po zo ro va nej od chýl ky,
c) opat re nia, kto ré tre ba vy ko na� oh¾ad ne pro duk tov, kto ré boli vy ro be né v prie be hu ob do bia, keï bol pro ces mimo

kon tro ly,
d) pí som ný zá znam o vy ko na ných opat re niach.

IV. Ove ro va nie sys té mov vlast ných kon trol
Sys té my vlast ných kon trol treba ove ro va�, aby sa za bez pe či lo ich efek tív ne fun go va nie. Mul ti dis cip li nár ny tím

musí ur či�, kto ré me tó dy a po stu py sa na to po u ži jú.
Me dzi po u ži te¾ né me tó dy môže pat ri� naj mä ná hod ný od ber vzo riek a ich ana lý za, roz ší re ná ana lý za ale bo skúš ky
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vo vy bra ných kri tic kých bo doch, zin ten zív ne ná ana lý za po lo to va rov ale bo ko neč ných pro duk tov, prie sku my sku toč -
né ho sta vu v prie be hu skla do va nia, dis tri bú cie a pre daja a sku toč né ho po u ží va nia pro duk tu. 

Me dzi po stu py ove ro va nia pat rí na prí klad in špek cia ope rá cií, va li dá cia kri tic kých li mi tov, pre vier ka od chý lok, vy -
ko na ných ná prav ných opat re ní a opat re nia vzh¾a dom na pro dukt, au dit sys té mu vlast ných kon trol a jeho zá zna mov.

Ove ro va nie má pos kyt nú� po tvr de nie vhod nos ti ur če né ho sys té mu vlast ných kon trol a v ïal šom ob do bí s vhod nou
frek ven ciou za bez pe čo va�, že sa pri ja té opat re nia stá le riad ne uplat ňu jú. 

Ok rem toho je pot reb né ten to sys tém re vi do va� a za bez pe či�, aby bol (ale bo bude) v prí pa de zme ny ešte stá le plat ný. 
Me dzi prí kla dy zmien patrí

a) zme na su ro vi ny ale bo pro duk tu, pod mie nok spra co va nia (uspo ria da nie a pros tre die v to vár ni, spra co va te¾ ské
za ria de nia, prog ram čis te nia a dez in fek cie), 

b) zme na ba le nia, pod mie nok skla do va nia ale bo dis tri bú cie,
c) zme na spô so bu po u ží va nia spot re bi te ¾om,
d) zís ka nie akej ko¾ vek in for má cie o no vom ne bez pe čen stve spo je nom s tým to pro duk tom.
V prí pa de pot re by táto re ví zia musí vies� k zme nám a do pl ne niu pri ja tých opat re ní.
Kaž dá vzni ka jú ca zme na sys té mu vlast ných kon trol musí by� úpl ne za pra co va ná do sys té mu do ku men tá cie a ve -

de nia zá zna mov tak, aby sa za bez pe či lo, že sú k dis po zí cii pres né ak tu ál ne in for má cie.
Ak sú kri té riá usta no ve né práv ny mi pred pis mi, mu sia sa tie to kri té riá vy u ží va� v pro ce se ove ro va nia ako  referen -

čné hod no ty.
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NAJ VY ŠŠIE PRÍ PUST NÉ HOD NO TY KON CEN TRÁ CIE PR CHA VÝCH DU SÍ KA TÝCH BÁ ZIC KÝCH LÁ TOK
(TVB-N) PRE UR ČI TÉ KA TE GÓ RIE PRO DUK TOV RY BO LO VU A PRED PÍ SA NÉ ANA LY TIC KÉ ME TÓ DY

NA STA NO VE NIE TVB-N

ČASŤ  A

To u to prí lo hou sa usta no vu jú po dro bnos ti o che mic kých oso bit ných kon tro lách, kto ré sa môžu vy ko ná va� pod ¾a
prí lo hy č. 2 čas ti E, bodov II. 1 a II. 3 na to, aby sa za brá ni lo uvá dza niu na trh pro duk tov ry bo lo vu, kto ré nie sú vhod -
né na ¾ud skú spot re bu. Ana ly tic ké me tó dy, kto ré sú ve dec ky uzná va né na skú ša nie TVB-N a uve de né v tej to prí lo he,
sa môžu po u ží va� pri bež ných kon tro lách; v prí pa de po chyb nos ti o vý sled koch ale bo v prí pa de spo ru sa musí po u ži�
re fe renč ná me tó da usta no ve ná to u to prí lo hou.

ČASŤ  B

1. Ne spra co va né pro duk ty ry bo lo vu, kto ré pat ria do ka te gó rií ži vo číš nych dru hov uve de ných v pís me nách a) až c),
sa po va žu jú za ne po ží va te¾ né pre ¾udí, ak or ga no lep tic kým hod no te ním vznik nú po chyb nos ti o ich čer stvos ti a ak
sa che mic ký mi kon tro la mi zis tí, že sú pre kro če né tie to li mi ty TVB-N:
a) 25 mg du sí ka/100 g mäsa pri dru hoch rýb: Se ba stes spp., He lio co ne us dac ty lop te rus, Se ba stich thys ca pen sis,
b) 30 mg du sí ka/100 g mäsa pri dru hoch: z če ¾a de Ple u ro nec ti dae s vý nim kou dru hov z rodu Ha li but (Hip pog los sus spp.)
c) 35 mg du sí ka/100 g mäsa pri dru hoch: Sal mo sa lar, dru hoch pat ria cich do če ¾a de Mer luc ci dae a do če ¾a de Ga di dae.

2. Re fe renč nou me tó dou, kto rá sa po u ží va na sta no ve nie ob sa hu TVB-N, je me tó da skla da jú ca sa z des ti lá cie vod -
nou pa rou ex tra ktu dep ro te i no va né ho ky se li nou chlo ris tou pod ¾a po stu pu uve de né ho v čas ti C. Des ti lá cia vod -
nou pa rou sa vy ko ná va s po u ži tím prí stro ja, kto rý vy ho vu je zá sa dám sché my uve de nej v čas ti D.

3. Bež né me tó dy, kto ré sa môžu po u ži� na kon tro lu li mi tu TVB-N, sú tie to:
a) mik ro di fúz na me tó da pod ¾a Con wa ya a Bry ne ho (1933), 
b) me tó da pria mej des ti lá cie pod ¾a An to na co po u lo sa (1968),
c) des ti lá cia ex tra ktu dep ro te i no va né ho ky se li nou trich ló roc to vou [Co dex Ali men ta rius Com mit tee on Fish and  Fi -

shery Pro ducts (1968)].
4. Vzor ka musí po zos tá va� pri bliž ne zo 100 g mäsa odob ra té ho naj me nej z troch rôz nych miest a zmie ša né ho po mle -

tím.
5. Štát ne ve te ri nár ne laboratóriá1) po u ží va jú ako bež nú me tó du re fe renč nú me tó du uve de nú v bode 2. V prí pa de po -

chyb nos ti ale bo v prí pa de spo ru o vý sled ky ana lý zy vy ko na né jed nou z ru tin ných me tód sa musí vždy po u ži� na
kon tro lu vý sled kov iba re fe renč ná me tó da.

ČASŤ  C

STA NO VE NIE KON CEN TRÁ CIE PR CHA VÝCH DU SÍ KA TÝCH BÁ ZIC KÝCH LÁ TOK (TVB-N) V RY BÁCH
A RY BA CÍCH VÝ ROB KOCH

Re fe renč ná me tó da
1. Účel a ob las� uplat ne nia

Táto me tó da opi su je re fe renč ný pos tup na zis te nie kon cen trá cie pr cha vých du sí ka tých bá zic kých lá tok
(To tal—vo la ti le—Base—N: TVB-N) v ry bách a ry ba cích vý rob koch. Ten to pos tup mož no po u ži� pre kon cen trá cie TVB-N
od 5 mg/100 g do naj viac 100 mg/100 g.
2. De fi ní cia

Kon cen trá ciou TVB-N sa tu ro zu mie ob sah du sí ka pr cha vých du sí ka tých zá sad sta no ve ných opí sa ným po stu -
pom. Kon cen trá cia sa vy jad ru je v mg N/100 g.

3. Struč ný opis
Pr cha vé du sí ka té zá sa dy sa ex tra hu jú zo vzor ky 0,6 M roz to kom ky se li ny chlo ris tej (HClO4). Po al ka li zá cii sa ex -
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tra kt po dro bí des ti lá cii vod nou pa rou a pr cha vé zá sa di té zlož ky sa za chy tá va jú na kys lý ab sor bent. Ob sah TVB-N
sa sta no ví tit rá ciou ab sor bo va ných bá zic kých lá tok.

4. Che mi ká lie
Mu sia sa po u ži� che mi ká lie p.a., ak nie je sta no ve né inak. Voda musí by� buï des ti lo va ná, ale bo de mi ne ra li zo va -
ná ale bo naj me nej rov na kej čis to ty. „Roz tok“ zna me ná vod ný roz tok, po kia¾ nie je sta no ve né inak.
4.1. Roz tok ky se li ny chlo ris tej = 6 g/100 ml. 
4.2. Roz tok hyd ro xi du sod né ho = 20 g/100 ml.
4.3. Štan dard ný roz tok ky se li ny chlo ro vo dí ko vej 0,05 mol/l (0,05 N). 
Pri po u ži tí auto ma tic ké ho des ti lač né ho za ria de nia sa musí tit rá cia vy ko ná va� štan dard ným roz to kom ky se li ny
chlo ro vo dí ko vej 0,01 mol/l (0,01 N). 
4.4. Roz tok ky se li ny bo ri tej = 3 g/100 ml.
4.5. Si li kó no vé či nid lo za bra ňu jú ce pe ne niu.
4.6. Fe nol fta le í no vý roz tok = 1 g/100 ml 95 % eta no lu.
4.7. In di kač ný roz tok (in di ká tor Tas hi ro).
2 g me tyl čer ve ne a 1 g met hy lé no vej mod rej sa roz pus tí v 1 000 ml 95 % eta no lu.

5. Prí stro je a prí slu šen stvo
5.1. Mlyn ček na mäso na prí pra vu dos ta toč ne ho mo gén ne ho mle té ho mäsa.
5.2. Vy so ko rých lost ný mie šač s otáč ka mi me dzi 8 000/min a 45 000/min.
5.3. Skla da ný fil ter s prie me rom 150 mm, rých lo fil tru jú ci.
5.4. By re ta 5 ml, de le ná po 0,01 ml.
5.5. Prí stroj na des ti lá ciu vod nou pa rou.

Na prí stro ji musí by� mož nos� re gu lá cie rôz ne ho množ stva pary a pro duk cie stá le ho množ stva pary po čas da nej
doby. Musí by� za bez pe če né, že vzni ka jú ce vo¾ né bá zic ké lát ky ne u nik nú pri pri dá va ní al ka li zu jú cich lá tok.

6. Pos tup
Pri prá ci s ky se li nou chlo ris tou, kto rá je sil ne ko ro zív na, sa musí pra co va� opa tr ne a mu sia by� pri ja té pre ven tív ne

ochran né opat re nia.
Vzor ky majú by�, po kia¾ je to mož né, pri pra ve né pod ¾a bodu 6.1. čo naj skôr po ich do da ní.

6.1. Prí pra va vzor ky
Vzor ka na ana lý zu sa še tr ne zo me lie na mä so vom mlyn če ku uve de nom v bode 5.1. Do vhod nej ná do bky sa
pres ne na vá ži 10 g ± 0,1 g po mle tej vzor ky, mie ša sa s 90,0 ml roz to ku ky se li ny chlo ris tej uve de nej v bode 4.1.,
ho mo ge ni zu je sa dve mi nú ty v mie ša či uve de nom v bode 5.2. a po tom sa fil tru je.

6.2. Des ti lá cia vod nou pa rou
50,0 ml ex tra ktu zís ka né ho po stu pom uve de nom v bode 6.1. sa pre ne sie do prí stro ja na des ti lá ciu vod nou pa -
rou, ako je opí sa né v bode 5.5. Na ne skor šiu kon tro lu dos ta toč nej al ka li zá cie ex tra ktu sa pri dá nie ko¾ ko kva -
piek fe nol fta le í nu uve de né ho v bode 4.6. Po pri da ní nie ko¾ kých kva piek si li kó no vé ho od pe ňo vad la sa k ex tra ktu 
pri dá 6,5 ml roz to ku hyd ro xi du sod né ho uve de né ho v bode 4.2. a oka mžite sa za čne des ti lá cia vod nou pa rou.
Des ti lá cia vod nou pa rou sa ria di tak, aby sa asi 100 ml des ti lá tu vy pro du ko va lo za de sa� mi nút. Des ti lač ná vý -
to ko vá tru bi ca je po no re ná do pred lo hy so 100 ml roz to ku ky se li ny bo ri tej opí sa né ho v bode 4.4., kde sa pri dá tri 
až pä� kva piek in di kač né ho roz to ku opí sa né ho v bode 4.7. Pres ne po de sia tich mi nú tach sa des ti lá cia ukon čí.
Po skon če ní des ti lá cie sa des ti lač ná od to ko vá tru bi ca po vy tiah ne a oplách ne des ti lo va nou vo dou. Roz tok pr -
cha vých bá zic kých lá tok v pred lo he sa tit ru je od mer ným roz to kom ky se li ny chlo ro vo dí ko vej špe ci fi ko va ným
v bode 4.3.
pH ko neč né ho bodu má by� 5,0 ± 0,1.

6.3. Tit rá cia
Vy ža du je sa dvo ji tá ana lý za. Po u ži tá me tó da je správ na, ak roz diel me dzi dvo mi sú bež ný mi sta no ve nia mi nie je
väč ší ako 2 mg/100 g.

6.4. Sle pý po kus
Sle pý po kus sa sta no ví pod ¾a o pi su v bode 6.2.
Na mies to ex tra ktu sa po u ži je 50,0 ml roz to ku ky se li ny chlo ris tej opí sa né ho v bode 4.1.

7. Vý po čet TVB-N
Kon cen trá cia du sí ka pr cha vých du sí ka tých bá zic kých lá tok (TVB-N) sa vy po čí ta tak to:
TVB-N (vy jad re né v mg/100 g vzor ky) = (V1 — V0) x 0,14 x 2 x 100 M
V1 = ob jem 0,01 M roz to ku ky se li ny chlo ro vo dí ko vej v ml spot re bo va né ho na tit rá ciu vzor ky;
V0 = ob jem 0,01 M roz to ku ky se li ny chlo ro vo dí ko vej v ml spot re bo va né ho na tit rá ciu sle pé ho po ku su;
M = hmot nos� vzor ky v g.
Vy ža du je sa dvo ji tá ana lý za. Po u ži tá me tó da je správ na, po kia¾ roz diel me dzi dvo mi sú bež ný mi sta no ve nia mi nie
je viac ako 2 mg/100 g.
Kon tro la za ria de nia sa robí des ti lá ciou roz to ku NH4Cl pri pra ve né ho s ek vi va lent ným 50 mg TVB-N/100 g.
Štan dard ná od chýl ka rep ro du ko va te¾ nos ti Sr = 1,20 mg/100 g. 
Štan dard ná od chýl ka po rov na te¾ nos ti SR = 2,50 mg/100 g.
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ČASŤ  D

Sché ma des ti lač né ho prí stro ja TVB-N
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ČASŤ  A

POD MIEN KY NA PRO DUKČ NÉ OB LAS TI ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

1. Lo ka li zá cia a ohra ni če nie pro dukč ných ob las tí musí by� ur če né prí sluš ným or gá nom ta kým spô so bom, aby sa
iden ti fi ko va li ob las ti, z kto rých živé las túr ni ky
a) mož no zbie ra� na pria mu ¾ud skú spot re bu; živé las túr ni ky z tých to ob las tí mu sia spĺ ňa� po žia dav ky usta no ve né

v čas ti E,
b) mož no zbie ra�, ale uvá dza� na trh na kon zu mo va nie ¾uï mi ich mož no až po ošet re ní v pu ri fi kač nom stre di sku po

sád ko va ní; v ži vých las túr ni koch z tých to ob las tí ne smie 90 % vzo riek pre kro či� tie to li mi ty mik ró bov, zis te ných
5—skú mav ko vým MPN tes tom s tro mi rie de nia mi:
ba) naj viac 6 000 fe kál nych ko li form ných bak té rií v 100 g mäsa, ale bo
bb) naj viac 4 600 bak té rií Es che ri chia co li v 100 g mäsa, a

po pu ri fi ká cii ale bo po sád ko va ní mu sia by� spl ne né všet ky po žia dav ky pod ¾a čas ti E,
c) mož no zbie ra�, ale uvá dza� na trh ich mož no až po dlho do bom sád ko va ní naj me nej dva me sia ce či už spo je nom,

ale bo ne spo je nom s pu ri fi ká ciou ale bo po in ten zív nej pu ri fi ká cii tak, aby sa do siah lo spl ne nie po žia da viek pod ¾a
pís me na a); v ži vých las túr ni koch z tých to ob las tí sa ne smie pre kro či� li mit 60 000 fe kál nych ko li form ných bak té -
rií v 100 g mäsa, zis te ných 5—skú mav ko vým MPN tes tom s tro mi rie de nia mi.

2. Všet ky zme ny v ohra ni če ní pro dukč ných ob las tí a ich do čas né uzav re tie ale bo ich tr va lé uzav re tie s ko neč nou
plat nos �ou musí prí sluš ný or gán ihneï ozná mi� všet kým oso bám dotk nu tým tým to na ria de ním, a naj mä pro du -
cen tom a pre vádz ko va te ¾om pu ri fi kač ných a ex pe dič ných stre dísk.

ČASŤ  B

PO ŽIA DAV KY NA ZBER A PRE PRA VU DÁ VOK ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV DO EX PE DIČ NÉ HO STRE DI SKA
ALE BO PU RI FI KAČ NÉ HO STRE DI SKA, SÁD KO VA CEJ OB LAS TI

ALE BO DO SPRA CO VA TE¼ SKEJ PRE VÁDZ KAR NE

1. Tech ni ka zbe ru ne smie spô so bo va� nad mer né po ško dzo va nie las túr ale bo tka nív ži vých las túr ni kov.
2. Živé las túr ni ky mu sia by� po zbe re dos ta toč ne chrá ne né pred roz dr ve ním, od ie ra ním ale bo otras mi a ne smú by�

vy sta vo va né ex trém ne vy so kým ale bo ex trém ne níz kym tep lo tám.
3. Tech ni ky zbe ru, pre pra vy, vy lo ïo va nia a ma ni pu lá cie so ži vý mi las túr nik mi ne smú spô so bo va� ïal šiu kon ta mi -

ná ciu pro duk tov ani výz namné zni žo va nie ich kva li ty, ani žiad ne zme ny, kto ré výz namne ovplyv ňu jú ich schop -
nos� by� ošet re né pu ri fi ko va ním, spra co va ním ale bo sád ko va ním.

4. Živé las túr ni ky sa ne smú zno vu po ná ra� do vody, kto rá by moh la spô so bi� ich ïal šiu kon ta mi ná ciu me dzi zbe -
rom a vy lo de ním.

5. Do prav né pros tried ky na pre pra vu ži vých las túr ni kov sa mu sia po u ží va� za ta kých pod mie nok, kto ré ich chrá nia
pred ïal šou kon ta mi ná ciou a dr ve ním las túr. Mu sia umož ňo va� dos ta toč ný od tok vody a čis te nie. Ak ide o pre pra -
vu vo¾ ne ulo že ných las túr ni kov na ve¾ ké vzdia le nos ti do ex pe dič né ho stre di ska, pu ri fi kač né ho stre di ska, sád ko va -
cej ob las ti ale bo spra co va te¾ skej pre vádz kar ne, musí by� do prav ný pros trie dok vy ba ve ný ta kým spô so bom, aby za -
bez pe čo val čo naj lep šie pod mien ky na ich pre ži tie, a naj mä musí spĺ ňa� po žia dav ky usta no ve né v čas ti I bode 2.

6. Po čas pre pra vy z pro dukč nej ob las ti do ex pe dič né ho stre di ska, pu ri fi kač né ho stre di ska, sád ko va cej ob las ti ale -
bo spra co va te¾ skej pre vádz kar ne mu sia by� živé las túr ni ky do lo že né re gis trač ným do kla dom na iden ti fi ká ciu
dá vok, vy sta ve ným prí sluš ný or gá nom na vy žia da nie pro du cen ta; na kaž dú dáv ku musí pro du cent vy pl ni� či ta -
te¾ ne a ne zma za te¾ ne prí sluš né čas ti re gis trač né ho do kla du, kto rý musí ob sa ho va� tie to úda je:
a) to tož nos� pro du cen ta a jeho ad re su,
b) dá tum zbe ru,
c) čo naj pod rob nej šie opí sa né umies tne nie pro dukč nej ob las ti ale bo jeho vy zna če nie kó dom,
d) zdra vot ný stav v pro dukč nej ob las ti pod ¾a čas ti A,
e) ži vo číš ny druh las túr ni kov a čo naj pre snej šie vy zna če né ich množ stvo,
f) schva ¾o va cie čís lo a mies to ur če nia na ba le nie, sád ko va nie, pu ri fi ká ciu ale bo spra co va nie.
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7. Re gis trač ný do klad pod ¾a bodu 6 musí ob sa ho va� dá tum a by� pod pí sa ný pro du cen tom ži vých las túr ni kov. Ten -
to re gis trač ný do klad musí by� riad ne očís lo va ný po ra do vým čís lom. Prí sluš ný or gán musí vies� re gis ter s vy zna -
če ný mi čís la mi re gis trač ných do kla dov a me na mi osôb, kto ré zbie ra jú živé las túr ni ky, kto rým boli tie to do kla dy
vy da né. Re gis trač ný do klad kaž dej dáv ky ži vých las túr ni kov musí pri odo sla ní dáv ky do ex pe dič né ho stre di ska,
pu ri fi kač né ho stre di ska, sád ko va cej ob las ti ale bo pre vádz kar ne na spra co va nie ob sa ho va� pe čiat ku s dá tu mom, 
a pre vádz ko va te lia tých to stre dísk, ob las tí ale bo pre vádz kar ní ho mu sia ucho vá va� naj me nej 12 me sia cov. Ok -
rem toho je aj pro du cent po vin ný ucho vá va� ho rov na ký čas. Ak však zber ži vých las túr ni kov vy ko ná va jú rov na kí
za mest nan ci, kto rí za bez pe ču jú pre vádz ku aj v ex pe dič nom stre di sku, pu ri fi kač nom stre di sku, sád ko va cej ob -
las ti ale bo pre vádz kar ni na spra co va nie v mies te ur če nia ži vých las túr ni kov, ten to re gis trač ný do klad mož no na -
hra di� tr va lým po vo le ním na pre pra vu vy sta ve ným prí sluš ným or gá nom.

8. Ak je pro dukč ná ob las� ale bo sád ko va cia ob las� do čas ne uza tvo re ná, musí prí sluš ný or gán za miet nu� vy dá va nie
re gis trač ných do kla dov pre ta kú to ob las� a musí ihneï po za sta vi� plat nos� všet kých už vy da ných re gis trač ných
do kla dov.

ČASŤ  C

POD MIEN KY NA SÁD KO VA NIE ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

Pri sád ko va ní ži vých las túr ni kov sa mu sia do dr žia va� tie to po žia dav ky:
1. Živé las túr ni ky sa mu sia zbie ra� a pre pra vo va� v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a čas ti B. 
2. Tech ni ka ma ni pu lá cie so ži vým las túr nik mi ur če ný mi na sád ko va nie musí umož ňo va�, aby las túr ni ky po po no -

re ní do im pri ro dze ných vôd zno vu na do bud li schop nos� ži vi� sa pros tred níc tvom fil trá cie.
3. Živé las túr ni ky ne mož no sád ko va� v ta kej hus to te, kto rá ne u mož ňu je ich pu ri fi ká ciu.
4. Živé las túr ni ky sa mu sia v sád ko va cej ob las ti po no ri� do mor skej vody na dos ta toč ný čas, kto rý musí s oh¾a dom

na sku toč nos�, že sa mu sia do dr ža� štan dar dy pod ¾a čas ti E, pre kra čo va� čas sta no ve ný na re duk ciu poč tov fe -
kál nych bak té rií na poč ty po vo le né tým to na ria de ním.

5. Ak je to pot reb né, musí prí sluš ný or gán ur či� a ozná mi� pre kaž dý druh ži vých las túr ni kov a pre schvá le nú sád -
ko va ciu ob las� mi ni mál nu tep lo tu vody na účin né sád ko va nie.

6. Ob las ti na sád ko va nie ži vých las túr ni kov mu sia by� schvá le né prí sluš ným or gá nom. Hra ni ce sta no víš� mu sia by�
zre te¾ ne vy zna če né bó ja mi, kol mi ale bo iný mi pev ný mi pros tried ka mi. Me dzi jed not li vý mi sád ko va cí mi ob las �a mi a 
tiež me dzi sád ko va cí mi ob las �a mi a pro dukč ný mi ob las �a mi musí by za cho va ná vzdia le nos� naj me nej 300 met rov.

7. Sta no viš tia vnút ri sád ko va cej ob las ti mu sia by� dob re od de le né tak, aby sa pred chá dza lo mie ša niu dá vok las túr -
ni kov. Musí sa po u ží va� tur nu so vý sys tém na sklad ňo va nia a vy sklad ňo va nia tak, aby sa ne moh la nová dáv ka
na sklad ni� pred tým, ako bola celá pre do šlá dáv ka vy ňa tá.

8. Pre vádz ko va te lia sád ko va cích ob las tí mu sia ucho vá va� pre in špek cie vy ko ná va né prí sluš ným or gá nom tr va lé
zá zna my o zdro ji ži vých las túr ni kov, tr va ní sád ko va nia, sád ko va cích ob las tiach a o ná sled nom ur če ní kaž dej
dáv ky po sád ko va ní.

9. Po vý lo ve zo sád ko va cej ob las ti musí by� po čas pre pra vy zo sád ko va cej ob las ti do schvá le né ho ex pe dič né ho stre -
di ska, pu ri fi kač né ho stre di ska ale bo pre vádz kar ne na spra co va nie dáv ky k dáv ke pri lo že ný re gis trač ný do klad,
kto rý ok rem úda jov uve de ných v čas ti B bo doch 6 a 7 musí ob sa ho va� aj údaj o lo ka li zá cii a schva ¾o va cie čís lo
sád ko va cej ob las ti, údaj o tr va ní sád ko va nia spo lu s ïal ší mi in for má cia mi pot reb ný mi na iden ti fi ko va nie a spät -
né zis te nie pô vo du pro duk tov. To sa ne vy ža du je, ak pre vádz ku v sád ko va cej ob las ti a aj v ex pe dič nom stre di sku
ale bo v pu ri fi kač nom stre di sku ale bo v pre vádz kar ni na spra co va nie za bez pe ču jú tí istí za mest nan ci.

ČASŤ  D

POD MIEN KY NA SCHVA ¼O VA NIE EX PE DIČ NÝCH STRE DÍSK ALE BO PU RI FI KAČ NÝCH STRE DÍSK

I. Vše obec né pod mien ky na prie sto ry a za ria de nia 

Stre di ská ne smú by� umies tne né v ob las tiach, kto ré sú v blíz kos ti od pu di vé ho zá pa chu, dymu, pra chu a iných
zdro jov kon ta mi ná cie. Mies to ne smie by� za pla vo va né ob vyk lým vy so kým prí li vom ale bo od li vom z oko li tých ob las tí.

Stre di ská mu sia ma� naj mä
1. v prie sto roch, kde sa ma ni pu lu je so ži vý mi las túr nik mi ale bo kde sa skla du jú

a) bu do vy ale bo za ria de nia s pev nou kon štruk ciou, riad ne zho to ve né a dos ta toč ne udr žia va né tak, aby sa pred chá -
dza lo kon ta mi ná cii ži vých las túr ni kov všet ký mi druh mi od pa dov, zne čis te nou vo dou, vý par mi, ne čis to ta mi ale bo 
prí tom nos �ou hlo dav cov ale bo iných zvie rat,

b) po dlahy, kto ré sa ¾ah ko udr žia va jú v čis to te po lo že né tak, aby umož ňo va li ¾ah ký od tok vody,
c) dos ta toč né pra cov né prie sto ry, kto ré umož ňu jú vy ho vu jú ce vy ko ná va nie všet kých pra cov ných ope rá cií za hy gie -

nic kých pod mie nok,
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d) odol né ste ny, kto ré sa ¾ah ko čis tia,
e) dos ta toč né pri ro dze né ale bo ume lé osvet le nie,

2. prí stup k dos ta toč né mu poč tu šat ní, umý va diel a zá cho dov; pri zá cho doch musí by� dos ta toč ný po čet umý va -
diel,

3. vhod né za ria de nia na umý va nie po mô cok, kon taj ne rov a za ria de nia,
4. za ria de nia na zá so bo va nie a ak tre ba na ucho vá va nie vý luč ne pit nej vody, kto rá spĺ ňa po žia dav ky oso bit né ho

predpisu1) ale bo za ria de nia na zá so bo va nie čis tou mor skou vo dou; mož no po vo li� za ria de nia na zá so bo va nie
úžit ko vou vo dou, ak úžit ko vá voda ne mô že prís� do sty ku so ži vý mi las túr nik mi ale bo by� po u ži tá na čis te nie ale -
bo dez in fek ciu kon taj ne rov, prie sto rov ale bo za ria de ní, kto ré pri chá dza jú do sty ku so ži vý mi las túr nik mi; po tru -
bia a vý pus te na úžit ko vú vodu mu sia by� zre te¾ ne ozna če né a od lí še né od tých, kto rý mi sa pri vá dza pit ná voda, 

5. za ria de nia a ná stro je ale bo ich po vrchy, kto ré sú ur če né na to, aby pri chá dza li do sty ku so ži vý mi las túr nik mi,
mu sia by� zho to ve né z ne hr dza ve jú ce ho ma te riá lu, kto rý sa ¾ah ko opä tov ne čis tí a umý va.

II. Vše obec né po žia dav ky na hy gie nu

Za mest nan ci mu sia do dr žia va� vy so ký stu peň čis to ty a hy gie ny; prie sto ry, vy ba ve nie a pra cov né pod mien ky mu sia 
spĺ ňa� po žia dav ky dô sled nej čis to ty a hy gie ny, a naj mä:

1. za mest nan ci, kto rí ošet ru jú živé las túr ni ky ale bo s nimi ma ni pu lu jú, mu sia no si� čis té pra cov né ode vy a ak je to
pot reb né, ru ka vi ce, kto ré sú vhod né na prá cu, kto rú tie to oso by vy ko ná va jú,

2. za mest nan ci sa mu sia zdr ža� sprá va nia, ako je p¾u va nie, kto ré môže ma� za ná sle dok kon ta mi ná ciu las túr ni kov; 
všet kým oso bám, kto ré tr pia ocho re ním, kto ré môže by� pre ná ša né ži vý mi las túr nik mi, sa musí do čas ne a až do
uzdra ve nia za ká za� pra co va� ale bo ma ni pu lo va� s tý mi to pro duk tmi,

3. aké ko¾ vek hlo dav ce, hmyz a iné zis te né škod ce sa mu sia ni či� a ich no vé mu vni ka niu do za ria de nia sa musí pred -
chá dza�; do má ce zvie ra tá ne smú ma� do za ria de nia prí stup,

4. prie sto ry, za ria de nia a ná stro je po u ží va né na ma ni pu lá ciu so ži vý mi las túr nik mi mu sia by� udr žia va né v čis to te
a dob rom tech nic kom sta ve; za ria de nia a ná stro je sa mu sia dô klad ne čis ti� na kon ci kaž dé ho pra cov né ho dňa
a vždy vte dy, keï je to pot reb né,

5. prie sto ry, za ria de nia a ná stro je sa ne smú bez po vo le nia prí sluš né ho or gá nu po u ží va� na iné úče ly, ako je ma ni -
pu lá cia so ži vý mi las túr nik mi,

6. od pa do vé ma te riá ly sa mu sia skla do va� hy gie nic kým spô so bom v od de le ných prie sto roch a ak tre ba v uzav re -
tých kon taj ne roch, vhod ných a vy hra de ných na ten to účel; od pa dy sa mu sia od stra ňo va� z blíz kos ti za ria de nia
v dos ta toč ných in ter va loch,

7. ho to vé pro duk ty sa mu sia skla do va� za kry té a mu sia sa ucho vá va� v dos ta toč nej vzdia le nos ti od prie sto rov, kde
sa ma ni pu lu je s iný mi zvie ra ta mi, ako sú živé las túr ni ky, na prí klad s kô rov ca mi.

III. Po žia dav ky na pu ri fi kač né stre di ská

Ok rem po žia da viek v bo doch I. a II. mu sia pu ri fi kač né stre di ská spĺ ňa� tie to po žia dav ky:
1. po dlahy a ste ny pu ri fi kač ných ná dr ží a akých ko¾ vek vod ných skla do va cích kon taj ne rov mu sia ma� hlad ké, pev -

né, ne prie pust né po vrchy a mu sia by� ¾ah ko čis ti te¾ né me cha nic kým drh nu tím ale bo vo dou pod tla kom; dno pu -
ri fi kač ných ná dr ží musí ma� dos ta toč ný sklon a musí by� vy ba ve né od to ko vou vý pus �ou dos ta toč nou na ob jem
vý ro by,

2. živé las túr ni ky mu sia by� pred pu ri fi ko va ním zba ve né bah na umy tím čis tou mor skou vo dou pod tla kom ale bo
pit nou vo dou pod tla kom; pr vot né umy tie mož no vy ko na� aj v pu ri fi kač ných ná dr žiach pred za ča tím sa mot nej
pu ri fi ká cie, ak sú po čas ce lé ho pr vot né ho umý va nia ot vo re né od to ko vé po tru bia ná dr že a po tom sa sys tém dos -
ta toč ne dlhý čas pre pla chu je tak, aby bol pred za ča tím pu ri fi kač né ho pro ce su čis tý,

3. pu ri fi kač né ná dr že sa mu sia zá so bo va� dos ta toč ným prú dom mor skej vody za ho di nu a na jed nu tonu ošet ro va -
ných ži vých las túr ni kov,

4. na pu ri fi ká ciu ži vých las túr ni kov sa musí po u ží va� čis tá mor ská voda ale bo mor ská voda vy čis te ná vhod ným
ošet re ním; vzdia le nos� me dzi mies tom od be ru mor skej vody a vý pus �a mi od pa do vej vody musí by� dos ta toč ná na 
to, aby sa vy lú či la kon ta mi ná cia; ak je pot reb né mor skú vodu ošet ro va�, musí by� pos tup a jeho účin nos� ove re -
ná prí sluš ným or gá nom; pit ná voda po u ží va ná na prí pra vu mor skej vody musí pred pri da ním jej hlav ných che -
mic kých zlo žiek zod po ve da� po žia dav kám na pit nú vodu,1)

5. čin nos� pu ri fi kač né ho sys té mu musí ži vým las túr ni kom umož ňo va� rých lo na do bud nú� fil trač nú ak ti vi tu, od -
strá ni� kon ta mi ná ciu ka lom, musí za bra ňo va� ich re kon ta mi ná cii a musí umož ňo va�, aby zos ta li na ži ve a boli po
pu ri fi ko va ní v dob rom sta ve na ba le nie, skla do va nie a pre pra vu pred ich uve de ním na trh,

6. množ stvo ži vých las túr ni kov na pu ri fi ko va nie ne smie pre kra čo va� ka pa ci tu pu ri fi kač né ho stre di ska; živé las túr -
ni ky sa mu sia ne pre tr ži te pu ri fi ko va� dos ta toč ne dlho na to, aby sa spl ni li mik ro bio lo gic ké po žia dav ky pod ¾a čas -
ti E; ten to čas pu ri fi ko va nia sa za čí na od oka mi hu, keï boli živé las túr ni ky v pu ri fi kač nej ná dr ži dos ta toč ne za -
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kry té vo dou a trvá do vte dy, kým nie sú vy ňa té z ná dr že. Pu ri fi kač né stre di sko musí bra� do úva hy úda je, kto ré sa
vz�a hu jú na su ro vi ny, ako sú druh las túr ni kov, ob las� ich pô vo du, ob sah mik ró bov v nich a po dob ne; v prí pa de
pot re by sa musí čas pu ri fi ká cie pre dĺ ži� tak, aby sa za bez pe či lo, že živé las túr ni ky spĺ ňa jú bak te rio lo gic ké po žia -
dav ky pod ¾a čas ti E,

7. ak sú v pu ri fi kač nej ná dr ži via ce ré dáv ky mäk ký šov, mu sia by� rov na ké ho ži vo číš ne ho dru hu a mu sia po chá dza� 
z rov na kej pro dukč nej ob las ti ale bo z rôz nych ob las tí, kto ré spĺ ňa jú rov na ké zdra vot né po žia dav ky; dĺž ka ošet re -
nia sa musí za kla da� na čase po ža do va nom pre dáv ku, kto rá si vy ža du je naj dlh šie pu ri fi ko va nie,

8. kon taj ne ry, kto ré sa po u ží va jú na ucho vá va nie ži vých las túr ni kov v pu ri fi kač ných sys té moch, mu sia by� skon -
štru o va né tak, aby cez ne moh la prú di� mor ská voda; výš ka vrs tiev ži vých las túr ni kov ne smie brá ni� ot vá ra niu
ich las túr po čas pu ri fi ká cie,

9. v ná dr žiach, kde sa živé las túr ni ky pu ri fi ku jú, ne mož no ucho vá va� žiad ne kô rov ce, ryby ale bo mor ské ži vo čí chy
iných dru hov,

10. po ukon če ní pu ri fi ká cie sa mu sia las tú ry ži vých las túr ni kov dô klad ne umy� pos trekom ha di cou s pit nou vo dou
ale bo čis tou mor skou vo dou; toto sa môže, ak je to pot reb né, usku toč ni� v ná dr ži na pu ri fi ká ciu; voda z opla cho -
va nia sa ne smie re cir ku lo va�,

11. pu ri fi kač né stre di sko musí ma� vlast né la bo ra tó rium ale bo za bez pe če né služ by v la bo ra tó riu vy ba ve nom pot reb -
ným za ria de ním na kon tro lu účin nos ti pu rif ká cie mik ro bio lo gic ký mi me tó da mi; la bo ra tór ne za ria de nia mimo
cen tier mu sia by� uzna né prí sluš ným or gá nom,

12. pu ri fi kač né stre di ská mu sia v tr va lej re gis trač nej kni he do stup nej pre in špek ciu vy ko ná va nú prí sluš ným in -
špekč ným or gá nom vies� pra vi del ne, úpl ne, pres ne a či ta te¾ ne zá zna my o tých to úda joch:
a) o vý sled koch mik ro bio lo gic kých vy šet re ní vody pu ri fi kač né ho sys té mu, pri te ka jú cej do pu ri fi kač ných ná dr ží,
b) o vý sled koch mik ro bio lo gic kých vy šet re ní ne pu ri fi ko va ných ži vých las túr ni kov,
c) o vý sled koch mik ro bio lo gic kých vy šet re ní pu ri fi ko va ných ži vých las túr ni kov,
d) o dá tu moch a množ stvách ži vých las túr ni kov do da ných do pu ri fi kač né ho stre di ska a o čís lach zod po ve da jú cich

re gis trač ných do kla dov,
e) o čase na pl ne nia a vy prázd ne nia pu ri fi kač ných sys té mov (tr va nie pu ri fi ká cie),
f) po dro bnos ti o ex pe do va ní zá sie lok po pu ri fi ká cii.

13. pu ri fi kač né stre di ská môžu pri ja� len také dáv ky ži vých las túr ni kov, kto ré sú spre vá dza né re gis trač ným do kla -
dom uve de ným v čas ti B; pu ri fi kač né stre di ská, kto ré odo sie la jú dáv ky ži vých las túr ni kov do ex pe dič ných stre -
dísk, mu sia pos ky to va� re gis trač ný do klad, kto rý ok rem úda jov pod ¾a čas ti B bo dov 6 a 7 ob sa hu je ok rem iné ho
aj schva ¾o va cie čís lo a ad re su pu ri fi kač né ho stre di ska a údaj o tr va ní pu ri fi ká cie, ako aj dá tu my, kedy boli las -
túr ni ky do da né a kedy ex pe do va né z pu ri fi kač né ho stre di ska spo lu s aký mi ko¾ vek ïal ší mi údaj mi, pot reb ný mi
na iden ti fi ká ciu pro duk tov a na spät né vy sle do va nie pro duk tov,

14. kaž dý obal, kto rý ob sa hu je pu ri fi ko va né živé las túr ni ky, musí by� ozna če ný eti ke tou, kto rou sa osved ču je, že
všet ky mäk ký še boli pu ri fi ko va né.

IV. Po žia dav ky na ex pe dič né stre di ská
1. Ok rem po žia da viek v bo doch I. a II. mu sia ex pe dič né stre di ská do dr žia va� tie to pod mien ky:

a) fi na li zá cia ne smie za prí či ňo va� žiad nu kon ta mi ná ciu pro duk tov; za ria de nia na fi na li zá ciu sa mu sia po u ží va�
pod ¾a po stu pov uzna ných prí sluš ným or gá nom s oso bit ným zre te ¾om na bak te rio lo gic kú a che mic kú kva li tu
mor skej vody, kto rá sa v nich po u ží va,

b) za ria de nia a kon taj ne ry vo fi na li zač ných za ria de niach ne smú pred sta vo va� zdroj kon ta mi ná cie pro duk tov,
c) po stu py ka lib ro va nia ži vých las túr ni kov ne smú ma� za ná sle dok do da toč nú kon ta mi ná ciu pro duk tov ale bo zme -

ny, kto ré ovplyv ňu jú schop nos ti pro duk tov z h¾a di ska ich vhod nos ti na pre pra vu a skla do va nie po ba le ní,
d) kaž dé umý va nie ale bo čis te nie ži vých las túr ni kov sa musí vy ko ná va� s po u ži tím čis tej mor skej vody ale bo pit nej

vody pod tla kom a voda po u ži tá na čis te nie sa ne smie re cyk lo va�.
2. Ex pe dič né stre di ská môžu pri jí ma� len také dáv ky ži vých las túr ni kov, kto ré sú spre vá dza né re gis trač ným do kla -

dom uve de ným v čas ti B bo doch 6 a 7 a kto ré po chá dza jú zo schvá le ných pro dukč ných ob las tí, sád ko va cích ob -
las tí ale bo pu ri fi kač ných stre dísk.

3. Ex pe dič né stre di ská mu sia ma� vlast né la bo ra tó rium ale bo za bez pe če né služ by v la bo ra tó riu vy ba ve nom ok rem
iné ho pot reb ný mi za ria de nia mi na kon tro lu, či mäk ký še spĺ ňa jú mik ro bio lo gic ké uka zo va te le pod ¾a čas ti E; la -
bo ra tó riá mimo stre dísk mu sia by� uzna né prí sluš ným or gá nom; tie to po žia dav ky sa ne vz�a hu jú na ex pe dič né
stre di ská, kto ré zís ka va jú mäk ký še vý luč ne a pria mo z pu ri fi kač ných stre dísk, v kto rých boli po pu ri fi ká cii vy -
šet re né.

4. Ex pe dič né stre di ská mu sia vies� a dá va� prí sluš né mu or gá nu k dis po zí cii
a) vý sled ky mik ro bio lo gic kých tes tov ži vých las túr ni kov zo schvá le nej pro dukč nej ob las ti, ob las ti sád ko va nia ale bo

pu ri fi kač né ho stre di ska,
b) úda je o dá tu moch a množ stvách ži vých las túr ni kov do da ných do ex pe dič né ho stre di ska spo lu so zod po ve da jú ci -

mi re gis trač ný mi do klad mi,
c) po dro bnos ti o ex pe dí cii vrá ta ne mien a ad ries prí jem cov, dá tu moch a množ stvách ex pe do va ných ži vých las túr ni -

kov spo lu s ko reš pon du jú ci mi čís la mi vstup ných re gis trač ných do kla dov.
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Úda je uve de né v pís me nách a) až c) sa mu sia vies� chro no lo gic ky a ucho vá va� po dobu ur če nú prí sluš ným
or gá nom, naj me nej však 12 me sia cov.

5. Na ex pe dič né stre di ská umies tne né na pa lu bách lodí sa vz�a hu jú po žia dav ky pod ¾a bo du 1 písm. b), c) a d) a bo -
dov 3 a 4. Na tie to ex pe dič né stre di ská sa pri me ra ne vz�a hu jú po žia dav ky bo dov I. a II.

ČASŤ  E

PO ŽIA DAV KY NA ŽIVÉ LAS TÚR NI KY

I. Živé las túr ni ky ur če né na pria me kon zu mo va nie ¾uï mi mu sia spĺ ňa� tie to po žia dav ky:
1. Mu sia ma� vi zu ál ne cha rak te ris tic ký čer stvý vzh¾ad a ži vo ta schop nos�, las tú ry mu sia by� bez ne čis tôt, las túr ni -

ky mu sia pre ja vo va� pri me ra nú re ak ciu na po klep a mu sia ob sa ho va� nor mál ne množ stvo vnút roch lop ňo vej te -
ku ti ny.

2. Mu sia ob sa ho va� me nej ako 300 fe kál nych ko li form ných bak té rií ale bo me nej ako 230 bak té rií Es che ri chia co li
v 100 g mäsa a vnút roch lop ňo vej te ku ti ny zis te ných skúš kou MPN s tro ma rie de nia mi v pia tich skú mav kách ale -
bo inou bak te rio lo gic kou me tó dou s rov no cen nou pres nos �ou.

3. Ne smú ob sa ho va� sal mo ne ly v 25 gra moch mäsa.
4. Ne smú ob sa ho va� to xic ké ale bo od por vzbu dzu jú ce lát ky, kto ré sa vy sky tu jú pri ro dze ne ale bo ná sled kom kon ta -

mi ná cie pros tre dia v množ stve, kto ré pre kra ču je naj vy ššie prí pust né množ stvo ale bo ma xi mál ny li mit re zí duí
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2) 

5. Ob sah rá dio nuk li dov ne smie pre kra čo va� li mit usta no ve ný oso bit ným pred pi som pre po tra vi ny. 
6. Cel ko vý ob sah to xí nu Pa ra ly tic She ll fish Po i son (PSP) v jed lých čas tiach mäk ký šov (v ce lom tele ale bo v kaž dej

jed lej čas ti oso bit ne) ne smie pre kra čo va� 80 mik ro gra mov na 100 gra mov mäsa mäk ký ša pod ¾a bio lo gic kej me tó -
dy skú ša nia, ak tre ba v spo je ní s uzna nou che mic kou me tó dou zis �o va nia sa xi to xí nu. Pri spor ných vý sled koch
sa po u ží va ako re fe renč ná me tó da bio lo gic ká me tó da.

7. Ob vyk lý mi bio lo gic ký mi me tó da mi tes to va nia ne smú by� po zi tív ne vý sled ky na prí tom nos� to xí nu Dia rr he tic
She ll fish Po i son (DSP) v jed lých čas tiach mäk ký šov (v ce lom tele ale bo v kaž dej jed lej čas ti oso bit ne).

8. Cel ko vý ob sah Am ne sic She ll fish Po i son (ASP) v jed lých čas tiach mäk ký šov (v ce lom tele ale bo v kaž dej jed lej čas -
ti oso bit ne) ne smie pre kra čo va� 20 mik ro gra mov ky se li ny do mo o vej v 1 gra me pri po u ži tí me tó dy HPLC.

9. Ak nie sú k dis po zí cii ru tin né po stu py vi ro lo gic ké ho vy šet ro va nia a ak nie sú sta no ve né vi ro lo gic ké štan dar dy,
mu sia sa zdra vot né kon tro ly ži vých mäk ký šov za kla da� na vy šet ro va ní poč tu fe kál nych bak té rií.

10. Vy šet ro va nie na kon tro lu do dr žia va nia po žia da viek pod ¾a tej to prí lo hy sa musí vy ko ná va� ove re ný mi, ve dec ky
uzna ný mi me tó da mi.

II. Oso bit né zdra vot né kon tro ly pri zbe re a spra co va ní ur či tých las túr ni kov s ob sa hom Am ne sic She ll fish
Po i son (ASP) pre kra ču jú cim usta no ve ný li mit

1. Vý nim kou z bodu I. 8. mož no po vo li� zber las túr ni kov, kto ré pat ria k dru hom Pec ten ma xi mus a Pec ten ja co ba e us
s kon cen trá ciou ky se li ny do mo o vej (KD) v ce lom tele pre kra ču jú cou 20 mg. kg-1, ale niž šou ako 250 mg. kg-1 a kto -
ré zod po ve da jú po žia dav kám uve de ným v bode 2.

2. Po žia dav ky uve de né v bode 1 sú na sle du jú ce:
a) mäk ký še mu sia pod lie ha� pod mien kam zbe ru usta no ve ným v bode 6,
b) mu sia by� pre pra vo va né v kon taj ne roch ale bo auto mo bi lo vých vo zid lách, kto ré boli za pe ča te né pod ¾a po ky nov

prí sluš né ho or gá nu a pria mo odo sla né z pro dukč ných ob las tí do pre vádz kar ne schvá le nej na vy ko ná va nie špe ci -
fic kej úpra vy tých to mäk ký šov, kto rá za hŕ ňa od strá ne nie he pa to pan kre a su, mäk kých tka nív ale bo všet kých
ostat ných čas tí, kto ré nie sú v sú la de s bo dom 6.2; zoz nam pre vádz kar ní oso bit ne schvá le ných na ten to účel prí -
sluš ný or gán ozná mi Eu róp skej ko mi sii a člen ským štá tom,

c) mu sia by� spre vá dza né re gis trač ným do ku men tom po tvr de ným prí sluš ným or gá nom pre kaž dú dáv ku, v kto rom
sa špe ci fi ku jú po žia dav ky pod ¾a čas ti B bo dov 6 a 7, ako aj ana to mic ká čas� ale bo čas ti, kto ré môžu by� spra co va -
né na ¾ud skú spot re bu; tr va lé po vo le nie na pre pra vu ude le né prí sluš ným or gá nom nie je prí pust né,

d) po úpl nom od strá ne ní he pa to pan kre a su, mäk kých tka nív a akých ko¾ vek iných kon ta mi no va ných čas tí, mus cu -
lus ad duc tor ale bo go ná dy ur če né na ¾ud skú spot re bu ne smú ob sa ho va� množ stvo ASP de te ko va te¾ né tech ni ka -
mi HPLC, kto ré pre kra ču je 20 mg.kg-1.

3. Kaž dú dáv ku fi nál nych pro duk tov tes tu je oso bit ne schvá le ná pre vádz ka reň. Ak vzor ka, ako je uve de né v bode 6,
ob sa hu je viac ako 20 mg.kg-1 KD, celá dáv ka sa musí zni či� pod kon tro lou prí sluš né ho or gá nu.

4. He pa to pan kre as, mäk ké tka ni vá a všet ky ostat né to xic ké čas ti s pre kro če ný mi li mit mi usta no ve ný mi v bode 6.2.
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me nie č. 101/2003 Z. z.) 



vrá ta ne fi nál nych pro duk tov, v kto rých je pre kro če ný li mit 20 mg.kg-1 KD, sa musí zni či� pod kon tro lou prí sluš -
né ho or gá nu.

5. Prí sluš ný or gán za bez pe čí, aby sa na úpra vu uve de nú v bode 2 písm. b) po u ži li vlast né zdra vot né kon tro ly pod ¾a
§ 6. Vý rob ca in for mu je prí sluš ný or gán o akých ko¾ vek vý sled koch vz�a hu jú cich sa na fi nál ny pro dukt, kto ré nie
sú v sú la de s bo dom I.8.
6.1. Po čas vý sky tu ak tív nej to xic kej epi zó dy s ASP vo vo dách pro dukč ných ob las tí, ako je usta no ve né v čas ti F

bode 3, sa ne smie po vo li� žiad ny zber las túr ni kov z dru hov Pec ten ma xi mus a Pec ten ja co ba e us.
6.2. Ak dve po sebe na sle du jú ce ana lý zy vzo riek odob ra tých me dzi jed ným, a nie viac ako sied mi mi dňa mi uká žu, že

kon cen trá cia KD v ce lom mäk ký ši je niž šia ako 250 mg.kg-1 a kon cen trá cia KD v čas tiach ur če ných na ¾ud skú
spot re bu, kto ré sa ana ly zu jú od de le ne, je niž šia ako 4,6 mg.kg-1, môže sa za ča� ob me dze ný re žim zbe ru mäk ký -
šov s kon cen trá ciou KD v ce lom tele vyš šou ako 20 mg.kg-1. Ana lý zy ce lé ho tela sa vy ko ná va jú s ho mo ge ná tom
de sa� mäk ký šov. Ana lý za jed lých čas ti sa vy ko ná va s ho mo ge ná tom de sa� in di vi du ál nych čas tí.

6.3. O bo doch od be ru vzo riek roz hod ne prí sluš ný or gán tak, aby sa za bez pe či lo, že pro dukt spĺ ňa uka zo va te le pod ¾a
bodu 6.2. Po po vo le ní zbe ru musí by� frek ven cia od be ru vzo riek na ana lý zu KD v mäk ký šoch (ce lom tele a v m.
ad duc tor a go ná dach od de le ne) mi ni mál ne je den raz týž den ne. Zber môže po kra čo va�, ak sú vý sled ky v sú la de
s pod mien ka mi uve de ný mi v bode 6.2.

III. Po dro bnos ti, kto ré sa tý ka jú ma xi mál ne ho ob sa hu a me tód ana lý zy nie ktorých mor ských bio to xí nov
v las túr ni koch, os tna to kož coch, pláš �ov coch a mor ských ulit ní koch

1. Tým to bo dom sa upra vu je ma xi mál ny prí pust ný ob sah mor ských bio to xí nov kom ple xu Dia rr he tic She ll fish Po i -
son (DSP) pod ¾a bodu I.7. [ky se li na oka da i ko vá (KO) a di no fy sis to xí ny (DTX)], yes so to xí nov (YTX), pec te no to xí -
nov (PTX) a ky se lín azas pi ro vých (AZK) a me tó dy ana lýz, kto ré sa po u ži jú na ich de tek ciu. Po u ži je sa na las túr ni -
ky, os tna to kož ce, pláš �ov ce a mor ské ulit ní ky, kto ré sú ur če né na bez pros tred nú ¾ud skú spot re bu ale bo na
ïal šie spra co va nie pred spot re bou.

2. Ma xi mál ny ob sah ky se li ny oka da i ko vej, di no fy sis to xí nov a pec te no to xí nov spo lu vo zvie ra tách uve de ných v bode 
1 (celé telo ale bo aká ko¾ vek jed lá čas� od de le ne) musí by� naj viac 160 µg ek vi va len tov ky se li ny oka da i ko vej v 1 kg. 
Me tó dy ana lý zy sú uve de né v bode 6.

3. Ma xi mál ny ob sah yes so to xí nov vo zvie ra tách uve de ných v bode 1 (celé telo ale bo aká ko¾ vek jed lá čas� od de le ne)
musí by� naj viac 1 mg ek vi va len tu yes so to xí nu v 1 kg. Me tó dy ana lý zy sú uve de né v bode 6.

4. Ma xi mál ny ob sah azas pi ro vých ky se lín vo zvie ra tách uve de ných v bode 1 (celé telo ale bo aká ko¾ vek jed lá čas� od -
de le ne) musí by� naj viac 160 µg ek vi va len tov ky se li ny azas pi ro vej v 1 kg. Me tó dy ana lý zy sú uve de né v bode 6.

5. Ak vý sled ky vy ko na ných ana lýz uka zu jú ne zrov na los ti me dzi rôz ny mi me tó da mi, za re fe renč nú me tó du sa po va -
žu je bio lo gic ký test na my šiach. 

6. Me tó dy de tek cie
6.1. Bio lo gic ké me tó dy

Na de tek ciu to xí nov uve de ných v bode 1 mož no po u ži� sé rio vé po stu py bio lo gic kých tes tov na my šiach, kto ré sa
od li šu jú po dielom tes to va né ho ma te riá lu (he pa to pan kre as ale bo celé telo) v roz púš �ad lách po u ži tých na
 extrak ciu a v pu ri fi kač ných stup ňoch. Cit li vos� a se lek tív nos� zá vi sí od vý be ru roz púš �a diel po u ži tých na ex tra -
kciu a od pu ri fi kač ných stup ňov, a toto sa musí vzia� do úva hy pri roz ho do va ní o me tó de, kto rá sa po u ži je tak,
aby sa po kryl celý roz sah to xí nov.
Na de tek ciu ky se li ny oka da i ko vej, di no fy sis to xí nov, pec te no to xí nov a yes so to xí nov mož no po u ži� jed no du chý
bio lo gic ký test na my šiach. Ten to test môže by�, ak je to pot reb né, do pl ne ný krok mi od de le nia te ku ti na/te ku ti -
na s ety la ce tá tom/vo dou ale bo dich lo ro me tá nom/vo dou na od strá ne nie po ten ciál nych in ter fe ren cií. De tek cia
ky se lín azas pi ro vých v bež ných ob sa hoch pros tred níc tvom toh to po stu pu si vy ža du je po u ži tie ce lé ho tela ako
po dielu tes to va né ho ma te riá lu.
Na kaž dý test sa po u ži jú tri myši. Za po zi tív ny vý sle dok prí tom nos ti jed né ho ale bo via ce rých to xí nov uve de ných
v bode 1 v množ stvách pre kra ču jú cich li mi ty usta no ve né v bo doch 2 až 4 sa po va žu je úhyn dvoch z troch myší
do 24 ho dín po ino ku lá cii kaž dej z nich ex tra ktu ek vi va lent né ho 5 g he pa to pan kre a su ale bo 25 g ce lé ho tela.
Na de tek ciu ky se li ny oka da i ko vej, di no fy sis to xí nov, pec te no to xí nov a azas pi ro vých ky se lín mož no po u ži� bio lo -
gic ký test na my šiach s ex tra kciou ace tó nom, po kto rej na sle du je od de le nie te ku ti na/te ku ti na die ty lé te rom;
toto však ne mož no po u ži� na de tek ciu yes so to xí nov, pre to že po čas kro ku od de ¾o va nia môžu na sta� stra ty tých -
to to xí nov. Na kaž dý test sa po u ži jú tri myši. Za po zi tív ny vý sle dok prí tom nos ti ky se li ny oka da i ko vej, di no fy sis -
to xí nov, pec te no to xí nov a azas pi ro vých ky se lín v množ stvách pre kra ču jú cich li mi ty usta no ve né v bo doch 2 a 4
sa po va žu je úhyn dvoch z troch myší do 24 ho dín po ino ku lá cii kaž dej z nich ex tra ktu ek vi va lent né ho 5 g he pa -
to pan kre a su ale bo 25 g ce lé ho tela.
Bio lo gic kým tes tom na pot kanoch sa môže de te ko va� ky se li na oka da i ko vá, di no fy sis to xí ny a azas pi ro vé ky se li -
ny. Na kaž dý test tre ba po u ži� tri pot kany. Za po zi tív ny vý sle dok prí tom nos ti ky se li ny oka da i ko vej, di no fy sis to -
xí nov a azas pi ro vých ky se lín v množ stvách pre kra ču jú cich li mi ty usta no ve né v bo doch 2 a 4 sa po va žu je hnač -
ko vá od po veï kto ré ho ko¾ vek z tých to troch pot kanov.

6.2. Al ter na tív ne me tó dy de tek cie
Ako al ter na tív ne ale bo do pln ko vé me tó dy k tým to bio lo gic kým tes to va cím me tó dam mož no po u ži� sé riu me tód,
ako je vy so ko tla ko vá kva pa li no vá chro ma to gra fia (HPLC) s flu o ri met ric kou de tek ciou, kva pa li no vá chro ma to -

Strana 2170 Zbierka zákonov č. 298/2003 Čiastka 141



gra fia (LC), hmot nost ná spek tro met ria (MS); imu no lo gic ké me tó dy skú ša nia a funk čné me tó dy, ako je skúš ka
na in hi bí ciu fos fa tá zy za pred po kla du, že nimi, či už sa mot ný mi ale bo kom bi no va ný mi mož no de te ko va� mi ni -
mál ne na sle du jú ce ana ló gy, ïa lej, že nie sú me nej účin né ako bio lo gic ké me tó dy a že ich za ve de nie pos ky tu je
rov no cen nú úro veň ochra ny zdra via ¾udí:
a) ky se li na oka da i ko vá a di no fy sis to xí ny: na de tek ciu prí tom nos ti DTX3 sa môže vy ža do va� hyd ro lý za,
b) pec te no to xí ny: PTX1 a PTX2,
c) yes so to xí ny: YTX, 45 OH YTX, homo YTX a 45 OH homo YTX,
d) ky se li ny azas pi ro vé: AZK1, AZK2 a AZK3.
Ak sa ob ja via nové ana ló gy s výz namom pre zdra vie ¾udí, mu sia sa za hr nú� do ana lýz. Pred tým, ako budú mož -
né che mic ké ana lý zy, mu sia by� do stup né štan dar dy. Cel ko vá to xi ci ta sa vy po čí ta s po u ži tím kon verz ných fak -
to rov za lo že ných na úda joch o to xi ci te do stup ných pre kaž dý to xín.
Cha rak te ris ti ky sta no ve nia tých to me tód budú ur če né po va li dá cii pod ¾a me dzi ná rod ne schvá le né ho po stu pu.

ČASŤ  F

ZDRA VOT NÉ KON TRO LY A MO NI TO RO VA NIE PRO DUK CIE ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

1. Prí sluš ný or gán musí ur či� úrad ný zdra vot ný kon trol ný sys tém tak, aby sa ove ri lo, či sú spl ne né po žia dav ky toh -
to na ria de nia. Ten to kon trol ný sys tém musí ob sa ho va� pe rio dic ké mo ni to ro va nie sád ko va cích a pro dukč ných
ob las tí ži vých las túr ni kov, kto rým sa za bez pe čí
a) pred chá dza nie zlým prak ti kám s oh¾a dom na pô vod a ur če nie ži vých las túr ni kov,
b) kon tro la mik ro bio lo gic kej kva li ty ži vých las túr ni kov vo vz�a hu k ich pro dukč ným a sád ko va cím ob las tiam,
c) kon tro la po ten ciál nej prí tom nos ti plan któ nu pro du ku jú ce ho to xí ny v pro dukč ných a sád ko va cích vo dách a prí -

tom nos ti bio to xí nov v ži vých las túr ni koch,
d) kon tro la po ten ciál nej prí tom nos ti che mic kých kon ta mi nan tov.

2. Na úče ly kon tro ly pod ¾a bodu 1 písm. c) a d) musí prí sluš ný or gán ur či� pre be ra cie po stu py od be ru vzo riek na
kon tro lu mož nej prí tom nos ti to xic ké ho plan któ nu, bio to xí nov a kon ta mi nan tov v pra vi del ných in ter va loch ale bo 
za lo že né na zá sa de „od prí pa du k prí pa du“, ak ide o ne pra vi del né ob do bia zbe ru mäk ký šov.

3. Pre be ra cie po stu py od be ru vzo riek pod ¾a bodu 2 mu sia zoh ¾ad ňo va� naj mä
a) prav de po dob né va riá cie fe kál nej kon ta mi ná cie v kaž dej pro dukč nej a sád ko va cej ob las ti,
b) mož né va riá cie prí tom nos ti plan któ nu, kto rý ob sa hu je mor ské bio to xí ny v pro duk cii v sád ko va cích ob las tiach;

od ber vzo riek sa musí vy ko ná va� tak to:
1. mo ni to ro va nie sa vy ko ná va pe rio dic kým od be rom vzo riek or ga ni zo va ným tak, aby sa zis ti li zme ny v zlo že ní

plan któ nu, kto rý ob sa hu je to xí ny a v jeho ze me pis nej dis tri bú cii; po in for má ciách, kto ré vzbu dzu jú po do zre nie 
na aku mu lá ciu to xí nov v mäse mäk ký šov, musí na sle do va� in ten zív ny od ber vzo riek,

2. in ten zív ny od ber vzo riek sa za bez pe ču je mo ni to ro va ním plan któ nu vo vo dách pre lov rýb a rast mäk ký šov zvý -
še ním poč tu miest od be ru a poč tu vzo riek a tes to va ním na to xi ci tu s po u ži tím mäk ký šov z pos tih nu tej ob las ti,
kto ré sú naj po do zri vej šie z kon ta mi ná cie; uvá dza nie na trh mäk ký šov z tej to ob las ti ne mož no zno vu po vo li�,
kým sa no vým od be rom vzo riek ne pre u ká žu vy ho vu jú ce vý sled ky tes tov na to xi ci tu,

c) mož nú kon ta mi ná ciu mäk ký šov v pro dukč nej a sád ko va cej ob las ti.
Ak vý sled ky pre be ra cie ho po stu pu po u ka zu jú na to, že uvá dza nie ži vých las túr ni kov na trh môže pred sta vo va�
ne bez pe čen stvo pre zdra vie ¾udí, prí sluš ný or gán musí, po kia¾ ide o vý lov da ných mäk ký šov pro dukč nú ob las�
uzav rie�, až kým ne na sta ne zlep še nie si tu á cie v nej. 

4. Mu sia sa vy ko ná va� la bo ra tór ne tes ty na kon tro lu do dr žia va nia po žia da viek na fi nál ne pro duk ty usta no ve ných
v čas ti E. Musí sa ur či� a za vies� kon trol ný sys tém na ove ro va nie, či mor ské bio to xí ny ne pre kra ču jú li mi ty usta -
no ve né na úče ly zdra vot nej ne škod nos ti pro duk tov.

5. Musí sa za bez pe či� in špek cia pre vádz kar ní v pra vi del ných in ter va loch a tie to in špek cie mu sia ob sa ho va� naj mä
kon tro ly za me ra né na
a) ove ro va nie, či sa stá le pl nia hy gie nic ké pod mien ky schva ¾o va nia pre vádz kar ní,
b) kon tro lu čis to ty prie sto rov, za ria de ní, vy ba ve nia a hy gie ny za mest nan cov,
c) ove ro va nie, či sa so ži vý mi las túr nik mi správ ne za ob chá dza a či sa správ ne ošet ru jú,
d) správ ne po u ží va nie a čin nos� pu ri fi kač ných ale bo fi na li zač ných sys té mov,
e) kni hy na re gis trá ciu úda jov čas ti D bodu III. 12,
f) správ ne po u ží va nie zdra vot ných zna čiek.

6. Tie to kon tro ly môžu za hŕ ňa� aj úrad ný od ber vzo riek na la bo ra tór ne tes ty, kto rých vý sled ky sa mu sia ozná mi�
oso bám zod po ved ným za pre vádz kar ne.

7. Mu sia sa vy ko ná va� aj úrad né kon tro ly skla do va nia a pre pra vy zá sie lok ži vých las túr ni kov.
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ČASŤ  G

BA LE NIE ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

1. Živé las túr ni ky sa mu sia ba li� za hy gie nicky vy ho vu jú cich pod mie nok. Oba lo vé ma te riá ly ale bo kon taj ne ry na
živé las túr ni ky
a) ne smú ne ga tív ne ovplyv ňo va� or ga no lep tic ké vlast nos ti ži vých las túr ni kov,
b) ne smú pre ná ša� na las túr ni ky lát ky škod li vé zdra viu ¾udí,
c) mu sia by� pev né, aby dos ta toč ne chrá ni li živé las túr ni ky.

2. Us tri ce sa mu sia ba li� tak, aby le ža li kon káv nou las tú rou sme rom dole.
3. Všet ky oba ly so ži vý mi las túr nik mi mu sia by� uzav re té a za pe ča te né a mu sia také zos ta� od ex pe dič né ho stre di -

ska až po do da nie spot re bi te ¾o vi ale bo ma lo ob chod né mu pre daj co vi.

ČASŤ  H

UCHO VÁ VA NIE A SKLA DO VA NIE ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

1. Vo všet kých skla do va cích miest nos tiach sa mu sia živé las túr ni ky ucho vá va� pri tep lo te, kto rá ne priaz ni vo ne ov -
plyv ňu je ich kva li tu a ži vo ta schop nos�. Pria me oba ly so ži vý mi las túr nik mi ne smú pri chá dza� do sty ku s po -
dlahou skla do va cej miest nos ti a mu sia sa uk la da� na čis tý vy vý še ný po vrch.

2. Po ba le ní a po tom, ako živé las túr ni ky opus ti li ex pe dič né stre di sko, sa s vý nim kou ma lo ob chod né ho pre daja
v ex pe dič nom stre di sku ne smie vy ko ná va� ich opä tov né na má ča nie ale bo pos treko va nie vo dou.

ČASŤ  I

PRE PRA VA Z EX PE DIČ NÉ HO STRE DI SKA

1. Zá siel ky ži vých las túr ni kov ur če ných na ¾ud skú spot re bu sa mu sia pre pra vo va� z ex pe dič né ho stre di ska za ba le -
né ako za pe ča te né ba lí ky a mu sia zos ta� také až do pre daja spot re bi te ¾om ale bo ma lo ob chod ným pre daj com.

2. Pre prav né pros tried ky po u ží va né na zá siel ky ži vých las túr ni kov mu sia by� skon štru o va né a vy ba ve né tak to:
a) ich vnú tor né ste ny a iné čas ti, kto ré môžu prís� do sty ku so ži vý mi las túr nik mi, mu sia by� z ne hr dza ve jú ce ho ma -

te riá lu; ste ny mu sia by� hlad ké a ¾ah ko čis ti te¾ né,
b) mu sia by� vhod ne vy ba ve né, aby pos ky to va li ži vým las túr ni kom účin nú ochra nu pred ex trém nym tep lom ale bo

chla dom, kon ta mi ná ciou ne čis to ta mi ale bo pra chom, a pred po ško de ním las túr otras mi a tre ním,
c) so ži vý mi las túr nik mi sa ne smú pre pra vo va� iné pro duk ty, kto ré by ich moh li kon ta mi no va�.

3. Živé las túr ni ky sa mu sia pre pra vo va� a dis tri bu ova� v uzav re tých vo zid lách ale bo kon taj ne roch, kto ré umož ňu jú
ich ucho vá va nie pri tep lo tách, kto ré ne priaz ni vo ne ov plyv ňu jú ich kva li tu a ži vo ta schop nos�. Ba lí ky, kto ré ob sa -
hu jú živé las túr ni ky, sa ne smú pre pra vo va� v pria mom sty ku s po dlahou vo zid la ale bo kon taj ne ra a mu sia by�
pod lo že né vy vý še ným po vrchom ale bo iný mi vhod ný mi pros tried ka mi, kto ré pred chá dza jú sty ku s po dlahou. Ak
sa pri pre pra ve zá sie lok ži vých las túr ni kov po u ží va ¾ad, musí by� vy ro be ný z pit nej vody ale bo z čis tej mor skej
vody.

ČASŤ  J

OZNA ČO VA NIE ZÁ SIE LOK ŽI VÝCH LAS TÚR NI KOV

1. Všet ky ba lí ky v zá siel ke ži vých las túr ni kov mu sia by� ozna če né zdra vot nou znač kou tak, aby bolo mož né ke dy -
ko¾ vek po čas pre pra vy a dis tri bú cie až po ma lo ob chod ný pre daj iden ti fi ko va� pô vod né ex pe dič né stre di sko. Ok -
rem vše obec ných po žia da viek na ozna čo va nie potravín3) musí znač ka ob sa ho va� tie to úda je:
a) kra ji nu odo sla nia,
b) ži vo číš ny druh ži vých mäk ký šov (bež ný ná zov a ve dec ký ná zov),
c) iden ti fi ká ciu ex pe dič né ho stre di ska jeho schva ¾o va cím čís lom pri de le ným prí sluš ným or gá nom,
d) dá tum ba le nia, kto rý ob sa hu je as poň deň a me siac,
e) dá tum tr van li vos ti, kto rý môže by� na hra de ný slo va mi „tie to ži vo čí chy mu sia by� pri pre daji živé“.

2. Zdra vot ná znač ka môže by� vy tla če ná na oba lo vom ma te riá li ale bo umies tne ná na samo stat nej eti ke te, kto rá je
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3) § 33 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996
č. 981/1996—100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky (ozná -
me nie č. 195/1996 Z. z.) v zne ní vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Minis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re -
pub li ky zo 16. de cem bra 1997 č. 557/1998—100, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter -
stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu
Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).



pri pev ne ná k oba lo vé mu ma te riá lu ale bo umies tne ná do vnút ra oba lu. Môže tiež po zos tá va� z pás ky ale bo spo ny. 
Samo le pia ce zdra vot né znač ky ne mož no po u ží va�, ak nie sú ne od de li te¾ né. Všet ky dru hy zdra vot ných zna čiek
mu sia by� jed no ra zo vé a mu sia by� ne pre nos né.

3. Zdra vot né znač ky mu sia by� odol né, pev né, ne pre mo ka vé a in for má cie na nich mu sia by� či ta te¾ né, ne zma za te¾ -
né, pís me ná a čís li ce ¾ah ko ro zo zna te¾ né.

4. Zdra vot nú znač ku pri po je nú k zá siel ke ži vých las túr ni kov, kto ré nie sú ba le né v jed not li vých spot re bi te¾ ských
oba loch, musí ma lo ob chod ný pre daj ca ucho vá va� naj me nej 60 dní po roz de le ní ob sa hu zá siel ky.

ČASŤ  K

OŠET RE NIE NA IN HI BÍ CIU RAS TU PA TO GÉN NYCH MIK RO OR GA NIZ MOV V LAS TÚR NI KOCH
A MOR SKÝCH ULIT NÍ KOCH

1. V bo doch 2 a 3 sa usta no vu jú po stu py, kto rý mi mu sia by� ošet re né mor ské ulit ní ky a mor ské las túr ni ky, kto ré
boli zbie ra né v ob las tiach pod ¾a čas ti A bodu 1 písm. b) a c) a kto ré ne bo li pred uve de ním na trh sád ko va né ale bo
pu ri fi ko va né. 

2. Ste ri li zá cia
Ne sád ko va né ale bo ne pu ri fi ko va né mor ské las túr ni ky ale bo mor ské ulit ní ky, kto ré boli zbie ra né v ob las tiach
pod ¾a čas ti A bodu 1 písm. b) a c), sa te pel ne ste ri li zu jú v her me tic ky uzav re tých oba loch pod ¾a prí lo hy č. 2 čas ti
D bodu IV. 4.

3. Iné ošet re nia
Ne zmra ze né mor ské las túr ni ky a ulit ní ky, kto ré ne bo li vy ňa té z ulít ale bo las túr, mož no ošet ri� jed ným z tých to
po stu pov:
a) po no re ním do vria cej vody na čas pot reb ný na to, aby sa vnú tor ná tep lo ta mäsa mäk ký šov zvý ši la na tep lo tu naj -

me nej 90 oC a aby táto tep lo ta pô so bi la na mäso mäk ký šov naj me nej 90 se kúnd,
b) va re ním po čas 3 až 5 mi nút v uzav re tom prie sto re, v kto rom je tep lo ta v roz me dzí 120 o až 160 oC a tlak me dzi 2 až

5 kg/cm2; po tom to ošet re ní musí na sle do va� vy ňa tie z ulít ale bo las túr a zmra ze nie mäsa na vnú tor nú tep lo tu
v jad re naj me nej — 20 oC,

c) va re ním v pare v uzav re tom prie sto re, v kto rom sú spl ne né po žia dav ky na čas va re nia a vnú tor nú tep lo tu uve de né 
v pís me ne a) a v rám ci prog ra mu vlast ných kon trol je va li do va nou me tó dou za ru če ná uni form ná dis tri bú cia tep la
v tom to uzav re tom prie sto re.
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299

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 uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa,
 jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch 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) Týmto nariadením sa upravujú požiadavky na
zdravie zvierat pri uvádzaní čerstvého hydinového mä-
sa na trh, jeho výmenách1) a dovoze z tretích krajín.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia je
a) mäso akáko¾vek čas� hydiny vhodná na ¾udskú

spotrebu,
b) čerstvé hydinové mäso akéko¾vek mäso vrátane

mäsa vo vákuovom balení alebo balené v kontrolo-
vanej atmosfére, ktoré pred konzerváciou nebolo
podrobené žiadnemu inému ošetreniu ako ošetre-
niu chladom.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy,
ktoré sa vz�ahujú na hydinu uvedené v nariadení,2)
ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych
spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

§ 3

(1) Na trh možno uvádza� a obchodova� možno s čer-
stvým hydinovým mäsom, ktoré bolo získané z hydiny,
ktorá
a) bola chovaná na území členských štátov3) alebo

Slovenskej republiky od vyliahnutia alebo bola do-

vezená z tretích krajín4) pod¾a osobitného predpi-
su,2)

b) pochádza z chovu,
1. v ktorom neboli uplatnené obmedzenia zdravia

zvierat v súvislosti s niektorou nákazou hydiny,
2. ktorý sa nenachádza na území, ktoré zo zdravot-

ných dôvodov podlieha obmedzujúcim opatre-
niam zahrňujúcim kontroly hydinového mäsa ná-
sledkom výskytu choroby, na ktorú je hydina
vnímavá,

c) počas prepravy na porážku neprišla do styku s hy-
dinou infikovanou influenzou vtákov alebo pseudo-
morom hydiny.

(2) Preprava hydiny uvedenej v odseku 1 písm. c)
územím, kde bola vyhlásená influenza vtákov alebo
pseudomor hydiny, je zakázaná, ak sa preprava cez
takéto územie nevykonáva po ve¾kých cestných alebo
železničných osiach a

a) pochádza z bitúnkov, v ktorých v dobe porážky
nebol zaznamenaný žiadny prípad influenzy vtá-
kov alebo pseudomoru hydiny,

b) ktorej mäso je označené pod¾a § 5 a 6.

(3) Požiadavky pod¾a § 4 až 7 sa nevz�ahujú na mäso
a) v osobnej batožine cestujúcich určené pre ich vlast-

nú spotrebu,
b) v malých zásielkach za predpokladu, že takéto zá-

sielky nemajú komerčný charakter,
c) určené na spotrebu posádkou a cestujúcimi na pa-

lube dopravných prostriedkov zabezpečujúcich me-
dzinárodnú prepravu.

§ 4

Čerstvé hydinové mäso musí by� označené značkou
o zdravotnej neškodnosti pod¾a osobitného predpisu,5)
ak pochádza z hydiny zabitej pod¾a osobitného pred-
pisu.6)

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 nariadenia 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.
3) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
5)  § 3 ods. 1 písm. a) piaty bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri

produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh.
6) § 3 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
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§ 5

(1) Na obchodovanie s členskými štátmi, ak nie je
určené inak, možno použi� čerstvé hydinové mäso,
ktoré zodpovedá požiadavkám pod¾a § 4 a je označené
značkou o zdravotnej neškodnosti pod¾a osobitného
predpisu,5) ak sa táto značka ihneï
a) novo označí takým spôsobom, že sa značka zdra-

votnej neškodnosti pod¾a osobitného predpisu7)
prekryje uhlopriečnym krížom pozostávajúcim
z dvoch priamych čiar prekrížených v pravom uhle
s priesečníkom uprostred pečiatky tak, aby údaje
uvedené na pečiatke zostali čitate¾né,

b) nahradí jednou osobitnou značkou pozostávajúcou
zo značky zdravotnej neškodnosti pod¾a osobitného
predpisu7) už novooznačenej pod¾a písmena a).

(2) Na držbu a používanie nástrojov na vykonanie
úkonov uvedených v odseku 1 sa primerane vz�ahujú
požiadavky ustanovené osobitným predpisom.8)

(3) Čerstvé hydinové mäso uvedené v odseku 1 sa
musí získava�, porciova�, prepravova� a skladova�
priestorovo oddelené od mäsa hydiny určeného na
obchodovanie s čerstvým mäsom hydiny v členských
štátoch a musí by� použité takým spôsobom, aby sa
zamedzilo jeho použitie do produktov pripravených
z mäsa určeného na obchodovanie s členskými štát-
mi, ak nebolo ošetrené pod¾a osobitného predpisu.9)

(4) Výnimkou z odsekov 1 až 3, a ak ide o epizoóciu
pseudomoru hydiny, môže by� čerstvé hydinové mäso
označené značkou zdravotnej neškodnosti pod¾a oso-
bitného predpisu,5) ak toto mäso pochádza z hydiny,
ktorá
a) je z chovu, ktorý sa nenachádza v ochrannom pás-

me pod¾a osobitného predpisu,10) ale v pásme do-
h¾adu, a pri ktorej pod¾a epizootologického šetrenia
nebol zaznamenaný žiadny styk s infikovaným cho-
vom,

b) pochádza z kŕd¾a, v ktorom bolo pä� dní pred pre-
sunom hydiny na reprezentatívnej vzorke kŕd¾a vy-
konané virologické vyšetrenie s negatívnym výsled-
kom; odber vzorky musí urobi� úradný veterinárny
lekár,

c) pochádza z chovu, v ktorom na základe klinického
vyšetrenia vykonaného úradným veterinárnym le-
károm nezistili žiadne prejavy alebo klinické prí-
znaky, ktoré môžu poukazova� na prítomnos�
pseudomoru hydiny, toto vyšetrenie sa musí vyko-
na� v priebehu 24 hodín pred odoslaním hydiny,

d) je prepravovaná priamo z chovu pôvodu na bitú-
nok, použité dopravné prostriedky sú zaplombova-
né úradným veterinárnym lekárom a pred každou
prepravou a po nej sú vyčistené a vydezinfikované;

ustanovenia § 4 ods. 1 písm. c) a odseku 2 nie sú
týmto dotknuté,

e) ktorá bola na bitúnku vyšetrená pri prehliadke
pred alebo po usmrtení so zameraním na príznaky
pseudomoru hydiny.

(5) Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky
informuje členské štáty a Európsku komisiu prostred-
níctvom Stáleho veterinárneho výboru o opatreniach
nariadených v súvislosti s ustanoveniami tohto para-
grafu.

(6) Odber vzoriek a virologické testovanie na prítom-
nos� vírusu pseudomoru hydiny pod¾a odseku 5 sa
musí vykonáva� pod¾a požiadaviek v prílohe č. 2
a pod¾a osobitného predpisu.11)

§ 6

Požiadavky ustanovené na výmeny produktov živo-
číšneho pôvodu s členskými štátmi pod¾a osobitného
predpisu12) sa použijú najmä pri organizácii a priebe-
hu kontrol vykonávaných členským štátom určenia
alebo Slovenskou republikou, ak je štátom určenia,
a na mimoriadne núdzové opatrenia.13)

§ 7

V rozsahu na jednotné použitie právneho predpisu
Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1
môžu odborníci Európskej komisie vykonáva� v spolu-
práci s príslušnými orgánmi veterinárnej správy kon-
troly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgá-
ny veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy
a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú
týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich
úloh všetku potrebnú pomoc, najmä im umožnia prí-
stup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom
a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zaria-
dení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania
kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu
veterinárnej správy.

§ 8

(1) Dovezené čerstvé hydinové mäso musí spĺňa�
požiadavky uvedené v § 9 až 12.

(2) Požiadavky pod¾a § 8 až 12 sa nevz�ahujú na
čerstvé hydinové mäso
a) v osobnej batožine cestujúcich, ktoré je určené na

ich vlastnú spotrebu za predpokladu, že prepravo-
vané množstvo nepresahuje jeden kilogram na oso-
bu a že pochádza z tretej krajiny alebo z časti tretej

  7) Príloha č. 2 čas� L nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
  8) Príloha č. 2 čas� 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
  9) § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými

štátmi.
10) § 9 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 314/2003 Z. z. o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny.
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z.
12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho

pôvodu s členskými štátmi.
13) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
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krajiny uvedenej v zozname vyhotovenom pod¾a § 9,
z ktorej nie je dovoz zakázaný,

b) v malých zásielkach adresovaných fyzickým oso-
bám, ak ide o dovozy, ktoré nemajú obchodný cha-
rakter, odosielané množstvo neprevyšuje jeden ki-
logram a mäso pochádza z tretej krajiny alebo
z časti tretej krajiny uvedenej na zozname vyhoto-
venom pod¾a § 9, z ktorej nie je dovoz zakázaný,

c) určené na spotrebu posádky a cestujúcich na pa-
lube dopravných prostriedkov zabezpečujúcich me-
dzinárodnú prepravu.

(3) Ak sa čerstvé hydinové mäso pod¾a odseku 2
alebo kuchynský odpad z neho vykladá, musí sa zni-
či�. Zničenie nie je potrebné, ak sa mäso prekladá
priamo alebo po dočasnom umiestnení pod colným
dozorom z jedného prostriedku na druhý.

§ 9

(1) Na územie Slovenskej republiky možno dováža�
iba čerstvé hydinové mäso, ktoré pochádza z tretej
krajiny alebo časti tretej krajiny uvedenej v zozna-
me,14) ktorý je vydaný a zverejnený hlavným veterinár-
nym lekárom v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev.

(2) Pri rozhodovaní, či niektorá tretia krajina alebo
čas� tretej krajiny môže by� na zozname uvedenom
v odseku 1, sa berie do úvahy najmä
a) zdravotný stav hydiny, ïalších domácich zvierat

a vo¾ne žijúcich zvierat v tretej krajine, so zrete¾om
na exotické nákazy a na zdravotnú situáciu pro-
stredia v tejto krajine a či môžu ohrozi� zdravotnú
situáciu obyvate¾ov a zvierat v členských štátoch,

b) či tretia krajina pravidelne a rýchlo podáva infor-
mácie o výskyte nákazlivých ochorení zvierat na
svojom území, najmä nákaz uvedených v zozna-
moch A a B Medzinárodného úradu pre nákazy,

c)  právne predpisy tretej krajiny na prevenciu a tlme-
nie nákaz zvierat,

d)  štruktúra veterinárnych služieb tretej krajiny a ich
právomoc,

e)  organizácia a uplatňovanie opatrení prevencie a tl-
menia nákazlivých ochorení zvierat,

f)  právne predpisy tretej krajiny týkajúce sa použitia
zakázaných látok, najmä zákazu alebo povo¾ovania
týchto látok, ich distribúcie, ich uvádzania na trh
a ich podávanie a kontrolu,

g) záruky, ktoré môže tretia krajina poskytnú� na
zabezpečenie splnenia požiadaviek ustanovených
týmto nariadením.

§ 10

(1) Čerstvé hydinové mäso musí pochádza� z krajín
a) v ktorých na území celej krajiny sú influenza vtákov

a pseudomor hydiny nákazami, ktoré podliehajú
povinnému hláseniu,

b) bez aviárnej influenzy a pseudomoru hydiny,

c) ktoré, ak nie sú bez chorôb pod¾a písmena b),
uplatňujú na ich kontrolu opatrenia, ktoré sú mi-
nimálne rovnocenné s opatreniami pod¾a osobitné-
ho predpisu.15)

(2) Požiadavky pod¾a odseku 1 sa môžu vz�ahova�
len na čas� územia tretej krajiny.

§ 11

Okrem požiadaviek pod¾a § 10 musí dovezené čer-
stvé hydinové mäso
a) spĺňa� zdravotné požiadavky pod¾a osobitného

predpisu,2) ktoré sa môžu líši� pod¾a druhu vtákov,
z ktorých pochádza,

b) pochádza� z kŕd¾ov, ktoré pred odoslaním boli bez
prerušenia v tretej krajine alebo v časti tretej kra-
jiny bez výskytu pseudomoru hydiny.

§ 12

(1) Čerstvé hydinové mäso musí pri dovoze sprevá-
dza� certifikát, vydaný úradným veterinárnym leká-
rom vyvážajúcej tretej krajiny.

(2) Certifikát pod¾a odseku 1 musí
a) by� vystavený v deň nakládky zásielky do krajiny

určenia,
b) by� vyhotovený v slovenskom jazyku a úradnom

jazyku alebo jazykoch krajiny odoslania, krajiny
určenia a v jednom z úradných jazykov členského
štátu, v ktorom budú vykonané kontroly pri dovo-
ze,

c) sprevádza� zásielku v originálnom vyhotovení,
d) potvrdzova�, že čerstvé hydinové mäso spĺňa požia-

davky pod¾a tohto nariadenia a pod¾a osobitného
predpisu,5)

e) pozostáva� len z jedného listu,
f) by� vyhotovený pre jedného príjemcu.

(3) Certifikát musí zodpoveda� vzoru vydanému
a zverejnenému hlavným veterinárnym lekárom v sú-
lade s príslušnými požiadavkami Európskych spolo-
čenstiev.

§ 13

(1) Orgán veterinárnej správy môže v súlade s prí-
slušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev ob-
medzi� dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretej kra-
jiny alebo z časti tretej krajiny len na čerstvé hydinové
mäso z určitých druhov hydiny.

(2) Orgán veterinárnej správy môže v súlade s prí-
slušnými požiadavkami Európskych spoločenstiev po-
voli� dovoz čerstvého hydinového mäsa z tretích kra-
jín, ak čerstvé hydinové mäso nezodpovedá
požiadavkám § 3 až 7; takéto dovozy však musia posky-
tova� zdravotné záruky rovnocenné zárukám uvedeným
v § 3 až 7.

14) § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
15)  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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§ 14

Na inšpekcie v tretích krajinách alebo na kontroly
dovezeného čerstvého hydinového mäsa z tretích kra-
jín16) a na mimoriadne núdzové opatrenia,17) ktoré je
potrebné nariadi�, sa používajú pravidlá a zásady po-
d¾a osobitného predpisu.10)

§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 s výnimkou § 6, 7 a 13, ktoré nadobúdajú
účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej
únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.

16) § 33 zákona č. 488/2002 Z. z.
17) § 33 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 91/494/EHS z 26. júna 1991 o podmienkach zdravia zvierat, ktoré upravujú obchodovanie
s čerstvým hydinovým mäsom vnútri Spoločenstva a dovozy čerstvého hydinového mäsa z tretích krajín (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 268, 24. 9. 1991, s. 35) v znení

smernice Rady 92/116/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 62, 15. 3. 1993, s. 1),

smernice Rady 93/121/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 31. 12. 1993, s. 39),

rozhodnutia Rady 94/103(51) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 1, 3. 1. 1994, s. 220),

rozhodnutia komisie 95/117/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 80, 8. 4. 1995, s. 50),

smernice Rady 1999/89/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 300, 23. 11. 1999, s. 17).

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

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 299/2003 Z. z.
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KRITÉRIÁ TESTOVANIA HYDINY NA ZABITIE, KTORÁ POCHÁDZA Z PÁSMA
 DOH¼ADU PSEUDOMORU HYDINY

1. Odber vzoriek
Z každého kŕd¾a sa odoberie najmenej 60 vzoriek zahŕňajúcich najmenej 30 kloakálnych výterov a 30 tracheál-

nych výterov. Vzorky sa odoberajú najmenej od 60 vtákov. Vzorky sa musia odobra� pä� dní pred zabitím a musia
sa prepravi� schladené, nie však zmrazené na testovanie do národného laboratória pre pseudomor hydiny
(Newcastleskú chorobu).

2. Ošetrenie vzoriek
Zmieša� (spoji�) možno najviac pä� vzoriek rovnakého druhu. Výtery sa musia umiestni� do dostatočného

množstva antibiotického média, aby sa zabezpečilo ich úplné ponorenie a po vytrepaní sa ponechajú približne dve
hodiny pri teplote okolia (alebo dlhší čas pri 4 oC) a potom sa vyčíria  odstredením (napríklad 800 až 1000 x g /10
minút).

3. Antibiotické médium
Typickým príkladom zloženia antibiotického média pre kloakálne výtery je: 10 000 jednotiek/ml penicilínu,

10 mg/ml streptomycínu, 0,25 mg/ml gentamycínu a 5 000 jednotiek/ml mykostatínu vo fosfátovom pufrovanom
roztoku pri pH 7,2 až 7,4. Možno prida� 50 mg/ml oxytetracyklínu.

Koncentrácie antibiotík možno pri tracheálnych výteroch 5x zníži�. Pri príprave média sa vždy musí po pridaní
antibiotík skontrolova� a upravi� pH.

4. Izolácia vírusu na kuracích médiách
Vyčírený supernatant sa inokuluje v množstve 0,2 ml do alantoickej dutiny každého najmenej zo 4 kuracích

embryí, ktoré boli inkubované 8 až 11 dní. Ideálne je, ak sú tieto vajcia s embryami získané z kŕd¾a bez špecifických
patogénov; ak nie sú k dispozícii, je prijate¾né použi� vajcia získané z kŕd¾a, ktorý je bez protilátok proti vírusu
pseudomoru hydiny (Newcastleskej choroby). Inokulované vajcia sa uchovávajú pri 37 oC a denne sa presvecujú.

 Vajcia s mŕtvymi alebo zomierajúcimi embryami, ak sa vyskytujú, a všetky zostávajúce vajcia po štyroch dňoch
od inokulácie sa schladia na 4 oC a ich alantoidno-amniotické tekutiny sa testujú na hemaglutinačnú aktivitu.

5. Interpretácia
Test sa považuje za negatívny, ak sa nezistí žiadna hemaglutinačná aktivita a neizoluje sa žiaden vírus. Izolácia

vírusu pseudomoru hydiny (Newcastleskej choroby) znamená, že s kŕd¾om sa nakladá ako s podozrivým kŕd¾om.
Ak izolovaný vírus vykazuje vakcinačný pôvod, musí sa odber vzoriek a testovanie zopakova�.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 299/2003 Z. z.
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300

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 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

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 požiadavky na ochra-
nu zdravia zvierat a požiadavky v záujme ochrany
zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní králičieho mäsa
a zveriny zo zveri z farmových chovov na trh1) a pri ich
výmene2) s členskými štátmi.3)

(3) Ustanovenia osobitných predpisov, ktoré sa vz�a-
hujú na ochranu vo¾ne žijúcich živočíchov,4) nie sú
týmto nariadením dotknuté.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) králičím mäsom všetky časti domácich králikov,

ktoré sú požívate¾né pre ¾udí,
b) zverinou zo zveri z farmových chovov všetky časti

divých suchozemských cicavcov a divých vtákov
vrátane vtákov zo živočíšnych druhov a vtákov bež-
cov (Ratitae), chovaných, rozmnožovaných a zabíja-
ných v zajatí, ktoré sú požívate¾né pre ¾udí,

c) zverou z farmových chovov suchozemské cicavce
vrátane sobov alebo vtáky, ktoré sa nepovažujú za

domestikované, ktoré sa chovajú na farmách ako
domáce zvieratá; za zver z farmových chovov sa
nepovažujú divé cicavce, ktoré žijú na uzavretom
území v podmienkach podobných podmienkam slo-
body, v ktorých žije divá zver,

d) krajinou výroby Slovenská republika alebo členský
štát,3) na území ktorého je umiestnená produkčná
farma.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadeniach,5) ktorými sa transponujú
právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené
v prílohách č. 1 týchto nariadení.

Požiadavky na výrobu a uvádzanie na trh
král ič ieho mäsa

§ 3

(1) Králičie mäso uvádzané na trh musí 
a) by� získané v prevádzkarni, ktorá spĺňa všeobecné

hygienické požiadavky pod¾a osobitného predpi-
su,6) ktorá bola schválená Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou Slovenskej republiky7) (ïalej
len „štátna veterinárna a potravinová správa“)
na účely tohto nariadenia pod¾a § 14,

b) pochádza� zo zvierat z fariem alebo oblastí, v kto-
rých neboli nariadené žiadne zákazy alebo obme-
dzenia z dôvodov zdravia zvierat,

c) pochádza� zo zvierat, ktoré boli pred zabitím pre-
hliadnuté (ïalej len „prehliadka ante mortem“
úradným veterinárnym lekárom8) alebo odborne
spôsobilou osobou9) (ïalej len „veterinárny tech-
nik“) a na základe prehliadky ante mortem boli
uznané za vhodné na zabitie; táto prehliadka sa
musí vykona� pod¾a časti A prílohy č. 2,

1) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
5) § 2 nariadenia 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.
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o  požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní
čerstvého mäsa na trh.
§ 2 nariadenia 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.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. 
7) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
8) § 10 ods. 3 až 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
9) § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
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d) by� ošetrené za hygienických podmienok pod¾a oso-
bitného predpisu,6)

e) by� prehliadnuté po zabití (ïalej len „prehliadka
post mortem“) pod¾a časti B prílohy č. 2 úradným
veterinárnym lekárom alebo pod¾a osobitného
predpisu6) veterinárnym technikom a nesmie vyka-
zova� žiadne zmeny okrem traumatických lézií, kto-
ré sa vyskytli krátko pred zabitím alebo lokalizova-
ných malformácií alebo zmien, ak sa určí, a ak je
to potrebné aj vhodnými laboratórnymi testmi, že
tieto zmeny, lézie alebo malformácie nespôsobujú,
že telo alebo ved¾ajšie jatočné produkty sú nepoží-
vate¾né pre ¾udí alebo nebezpečné pre zdravie ¾udí,

f) by� označené zdravotnou značkou pod¾a bodov 1 až
5 časti C prílohy č. 2,

g) by� po prehliadke post mortem skladované za vyho-
vujúcich hygienických podmienok v súlade s požia-
davkami uvedenými v časti D prílohy č. 2 prevádz-
karniach schválených pod¾a § 14 alebo v skladoch
schválených štátnou veterinárnou a potravinovou
správou,

h) sa prepravova� za hygienických podmienok v súla-
de s požiadavkami uvedenými v časti E prílohy č. 2,

i) by� získané, ak ide o časti tiel králikov alebo o vy-
kostené králičie mäso, za hygienických podmienok
pod¾a osobitného predpisu6) a v prevádzkarniach
osobitne schválených na tento účel pod¾a § 14 ods.1
až 5.

(2) Ak ide o čerstvé králičie mäso zasielané pri výme-
ne2) z členského štátu do Slovenskej republiky alebo
naopak, musí by� počas prepravy do krajiny určenia
sprevádzané zdravotným certifikátom. Originálne vy-
hotovenie zdravotného certifikátu, ktorý musí sprevá-
dza� čerstvé králičie mäso počas prepravy k príjemco-
vi, musí by� vystavené úradným veterinárnym lekárom
v čase nakládky čerstvého králičieho mäsa. Tento
certifikát musí zodpoveda� formou a obsahom vzoru
uvedenému v prílohe č. 3 a musí by� vystavený v úrad-
nom jazyku alebo jazyku krajiny určenia a obsahova�
údaje pod¾a vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(3) Výlučne na domáci trh v Slovenskej republike
možno uvádza� králičie mäso, ktoré
a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou,

ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkar-
ne s nízkou kapacitou pod¾a osobitného predpisu6)
a bola na tento účel povolená regionálnou veteri-
nárnou a potravinovou správou,10)

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s níz-
kou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto
druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel
povolená regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou,

c) bolo označené zdravotnou značkou pod¾a bodu 6
časti C prílohy č. 2,

d) spĺňa ostatné požiadavky pod¾a tohto nariadenia.

§ 4

 (1) Požiadavky uvedené v § 3 sa nevz�ahujú na
a) králičie mäso dodávané malými producentmi

priamo fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,
b) čerstvé králičie mäso dodávané v malom množstve

farmármi, ktorí chovajú králiky v malom rozsahu 
1. priamo konečnému spotrebite¾ovi v Slovenskej

republike na miestnom trhu alebo trhovisku, kto-
ré je najbližšie k ich farme, alebo

2. maloobchodnej predajni na priamy predaj koneč-
nému spotrebite¾ovi, ak sa predaj vykonáva v rov-
nakom mieste, ako je farma alebo v mieste suse-
diacom s ňou.

(2) Výnimky pod¾a odseku 1 sa nepoužijú na pojazd-
ný predaj, zásielkový predaj a predaj na trhu alebo
trhovisku prostredníctvom sprostredkovate¾a alebo
maloobchodného predajcu.

(3) Podrobnosti o veterinárnych kontrolách pod¾a
§ 3 a o požiadavkách na zis�ovanie pôvodu chovu krá-
ličieho mäsa a o maximálnych množstvách králičieho
mäsa, ktoré možno dodáva� pod¾a odseku 1 v súlade
s príslušnými požiadavkami Európskej komisie, môže
ustanovi� všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky (ïalej len „ministerstvo“).

Požiadavky na produkciu a uvádzanie na
trh zver iny zo zver i  z  farmových chovov

§ 5

Predmetom výmeny medzi členskými štátmi a Slo-
venskou republikou môže by� zverina zo zveri z farmo-
vých chovov, ktorá podlieha, ak ide o
a) pernatú zver z farmových chovov, požiadavkám

pod¾a osobitného predpisu,11)
b) ostatné druhy zveri z farmových chovov, požiadav-

kám pod¾a osobitného predpisu.12)

§ 6

(1) Zverina zo zveri z farmových chovov získaná zo
suchozemských párnokopytníkov uvádzaná na trh
musí spĺňa� požiadavky pod¾a osobitného predpisu13)
a stádo, z ktorého zver pochádza, musí podlieha� pra-
videlným veterinárnym inšpekciám a nesmie preň by�
nariadené žiadne obmedzujúce opatrenie na základe
prieskumu vykonaného pod¾a § 11 alebo na základe
výsledkov veterinárnej inšpekcie alebo prehliadky.

(2) Zvieratá pod¾a odseku 1 musia by� v prevádzkar-
ni ošetrené v inom čase ako hovädzí dobytok, ošípané,
ovce a kozy.

(3) Zverinu zo zveri pod¾a odseku 1 musí pri výme-
nách s členskými štátmi sprevádza� zdravotný certifi-

10) § 8 ods. 3 písm. j) bod 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z.
12) 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.
13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
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kát, ktorý musí zodpoveda� vzoru uvedenému v prílo-
he č. 4.

(4) Zverina z diviakov z farmových chovov alebo
z iných živočíšnych druhov zveri, ktoré sú vnímavé na
trichinely, musí by� vyšetrená tráviacou metódou na
trichinely pod¾a osobitného predpisu.14)

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa15)
môže povoli� zabíjanie zveri z farmového chovu v mies-
te jej pôvodu, ak ju nemožno prepravova� na bitúnok
alebo z dôvodu predchádzania riziku ohrozenia osôb
manipulujúcich s ňou alebo, ak ide o ochranu pohody
zvierat. Toto povolenie možno vyda�, len ak sú súčasne
splnené tieto požiadavky: 
a) stádo, z ktorého zver pochádza, podlieha pravidel-

nej veterinárnej inšpekcii, a nie sú preň nariadené
žiadne obmedzujúce opatrenia z dôvodov zdravia
zvierat na základe prieskumu vykonávaného pod¾a
§ 12 alebo na základe výsledkov veterinárnej in-
špekcie, 

b) vlastník zvierat predložil regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe žiados� o povolenie zabíja�
zver v mieste pôvodu, 

c) regionálna veterinárna a potravinová správa je vo-
pred informovaná o dátume zabíjania zvierat, 

d) v chove je stredisko na zhromažïovanie divých
zvierat, kde môže by� vykonaná prehliadka ante
mortem skupiny zvierat určených na zabitie,

e) v chove je priestor vhodný na zabíjanie, podrezanie
a vykrvenie zvierat, 

f) zabitiu zvierat podrezaním predchádza omráčenie,
ktoré sa musí vykona� v súlade s požiadavkami
upravenými pod¾a osobitného predpisu;16) regionál-
na veterinárna a potravinová správa môže povoli�
usmrtenie zveri zastrelením len v osobitných prípa-
doch, 

g) zabité a vykrvené zvieratá sú čo najskôr po zabití
zavesené a prepravené za vyhovujúcich hygienic-
kých podmienok na bitúnok schválený pod¾a oso-
bitného predpisu;13) ak nemožno zver zabitú v mies-
te odchovu prepravi� do jednej hodiny od zabitia na
bitúnok schválený pod¾a osobitného predpisu,13)
musí sa prepravova� v kontajneri alebo dopravnom
prostriedku, v ktorom sa udržiava teplota prostre-
dia 0 oC až +4 oC; eviscerácia, ktorou je vyňatie
vnútorných orgánov, musí by� vykonaná do troch
hodín od omráčenia; všetky operácie pri zabíjaní
sobov však možno vykonáva� v mobilných bitún-
koch pod¾a osobitného predpisu,13)

h) zabité zvieratá sú pri preprave na bitúnok sprevá-
dzané certifikátom vystaveným regionálnou veteri-
nárnou a potravinovou správou, v ktorom sa potvr-
dzuje vyhovujúci výsledok prehliadky pred zabitím,
správne vykonanie vykrvenia a čas zabitia; tento
certifikát musí zodpoveda� vzoru uvedenému v prí-
lohe č. 5.

(6) Zabíjanie ve¾kej zveri, delenie a rozrábanie
a skladovanie zveriny pod¾a odseku 1 možno vykoná-
va� aj v prevádzkarňach povolených17) regionálnou ve-
terinárnou a potravinovou správou výlučne na uvá-
dzanie mäsa na domáci trh, ak sa zabezpečí, že toto
mäso nie je predmetom výmeny medzi členskými štát-
mi a Slovenskou republikou, a ak
a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou,

ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkar-
ne s nízkou kapacitou ustanovené v osobitnom
predpise pod¾a osobitného predpisu13) a bola na
tento účel povolená,

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s níz-
kou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto
druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel
povolená pod¾a § 14 ods. 6,

c) bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre
mäso uvádzané výlučne na domáci trh pod¾a oso-
bitného predpisu,13)

d) spĺňa ostatné požiadavky pod¾a tohto nariadenia.

(7) Mechanicky separované mäso môže by� predme-
tom výmeny medzi Slovenskou republikou a členský-
mi štátmi, len ak bolo vopred tepelne ošetrené pod¾a
osobitného predpisu18) v prevádzkarni pôvodu mäsa
alebo v inej prevádzkarni určenej príslušným orgánom
veterinárnej správy.

§ 7

(1) Krajina určenia pri výmene medzi členskými
štátmi a Slovenskou republikou môže udeli� jednej
alebo viacerým krajinám odoslania všeobecné povole-
nie alebo povolenie obmedzené na osobitné prípady,
kedy môže čerstvé mäso pod¾a osobitného predpisu13)
vstúpi� na jej územie. Takéto čerstvé mäso môže by�
zaslané výhradne v súlade s požiadavkami pod¾a oso-
bitného predpisu.13)

(2) Ak udelí Slovenská republika ako krajina určenia
členskému štátu všeobecné povolenie pod¾a odseku 1,
bezodkladne o tom informuje ostatné členské štáty
a Európsku komisiu.

(3) Krajina odoslania musí vykona� všetky potrebné
opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo v zdravot-
ných certifikátoch, ktorých vzor je uvedený v prílohe
č. 4, uvedené, že bola použitá jedna z možností pod¾a
odseku 1.

§ 8

(1) Zverina z pernatej zveri z farmových chovov musí
spĺňa� požiadavky pod¾a osobitného predpisu.6) 

(2) Zverinu z pernatej zveri z farmových chovov ur-
čenú na výmenu medzi Slovenskou republikou a člen-
skými štátmi musí pri preprave sprevádza� zdravotný

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 285/2003 Z. z. o vyšetrovaní čerstvého mäsa na trichinely.
15) § 8 zákona č. 488/2002 Z. z.
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo

usmrcovania.
17) § 37 zákona č. 488/2002 Z. z.
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh mletého mäsa a mäsových

prípravkov.
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certifikát pod¾a osobitného predpisu,6) ktorý musí ma�
náležitosti vzoru uvedeného v prílohe č. 4.

(3) Ak použitý spôsob pitvania prepelíc a holubov
neumožňuje úplnú veterinárnu prehliadku vnútor-
ností každého vtáka, možno bez toho, aby boli dotknu-
té ustanovenia pod¾a osobitného predpisu,6) vykona�
prehliadku na vzorke najmenej pä� percent z každej
skupiny 500 vtákov a zodpovedajúcom pomere pri
počte vtákov nad 500, ak sú skupiny vtákov homogén-
ne vzh¾adom na ich druh, hmotnos� a pôvod. Ak nie
sú výsledky prehliadky jednoznačne vyhovujúce, po-
súdi�, či sú zabité vtáky požívate¾né, možno len na
základe prehliadky takejto vzorky vnútorností celej
skupiny vtákov.

§ 9

(1) Ak ide o mäso z pernatej zveri z farmových cho-
vov získané a uvádzané na trh výlučne na území Slo-
venskej republiky, možno povoli� bitúnkom alebo roz-
rábkarniam v Slovenskej republike, ktoré získavajú
a uvádzajú na trh mäso z pernatej zveri z farmových
chovov pred účinnos�ou tohto nariadenia a ktoré o to
vyslovene požiadajú, výnimku z požiadaviek na zabí-
janie a pitvanie pernatej zveri pod¾a osobitného pred-
pisu,6) ak ide o výrobu čiastočne vypitvanej alebo ne-
vypitvanej zveriny z pernatej zveri z farmových
chovov.

(2) Ak ide o zverinu z pernatej zveri z farmových
chovov, na ktorú sa použije výnimka pod¾a odseku 1,
zakazuje sa používa� zdravotnú značku pod¾a osobit-
ného predpisu.6)

(3) Zabíjanie pernatej zveri, delenie a rozrábanie
a skladovanie zveriny z nej možno vykonáva� aj v pre-
vádzkarniach povolených regionálnou veterinárnou
a potravinou správou výlučne na uvádzanie mäsa na
domáci trh, ak sa zabezpečí, že toto mäso nie je pred-
metom výmeny medzi členskými štátmi a Slovenskou
republikou, a ak
a) bolo získané v prevádzkarni s nízkou kapacitou,

ktorá spĺňa hygienické podmienky pre prevádzkar-
ne s nízkou kapacitou pod¾a osobitného predpisu6)
a bola na tento účel povolená,

b) bolo delené alebo vykostené v prevádzkarni s níz-
kou kapacitou, ktorá spĺňa podmienky na takýto
druh prevádzkarne a bola osobitne na tento účel
povolená,

c) bolo označené osobitnou zdravotnou značkou pre
mäso uvádzané výlučne na domáci trh v Slovenskej
republike pod¾a osobitného predpisu,6)

d) spĺňa ostatné požiadavky pod¾a tohto nariadenia.

(3) Ustanovenie § 8 ods. 1 nie je odsekmi 1 až 3
dotknuté.

§ 10

(1) Požiadavky pod¾a § 8 sa nepoužijú na zverinu
z pernatej zveri z farmových chovov, ktorú v jednotli-
vých prípadoch dodáva jej producent priamo konečné-
mu spotrebite¾ovi na jeho vlastnú spotrebu, inak ako
pojazdným predajom, poštovým zásielkovým predajom
alebo predajom na trhovisku alebo trhu.

(2) Podrobnosti o maximálnom množstve zveri, ktoré
možno dodáva� pod¾a odseku 1 v súlade s príslušnými
požiadavkami Európskej komisie, môže ustanovi� vše-
obecne záväzným právnym predpisom ministerstvo. 

Spoločné požiadavky na král ič ie  mäso
a zver inu zo zver i  z  farmových chovov

§ 11

(1) Regionálne veterinárne a potravinové správy vy-
konávajú v chovoch, ktoré sú v ich územnej pôsobnos-
ti v pravidelných intervaloch prieskum zdravia králi-
kov a zveri z farmových chovov.

(2) Na účel uvedený v odseku 1 zabezpečuje štátna
veterinárna a potravinová správa zber a využívanie
výsledkov zdravotných inšpekcií vykonávaných pod¾a
tohto nariadenia, ktorými boli diagnostikované choro-
by prenosné na ¾udí alebo na zvieratá alebo prítomnos�
rezíduí v neprípustnom množstve.

(3) Ak sa diagnostikovala choroba alebo zistil stav
pod¾a odseku 2, musí sa výsledok prieskumu, ktorý sa
týka tohto osobitného prípadu, oznámi� čo najskôr
územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správe, ktorá vykonáva dozor nad stádom, z kto-
rého zvieratá pochádzali.

(4) V závislosti od epizootologickej situácie vykoná-
vajú regionálna veterinárna a potravinová správa oso-
bitné testovanie zveri z farmových chovov na zis�ova-
nie prítomnosti chorôb pod¾a osobitného predpisu.19)

(5) Prítomnos� týchto chorôb v súlade s osobitným
predpisom pod¾a § 18 hlási hlavný veterinárny lekár20)
Európskej komisii a členským štátom.

§ 12

(1) Do plánov, ktoré sa týkajú opatrení na rezíduá,21)
sa doplnia vyšetrenia zvierat a mäsa pod¾a tohto na-
riadenia na prítomnos� rezíduí tak, aby králiky a zve-
rina z farmových chovov podliehali inšpekciám pod¾a
osobitného predpisu22) a zabezpečilo sa tiež monitoro-
vanie vo¾ne žijúcej zveri na rezíduá kontaminantov
prítomných v životnom prostredí.

(2) Na základe výsledkov monitorovania uvedených
v § 11 ods. 4 nariadi regionálna veterinárna a potravi-
nová správa obmedzenie používania zveriny z chovov

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
20) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.
21) § 26 zákona č. 488/2002 Z. z.
22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch

živočíšneho pôvodu.
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alebo oblastí, na ktoré sa takéto výsledky monitorova-
nia vz�ahujú.

§ 13

Králičie mäso alebo zverina zo zveri z farmových
chovov je nevhodné na spotrebu ¾uïmi, ak
a) sa zistila jedna z chýb uvedených v bode 4.1 časti

B prílohy č. 2,
b) pochádza zo zvierat, ktorým boli podané látky,23)

ktoré môžu zapríčini�, že ich mäso je nebezpečné
alebo škodlivé zdraviu ¾udí,

c) bolo ošetrené ionizačným žiarením alebo látkami,
ktoré môžu ovplyvňova� organoleptické vlastnosti
mäsa alebo inými farbivami, ako sú tie, ktoré sa
používajú na označovanie zdravotnými značkami. 

§ 14

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa vedie
a zverejňuje zoznam prevádzkarní schválených na
produkciu králičieho mäsa a zveriny z farmových cho-
vov a pride¾uje im úradné číslo, na základe ktorého sa
identifikujú.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
schváli� na zabíjanie králikov a zveri zo zveriny z far-
mových chovov a na rozrábanie králičieho mäsa alebo
zveriny zo zveri z farmových chovov alebo na ich skla-
dovanie prevádzkarne schválené pod¾a osobitného
predpisu, ak sú tieto prevádzkarne vybavené na spra-
covanie králičieho mäsa alebo zveriny zo zveri z farmo-
vých chovov, a ak sa tieto výrobné operácie vykonáva-
jú spôsobom, ktorý spĺňa hygienické požiadavky.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa zasiela
zoznam pod¾a odseku 1 členským štátom a Európskej
komisii.24)

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa schváli
len také prevádzkarne, ktoré spĺňajú požiadavky usta-
novené týmto nariadením. Ak prevádzkareň prestane
spĺňa� požiadavky potrebné na vydanie rozhodnutia
o schválení, štátna veterinárna a potravinová správa
zruší schválenie a oznámi to členským štátom a Eu-
rópskej komisii.

(5) Pri zrušení schválenia pod¾a odseku 4 sa berú do
úvahy aj závery výsledkov kontroly vykonanej pod¾a
§ 16.

(6) Inšpekcie a dozor v schválených a povolených
prevádzkarniach sa vykonávajú na zodpovednos�
úradného veterinárneho lekára, ktorému môžu asisto-
va� pri čisto materiálnych úkonoch veterinárni techni-
ci,9) ktorí boli osobitne na tento účel zaškolení. Úlohy

zverené veterinárnym technikom pod¾a osobitného
predpisu6) nie sú týmto dotknuté.

(7) Úradný veterinárny lekár musí ma� umožnený
vo¾ný vstup do všetkých častí prevádzkarne v každom
čase, aby si mohol overi�, či sú dodržiavané požiadavky
pod¾a tohto nariadenia.

§ 15

V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho
predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prí-
lohe č.1, môžu veterinárni odborníci Európskej komi-
sie vykonáva� v spolupráci s príslušným orgánom ve-
terinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej
republike. Pri týchto kontrolách môžu overova�, či
schválené prevádzkarne skutočne zodpovedajú tomu-
to nariadeniu. Príslušné orgány veterinárnej správy,
iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto
kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európ-
skej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú po-
moc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potreb-
ným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup
do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných pros-
triedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom
rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

§ 16

Veterinárne kontroly pri výmenách25) králičieho mä-
sa a zveriny zo zveri z farmových chovov vykonávané
pod¾a osobitného predpisu26) sa použijú najmä na
organizáciu týchto kontrol a na opatrenia vykonávané
na základe ich výsledku v krajine určenia, ako aj na
mimoriadne núdzové opatrenia,27) ktoré sa použijú
v súvislosti so zdravotnými požiadavkami pri produk-
cii a distribúcii králičieho mäsa alebo zveriny zo zveri
z farmových chovov na území Slovenskej republiky
a Európskych spoločenstiev.

§ 17

Na dovoz králičieho mäsa a zveriny z tretích krajín
sa uplatnia požiadavky rovnocenné s týmto nariade-
ním a tieto požiadavky:
a) čerstvé králičie mäso a čerstvá zverina nesmie by�

označená zdravotnou značkou pod¾a osobitného
predpisu,26) a ak sa delí alebo vykos�uje, musí by�
ošetrené pod¾a osobitného predpisu,6)

b) mäso zo živočíšnych druhov, ktoré sú vnímavé na
trichinelózu, podlieha vyšetreniu na trichinely trá-
viacou metódou pod¾a osobitného predpisu.14)

23) Napríklad § 25 zákona č. 488/2002 Z. z.
24) § 22 ods. 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
25) § 31 zákona č. 488/2002 Z. z.
26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov  živočíšneho

pôvodu s členskými štátmi.
27) § 32 zákona č. 488/2002 Z. z.
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§ 18

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta

2003 s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú výmen
s členskými štátmi, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Týmto nariadením sa transponuje smernica

1. 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
vestník1), L 268,  24. 9. 1991, s. 41).

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

Príloha č. 1
k  nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

1) Official Journal of the European Communities.
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ČASŤ A

ZDRAVOTNÁ PREHLIADKA KRÁLIKOV ANTE MORTEM

1. Pred zabitím musia by� zvieratá prehliadnuté (ïalej len „prehliadka ante mortem“). Táto prehliadka ante
mortem sa spravidla musí vykona� v chove pred nakládkou králikov a ak sa
a) vykonáva v chove pôvodu králikov, možno prehliadku ante mortem na bitúnku obmedzi� na zis�ovanie

poranení, ktoré vznikli počas prepravy, ak boli králiky prehliadnuté v chove, odkia¾ pochádzajú počas
predchádzajúcich 24 hodín a bolo zistené, že sú zdravé; ak prehliadku ante mortem v chove pôvodu na bitúnku
nevykonáva ten istý úradný veterinárny lekár, musí zvieratá sprevádza� zdravotný certifikát, ktorý obsahuje
náležitosti uvedené v prílohe č. 4,

b) nevykonáva v chove pôvodu, musia by� králiky určené na zabitie podrobené prehliadke ante mortem do 24
hodín po príchode na bitúnok; ak uplynie viac ako 24 hodín od prehliadky ante mortem, musí sa táto prehliadka
zopakova� bezprostredne pred ich zabitím.

2. Prevádzkovate¾ bitúnku alebo jeho zástupca musí u¾ahči� úkony pri vykonávaní prehliadok ante mortem,
a najmä všetky manipulácie so zvieratami, ktoré sa považujú za potrebné. 

3. Každé zviera alebo dávka zvierat zaslaných na bitúnok na zabitie musí by� identifikovaná tak, aby mohol
príslušný orgán veterinárnej správy zisti� jej pôvod.

4. Prehliadku ante mortem musí vykonáva� úradný veterinárny lekár v súlade s profesionálnymi pravidlami pri
vhodnom osvetlení.

5. Prehliadkou ante mortem sa musí zisti�, či zvieratá
a) netrpia chorobou, ktorá môže by� prenesená na ¾udí alebo zvieratá a či nevykazujú príznaky alebo nie sú

v takom celkovom stave, ktorý poukazuje na to, že by sa mohla u nich takáto choroba vyskytova�,
b) neprejavujú príznaky choroby alebo poruchu postihujúcu ich celkový stav, ktorá môže spôsobi�, že ich mäso

bude nepožívate¾né pre ¾udí.
6. Zvieratá nemožno zabíja� s určením mäsa na ¾udskú spotrebu, ak sa zistilo, že trpia stavmi pod¾a bodu 5.
7. Zvieratá uvedené v bode 5 sa musia usmrti� oddelene od ostatných zvierat alebo po zabití všetkých ostatných

králikov a ich mäso sa musí hygienickým spôsobom odstráni�.

ČASŤ B

PREHLIADKA KRÁLIKOV POST MORTEM

1. Zabité králiky musia by� bezprostredne po zabití prehliadnuté (ïalej len „prehliadka post mortem“).
2. Prehliadka post mortem sa musí vykonáva� pri vhodnom osvetlení.
3. Pri prehliadke post mortem sa musí vykona�

a)  vizuálna (adspekčná) prehliadka zabitého zviera�a,
b) prehmatanie, a ak treba aj narezanie p¾úc, pečene, sleziny, obličiek a častí tela, ktoré prejavujú akéko¾vek

zmeny,
c) vyšetrenie odchýlok (anomálií) konzistencie, farby, pachu, a ak je to vhodné, chuti,
d) ak treba, laboratórne testy.

4.1. Ako úplne nepožívate¾né pre ¾udí sa musia posúdi� králiky, ak sa prehliadkou post mortem zistia
a) choroby prenosné na človeka alebo na zvieratá,
b) zhubné alebo viacnásobné nádory; viacnásobné abscesy,
c) rozsiahle napadnutie podkožných alebo svalových tkanív parazitmi,
d) prítomnos� rezíduí zakázaných látok1) alebo prítomnos� iných rezíduí vrátane látok s farmakologickým

účinkom v množstve, ktoré prekračuje ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit
rezíduí,2)

e) otrava,
f) rozsiahle poranenia alebo rozsiahle krvné alebo serózne presiaknutie,
g) odchýlky (anomálie) farby, pachu alebo chuti,

Príloha č. 2
k  nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

1) § 25 a 26  zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. 
2) § 151 až 153 a  Príloha č. 2 čas� F  bod siedmy  výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva  zdravotníctva

Slovenskej republiky z 20. mája 1996  č. 981/1996-100 (oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
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h) odchýlky konzistencie, najmä edém alebo silná vychudnutos� (emaciácia).
4.2. Ako nepožívate¾né pre ¾udí sa musia posúdi� časti zabitých zvierat, ktoré prejavujú lokalizované lézie alebo

lokalizovanú kontamináciu, ktorá neovplyvňuje zdravotnú neškodnos� zvyšného mäsa.
4.3. Výsledky prehliadok ante mortem a post mortem musí úradný veterinárny lekár zaznamenáva�, a ak sa zistí

prítomnos� chorôb uvedená v časti A bode 5 alebo prítomnos� rezíduí, musí sa to oznámi� orgánom príslušným
vykonáva� veterinárny dozor v stáde, z ktorého tieto zvieratá pochádzali, ako aj osobe za tieto zvieratá
zodpovednej.3)

ČASŤ C

OZNAČOVANIE ZDRAVOTNOU ZNAČKOU 

1. Zodpovednos� za označovanie zdravotnou značkou má úradný veterinárny lekár, ktorý zdravotnú značku drží
a uchováva.
a) nástroje na vykonávanie označovania mäsa zdravotnou značkou, ktoré môže vyda� odborne spôsobilým

osobám4) (ïalej len „veterinárny technik“), a to len v aktuálnom čase označovania a na čas potrebný na tento
účel,

b) etikety a priame obaly, ktoré sú už vopred označené značkami, pečiatkami alebo plombami pod¾a bodu 2 alebo
bodu 3; tieto etikety, priame obaly, pečiatky alebo plomby  musí vydáva� v požadovanom množstve len
veterinárnym technikom a len na čas, kedy sa musia použi�.

2. Zdravotná značka pozostáva buï
a) v hornej časti z týchto počiatočných písmen, alebo z názvu krajiny odoslania uvedeného ve¾kými písmenami:

aa) B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK, RSM, AT, FI, SE,
ab) ak ide o Slovenskú republiku: SK,

b) v strede z veterinárneho schva¾ovacieho čísla bitúnku alebo, ak je to vhodné, rozrábkarne, 
c) v dolnej časti z jednej z nasledujúcich skupín skratiek:

ca) CEE, EEG, EWG, EOEF, EEC alebo EOK, RSM, AT, FI, SE,
cb) EHS, ktorá sa použije pri mäse pochádzajúcom zo Slovenskej republiky po platnosti zmluvy o pristúpení

Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii;
písmená a číslice uvedené v písmenách a) až c) musia by� 0,2 cm vysoké,

d) alebo z oválu, ktorý obsahuje údaje uvedené v bode 2; písmená musia by� 0,8 cm  vysoké a číslice 1,1 cm
vysoké.

3. Materiál použitý na označenie pod¾a bodu 2 musí spĺňa� ustanovené hygienické požiadavky a označenie musí
by� dobre čitate¾né.

4. Zdravotné označenie pod¾a bodu 2 sa musí vykona�
a) na nebalených telách prostredníctvom plomby, na ktorej sú uvedené údaje pod¾a bodu 2, 
b) na priamych obaloch alebo iných obaloch balených tiel alebo vidite¾ne pod nimi,
c) na priamych obaloch alebo iných obaloch častí tiel alebo drobkov balených v malých množstvách,
d) zdravotné označenie pod¾a bodu 2 písm. d) sa musí vykona� na ve¾kých druhých obaloch.

5. Ak sa zdravotná značka použije na priamy obal alebo na druhý obal v súlade s bodom 4, musí by� použitá
takým spôsobom, aby sa
a) pri otvorení priameho obalu alebo druhého obalu zničila, alebo
b) priamy obal alebo druhý obal uzavrel tak, aby sa po jeho otvorení nedal opätovne použi�.

6. Osobitná zdravotná značka, ktorá sa musí použi� na králičie mäso určené výlučne na domáci trh v Slovenskej
republike (§ 3 ods. 3), pozostáva z kružnice, ktorá obsahuje
a) v hornej časti skratku názvu okresu, v ktorom sa nachádza povolená prevádzkareň, 
b) v strede z veterinárneho kontrolného čísla bitúnku alebo, ak je to vhodné, rozrábkarne, 
c) v dolnej časti slová „Slovenská republika“,
d) písmená musia by� 0,8 cm vysoké a číslice 1,1 cm vysoké.

7. Ostatné požiadavky pod¾a bodov 1, 3 až 5 sa vz�ahujú aj na označovanie králičieho mäsa pod¾a bodu 6.

3) § 35 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 10 ods.  11 zákona č. 488/2002 Z. z.
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ČASŤ D

SKLADOVANIE

 Po prehliadke post mortem sa musí králičie mäso schladi� alebo zmrazi� a uchováva� pri teplote, ktorá nesmie
v žiadnom čase prekroči� — 4 oC, ak ide o chladené mäso, alebo — 12 oC, ak ide o zmrazené mäso.

ČASŤ E

PREPRAVA

 Králičie mäso sa musí odosiela� takým spôsobom, aby bolo pri preprave chránené pred všetkým, čo by ho mohlo
kontaminova� alebo ho nepriaznivo ovplyvni�, a to so zrete¾om na trvanie a podmienky prepravy, ako aj na použitý
dopravný prostriedok. Najmä sa musí dba� o to, aby boli dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na túto prepravu,
vybavené takým spôsobom, aby zabezpečovali, že sa neprekročia teploty ustanovené v časti D.
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VZOR

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT

 pre králičie mäso1) určené na zaslanie do členského štátu Európskej únie

Exportujúca krajina:.......................................................................................................................................

Číslo2):...........................................................................................................................................................

Ministerstvo:...................................................................................................................................................

Príslušný orgán:..............................................................................................................................................

Odkaz2)
.......................................................................................................................................................................

   I. Identifikácia  mäsa

Mäso z: ..........................................................................................................................................................
(živočíšny druh)

Druh dielov: .....................................................................................................................................................

Druh balenia: .................................................................................................................................................

Počet obalov: ....................................................................................................................................................

Hmotnos� netto: ...............................................................................................................................................

  II. Pôvod mäsa
Adresa (adresy) a veterinárne kontrolné číslo (čísla) schváleného bitúnku (bitúnkov):3) ......................................

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

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

Adresa (adresy) a veterinárne kontrolné číslo (čísla) schválenej rozrábkarne (rozrábkarní):3) ..............................

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

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

 III. Určenie mäsa
Mäso bude zaslané z .......................................................................................................................................

(miesto nakládky)

do ..................................................................................................................................................................
(krajina a  miesto určenia)

Príloha č. 3
k  nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.
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nasledujúcim dopravným prostriedkom4): .........................................................................................................

Meno a adresa odosielate¾a: .............................................................................................................................

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

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

Meno a adresa príjemcu:
........................................................................................................................................................................

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

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

  IV. Potvrdenie zdravotnej  neškodnosti

Ja podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že:

a) — opísané  králičie mäso,3)

— obaly s králičím mäsom opísaným vyššie3) sú označené značkou, ktorá dokazuje, že:

— mäso pochádza zo zvierat zabitých na schválenom bitúnku,3)

— mäso bolo delené v schválenej rozrábkarni,3)

b) toto mäso bolo uvo¾nené ako požívate¾né pre ¾udí po veterinárnej prehliadke vykonanej v súlade
so Smernicou 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,

c) dopravné prostriedky alebo kontajnery a podmienky nakládky zásielky spĺňajú požiadavky
uvedenej smernice.

V..................................................................................................... dňa........................................................

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

(podpis  úradného veterinárneho lekára)

Vysvetlivky

1) Čerstvé králičie mäso, ktoré nebolo na zabezpečenie jeho trvanlivosti ošetrené; králičie mäso, ktoré bolo schladené alebo zmrazené, sa
však považuje za čerstvé.

2) Nepovinné.
3) Nehodiace sa prečiarknite.
4) Ak ide o železničné vagóny alebo automobily, musí sa uvies� ich registračné číslo, ak ide o lietadlá, číslo letu, a ak ide o lode, ich meno.
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 VZOR

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT

 pre čerstvú  zverinu zo zveri z farmových chovov1) určené na zaslanie do členského štátu Európskej únie

Exportujúca krajina: ......................................................................................................................................

Číslo2): .........................................................................................................................................................

Ministerstvo: ..................................................................................................................................................

Príslušný orgán: .............................................................................................................................................

Odkaz2) .........................................................................................................................................................

   I. Identifikácia  mäsa
Mäso z:  .........................................................................................................................................................

(živočíšny druh)

Druh dielov: ....................................................................................................................................................

Druh balenia: ..................................................................................................................................................

Počet obalov: ...................................................................................................................................................

Hmotnos� netto: ..............................................................................................................................................

  II. Pôvod mäsa
Adresa (adresy) a veterinárne kontrolné číslo (čísla) schváleného bitúnku (bitúnkov)3): ....................................

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

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

Adresa (adresy) a veterinárne kontrolné číslo (čísla) schválenej rozrábkarne (rozrábkarní)3): .............................

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

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

 III. Určenie mäsa

Mäso bude zaslané z ......................................................................................................................................

(miesto nakládky)

Príloha č. 4
k  nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.
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do...................................................................................................................................................................

(krajina a  miesto určenia)

nasledujúcim dopravným prostriedkom4): ......................................................................................................

Meno a adresa odosielate¾a: .............................................................................................................................

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

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

Meno a adresa príjemcu:
.......................................................................................................................................................................

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

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

  IV. Potvrdenie zdravotnej  neškodnosti

Ja podpísaný úradný veterinárny lekár, osvedčujem, že:

— mäso druhov opísaných vyššie,3)
— obaly s mäsom opísané vyššie3)

sú označené značkou, ktorá dokazuje, že:
— mäso pochádza zo zvierat zabitých na schválenom bitúnku,3)
— mäso bolo delené v schválenej rozrábkarni,3)

toto mäso bolo uvo¾nené ako požívate¾né pre ¾udí po veterinárnej prehliadke vykonanej v súlade so:
— nariadenie vlády 71/118/EHS z 15. februára o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú
obchodovanie s čerstvým hydinovým mäsom,3)
— nariadenie vlády 64/433/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch, ktoré  ovplyvňujú
obchodovanie s čerstvým mäsom vnútri Spoločenstva,3)

dopravné prostriedky alebo kontajnery a podmienky nakládky zásielky spĺňajú požiadavky
uvedenej smernice.

V...................................................................... dňa........................................................................................

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

(podpis  úradného veterinárneho lekára)

Vysvetlivky

1) Čerstvá zverina z pernatej zveri z farmových chovov a z divých cicavcov z farmových chovov, ktorá nebola na zabezpečenie jej trvanlivosti
ošetrená; mäso, ktoré bolo schladené alebo zmrazené, sa však považuje za čerstvé.

2) Nepovinné.
3) Nehodiace sa prečiarknite.
4) Ak ide o železničné vagóny alebo automobily, musí sa uvies� ich registračné číslo, ak ide o lietadlá, číslo letu, a ak ide o lode, ich meno.

Čiastka 141 Zbierka zákonov č. 300/2003 Strana 2193



 VZOR

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT 

pre králiky  alebo zver z farmového chovu1) prepravovanú z farmy na bitúnok

Príslušný orgán: ..............................................................................................................................................

Číslo2): ...........................................................................................................................................................

   I. Identifikácia  zvierat

Živočíšny druh zvierat: ....................................................................................................................................

Počet zvierat: ...................................................................................................................................................

Identifikačné označenie: ..................................................................................................................................

  II. Pôvod  zvierat
Adresa pôvodu chovu: .....................................................................................................................................

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

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

 III. Určenie zvierat
Zvieratá budú zaslané na nasledujúci bitúnok: ................................................................................................

nasledujúcim dopravným prostriedkom: ..........................................................................................................

 IV. Potvrdenie 

Ja podpísaný úradný veterinárny lekár,  týmto osvedčujem, že opísané zvieratá boli podrobené prehliadke ante
mortem v uvedenom chove dňa .............................. o ........................... a zistilo sa, že sú zdravé.

V................................................................................................... dňa...........................................................

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

(podpis úradného veterinárneho lekára)

Príloha č. 5
k  nariadeniu vlády č. 300/2003 Z. z.

Vysvetlivky

1) Za podmienok  uvedených v článku 6(3) smernice 91/495/EHS.
2) Nepovinné.
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301

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

z 9. júla 2003

o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na
územie Slovenskej republiky 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 princípy ovplyvňujú-
ce organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujú-
cich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.1)

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na veterinárne
kontroly spoločenských zvierat, ktoré sprevádzajú ces-
tujúcich, a nie sú určené na obchodné účely okrem
koňovitých zvierat.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) dokladovou kontrolou overenie veterinárnych cer-

tifikátov alebo iných dokladov sprevádzajúcich
zviera,

b) identifikačnou kontrolou len vizuálne overenie sú-
ladu medzi certifikátmi alebo inými dokladmi
a zvieratami a prítomnosti a zhody označenia zvie-
rat,

c) fyzickou kontrolou kontrola samotného zviera�a,
ktorá môže zahŕňa� odber vzoriek, ich laboratórne
vyšetrenie a ak je to potrebné vykonanie dodatoč-
ných kontrol počas karantény,

d) dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá predvádza zvieratá na účely ich dovozu do
Slovenskej republiky alebo členského štátu,

e) zásielkou skupina zvierat rovnakého druhu, na
ktoré sa vz�ahuje rovnaký veterinárny certifikát
alebo iný doklad, ktoré sú prepravované jedným

dopravným prostriedkom a ktoré pochádzajú z rov-
nakej tretej krajiny alebo rovnakej časti takejto
krajiny,

f) hraničnou inšpekčnou stanicou inšpekčné miesto
umiestnené v bezprostrednej blízkosti štátnej hra-
nice Slovenskej republiky, ktoré je určené a schvá-
lené pod¾a § 11 alebo inšpekčné miesto členského
štátu určené rovnocennými postupmi ustanovený-
mi v právnom predpise Európskych spoločenstiev
uvedenom v prílohe č.  1.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadení,2) ktorým sa transponuje právny
predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe
č. 1 tohto nariadenia.

§ 3

(1) Pri vstupe zvierat pochádzajúcich z tretích krajín
na územie Slovenskej republiky
a) dovozca je povinný3)

1. oznámi� hraničnej inšpekčnej stanici, na ktorú sa
majú zvieratá predvies�, jeden pracovný deň vo-
pred počet, druh a približný čas privezenia zvie-
rat,

2. predvies� zvieratá pod úradným dozorom priamo
na inšpekčné stanovište pod¾a § 11 alebo v prípa-
de potreby do karantény pod¾a § 15 ods. 1
písm. b),

b) zvieratá môžu opusti� inšpekčné stanovište alebo
karanténu, len ak sa preukáže
1. vystavením certifikátu pod¾a prílohy č. 7 a pod¾a

osobitného predpisu,4) že bola vykonaná veteri-
nárna kontrola pod¾a § 4 ods. 1 a 2 písm. a), b)
a d) a § 13 a 14 a že zvieratá spĺňajú všetky
podmienky požadované príslušným orgánom ve-
terinárnej  správy,5)

2. že náklady spojené s veterinárnou kontrolou boli
uhradené alebo bola zložená záloha na úhradu
výdavkov pod¾a § 15 ods. 1 a 6 a § 17 ods. 2.

(2) Ak sa preukáže, že neboli splnené ustanovenia
pod¾a odseku 1 písm. b), pohraničný colný úrad6)

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

pôvodu s členskými štátmi.
3) § 35 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 488/2002 Z. z.
4) § 6 ods. 2 písm. r) zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 33 ods. 4 zákona č. 488/2002 Z. z.
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neprepustí zvieratá na územie Slovenskej republiky
alebo na územia uvedené v osobitnom predpise2) do
colného režimu vo¾ný obeh.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Sloven-
skej republiky (ïalej len „štátna veterinárna a potravi-
nová správa“) v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev prijme podrobný postup na implemen-
táciu ustanovení tohto paragrafu.

§ 4

(1) Každá zásielka zvierat z tretej krajiny vstupujú-
cich na územie Slovenskej republiky, bez oh¾adu na jej
colné určenie, musí by� pod¾a osobitného predpisu7)
podrobená dokladovej a identifikačnej kontrole veteri-
nárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice
schválenej na tento účel, aby sa
a) overil pôvod zvierat,
b) overilo ïalšie určenie zvierat, najmä ak ide o tranzit

alebo ak ide o zvieratá, ktorých výmena s členský-
mi štátmi nie je zosúladená alebo ktoré podliehajú
špecifickým požiadavkám stanoveným rozhodnu-
tím Európskych spoločenstiev pre členský štát ur-
čenia alebo Slovenskú republiku, ak je štátom ur-
čenia,

c) overilo, že údaje uvedené v certifikátoch alebo
v iných dokladoch, ktoré sa použijú pod¾a tohto
nariadenia, poskytujú záruky v súlade s veterinár-
nymi požiadavkami,8) alebo v prípade zvierat, kto-
rých výmena s členskými štátmi nie je zosúladená,
poskytujú garancie požadované štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou, ktoré sa použijú v rôz-
nych prípadoch pokrytých týmto nariadením,

d) overilo, že nebol daný podnet na zamietnutie zásiel-
ky postupom v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev (Shift projekt).

(2) Bez dotknutia výnimiek pod¾a § 13, veterinárny
inšpektor je povinný vykona� fyzickú kontrolu zvierat
predvedených na inšpekčné miesto. Kontrola musí by�
vykonaná po overení informácií v databázach v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev (Shift pro-
jekt). Kontrola musí zahŕňa� najmä
a) klinické vyšetrenie zvierat, ktorým sa potvrdí, že

zvieratá zodpovedajú údajom uvedeným v certifiká-
te alebo doklade, ktorý ich sprevádza, a že sú kli-
nicky zdravé; zásada individuálneho klinického vy-
šetrenia pre určité druhy a kategórie zvierat môže
by� zmenená pod¾a § 7 ods. 6 až 8 a § 8,

b) laboratórne vyšetrenia, ktorých vykonanie sa pova-
žuje za nevyhnutné alebo ktoré sú stanovené v sú-
lade s veterinárnymi požiadavkami,

c) prípadné odbery úradných vzoriek na laboratórne
vyšetrenia na rezíduá, vykonané v čo najkratšej
lehote,

d) overenie zhody s požiadavkami pod¾a osobitného
predpisu.9)

(3) Veterinárny inšpektor musí na účely nasledujú-
cich kontrol prepravy a súladu, ak je to vhodné, s do-
datočnými požiadavkami chovu určenia poskytnú�
potrebné informácie príslušnému orgánu členského
štátu určenia alebo príslušnému orgánu veterinárnej
správy, ak štátom určenia je Slovenská republika, a to
prostredníctvom systému výmeny informácií ustano-
veného pod¾a osobitného predpisu.10)

(4) Veterinárny inšpektor môže poveri� výkonom ur-
čitých úloh pod¾a odseku 1 až 3 špeciálne vyškolené
odborne spôsobilé osoby, ktoré pracujú pod jeho vede-
ním.11)

(5) Výnimkou z odsekov 1 a 2 môže by� u zvierat
vstupujúcich na letisko umiestnené na území Sloven-
skej republiky alebo na území členského štátu vyko-
návanie identifikačnej a fyzickej kontroly na letisku
určenia za podmienky, že takéto letisko má inšpekčné
miesto, ako je uvedené v § 11 a že zvieratá pokračujú
vo svojej ceste tým istým lietadlom. V takomto prípade
musí veterinárny inšpektor, ktorý vykonal dokladovú
kontrolu, priamo alebo prostredníctvom príslušnej re-
gionálnej veterinárnej a potravinovej správy informo-
va� úradného veterinárneho lekára inšpekčného mies-
ta členského štátu určenia, že zvieratá prešli
inšpekčným miestom, a to prostredníctvom systému
výmeny informácií ustanoveného pod¾a osobitného
predpisu.10)

(6) Náklady vynaložené pri plnení kontrol pod¾a od-
sekov 1 až 5 znáša odosielate¾, príjemca alebo ich
zástupca.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme
podrobné pravidlá pod¾a tohto ustanovenia vrátane
pravidiel týkajúcich sa školení a kvalifikácie odborne
spôsobilých osôb.

§ 5

Dokladová kontrola musí by� vykonávaná v súlade
s pravidlami ustanovenými v prílohe č. 4.

§ 6

(1) Identifikačná kontrola musí by� vykonávaná
u každého zviera�a v zásielke.

(2) Ak veterinárny inšpektor nemá dôvodné pochyb-
nosti týkajúce sa identifikácie zvierat v zásielke, môže
by� identifikačná kontrola vykonávaná u desa� per-
cent zvierat v zásielke. Ak zásielka obsahuje ve¾ký
počet zvierat, musí by� skontrolovaných minimálne
desa� zvierat z celej zásielky. Ak vykonané počiatočné
kontroly neboli uspokojujúce, počet kontrolovaných
zvierat v zásielke sa musí zvýši� a môže sa rovna� až
celkovému počtu zvierat v zásielke.

(3) Ak veterinárny inšpektor má dôvodné pochyb-

  7) § 33 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
  8) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
  9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
10) § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
11) § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z. 
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nosti týkajúce sa identifikácie zvierat v zásielke, mu-
sia identifikačné kontroly u zvierat, pre ktoré sa nepo-
žaduje individuálne označenie v súlade s veterinárny-
mi požiadavkami, pozostáva� najmenej z kontroly
označenia reprezentatívneho počtu balíkov alebo kon-
tajnerov. Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspo-
kojujúce, počet kontrolovaných balíkov alebo kontajne-
rov sa zvýši a môže sa rovna� až celkovému počtu balíkov
alebo kontajnerov. Identifikačná kontrola pozostáva z vi-
zuálnej kontroly zvierat obsiahnutých v reprezentatív-
nom počte balíkov alebo kontajnerov, aby sa overil
druh prepravovaných zvierat.

§ 7

(1) Veterinárny inšpektor vykoná fyzickú kontrolu
pod¾a § 4 ods. 2 u živých párnokopytníkov a zvierat
koňovitých; zabezpečí najmä, aby všetky takéto zvie-
ratá boli vyložené na hraničnej inšpekčnej stanici v je-
ho prítomnosti.

(2) Zvieratá musia by� podrobené prehliadke týkajú-
cej sa ich spôsobilosti na ïalšiu prepravu a klinické
vyšetrenie, ktoré môže zahŕňa� odber vzoriek. Takéto
vyšetrenia a odbery vzoriek sa vykonajú v súlade
s ustanoveniami prílohy č. 5.

(3) Vzorky musia by� zaslané do laboratória schvá-
leného štátnou veterinárnou a potravinovou správou
na overenie zhody s údajmi veterinárneho certifikátu.

(4) U každého zviera�a, z ktorého sa odoberajú vzor-
ky, sa zaznamenajú tieto informácie:
a) príslušné číslo veterinárneho certifikátu a sériové

číslo pridelené zásielke príslušnou hraničnou in-
špekčnou stanicou,

b) identifikačné číslo zviera�a,
c) požadované laboratórne vyšetrenia,
d) výsledky vyšetrení a ïalšie následne prijaté opatre-

nia,
e) úplná adresa cie¾ového miesta určenia zásielky.

(5) Klinické vyšetrenie pod¾a odseku 2 musí pozos-
táva� z vizuálneho vyšetrenia všetkých zvierat.

(6) Ak ide o zvieratá určené na chov a produkciu,
musí by� klinickému vyšetreniu pod¾a prílohy č. 5
podrobených najmenej desa� percent zvierat, pričom
desa� zvierat predstavuje minimálny počet zvierat re-
prezentujúcich celú zásielku. Ak zásielku tvorí menej
ako desa� zvierat, musí by� kontrole podrobené každé
zviera v zásielke.

(7) Ak ide o zvieratá určené na zabitie, musí by�
klinickému vyšetreniu pod¾a prílohy č. 5 podrobených
najmenej pä� percent zvierat, pričom pä� zvierat pred-
stavuje minimálny počet zvierat reprezentujúcich celú
zásielku. Ak zásielku tvorí menej ako pä� zvierat, musí
by� kontrole podrobené každé zviera v zásielke.

(8) Ak vykonané počiatočné kontroly neboli uspoko-
jujúce, počet kontrolovaných zvierat v zásielke sa mu-
sí zvýši� a môže sa rovna� až celkovému počtu zvierat
v zásielke.

(9) Veterinárny inšpektor môže v odôvodnených prí-
padoch zadrža� zásielku zvierat na hraničnej inšpek-
čnej stanici, až kým mu nie sú doručené výsledky

laboratórnych vyšetrení vzoriek zo zvierat z tejto zá-
sielky.

(10) Ak ide o pozitívne výsledky vyšetrení vzoriek
alebo ak je to inak opodstatnené, musí štátna veteri-
nárna a potravinová správa každých šes� mesiacov,
prvýkrát 1. mája 2004, oznamova� Európskej komisii
výsledky kontrol, spolu s informáciou pod¾a odseku 4
alebo tieto výsledky kontrol ihneï oznámi� členskému
štátu určenia a Európskej komisii. Zároveň musia by�
bez zbytočného odkladu zaslané členskému štátu ur-
čenia alebo Európskej komisii rovnopisy veterinár-
nych certifikátov.

§ 8

(1) Individuálnemu klinickému vyšetreniu nemusia
by� podrobené hydina, vtáky, zvieratá vodného hospo-
dárstva vrátane všetkých živých rýb, hlodavce, zajaco-
vité, včely a iný hmyz, plazy a obojživelníky, ostatné
bezstavovce, alebo zvieratá určené do zoologických
záhrad a do cirkusu vrátane párnokopytníkov a zvie-
rat koňovitých, ktoré sa považujú za nebezpečné a ko-
žušinové zvieratá.

(2) U zvierat uvedených v odseku 1 musí klinické
vyšetrenie pozostáva� z pozorovania zdravotného sta-
vu a správania celej skupiny alebo reprezentatívneho
počtu zvierat. Ak vykonané počiatočné kontroly neboli
uspokojujúce, počet kontrolovaných zvierat v zásielke
sa musí zvýši�. Ak uvedené kontroly odhalia akéko¾vek
odchýlky, veterinárny inšpektor musí vykona� všetky
opatrenia, ktoré považuje za nevyhnutné vrátane od-
beru vzoriek.

(3) Ak ide o zvieratá určené pre vedecké výskumné
strediská, ktoré majú schválený špecifický zdravotný
status, živé ryby, kôrovce a mäkkýše, ktoré sú umies-
tnené v zapečatených kontajneroch pod kontrolovaný-
mi podmienkami prostredia, musí sa vykona� klinické
vyšetrenie a odber vzoriek, ak sa predpokladá, že exis-
tuje určité riziko vzh¾adom na uvedené druhy zvierat
alebo ich pôvod alebo ak sa vyskytnú iné nezrovnalos-
ti.

§ 9

(1) Veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej sta-
nice poskytne osobe, ktorá predviedla zvieratá na kon-
trolu na každú zásielku overený rovnopis veterinárne-
ho certifikátu alebo iných dokladov sprevádzajúcich
zásielku spolu s certifikátom pod¾a prílohy č. 7 a v sú-
lade s osobitným predpisom.4) Certifikáty alebo dokla-
dy musia by� označené poradovým číslom prideleným
zásielke hraničnou inšpekčnou stanicou.

(2) Veterinárny inšpektor si ponechá originál veteri-
nárneho certifikátu alebo originál veterinárneho do-
kladu sprevádzajúci zásielku a taktiež rovnopis certi-
fikátu pod¾a prílohy č. 7 a v súlade s osobitným
predpisom.4)

(3) Na hraničnej inšpekčnej stanici musia by� o kaž-
dej zásielke zaznamenané a archivované tieto informá-
cie:
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a) poradové číslo certifikátu pridelené príslušnej zá-
sielke hraničnou inšpekčnou stanicou,

b) dátum príjazdu príslušnej zásielky na hraničnú
inšpekčnú stanicu,

c) ve¾kos� zásielky,
d) druhy zvierat, spôsoby ich využitia a vek, ak je to

potrebné,
e) príslušné číslo certifikátu,
f) tretia krajina pôvodu,
g) členský štát určenia,
h) rozhodnutie týkajúce sa zásielky,
i) odkaz na vykonávanie odberu vzoriek.

(4) V prípade registrovaných zvierat koňovitých po-
d¾a osobitného predpisu12) nesmie by� identifikačný
doklad zadržaný a v prípade dočasného vstupu ta-
kýchto koní nesmie by� zadržaný originál zdravotného
certifikátu.

(5) Ak ide o jatočné zvieratá koňovité, ktoré sú urče-
né na prechod cez trh so zvieratami alebo zberné
stredisko, musia by� sprevádzané certifikátom pod¾a
prílohy č. 7 a v súlade s osobitným predpisom4) a ove-
reným rovnopisom zdravotného certifikátu až na bitú-
nok.

(6) Všetky veterinárne certifikáty alebo iné doklady
týkajúce sa zásielok, ktoré boli zamietnuté na hranič-
nej inšpekčnej stanici, musia by� opečiatkované na
každej strane pečiatkou červenej farby so slovom „ZA-
MIETNUTÉ“ pod¾a prílohy č. 6.

(7) Veterinárny inšpektor archivuje certifikáty alebo
iné doklady sprevádzajúce zásielku, rovnopisy certifi-
kátov pod¾a prílohy č. 7 a pod¾a osobitného predpisu6)
a záznamy uvedené v odseku 3 a v § 7 najmenej tri
roky.

§ 10

(1) Vstup zvierat na územie Slovenskej republiky sa
nepovolí, ak sa pri kontrole zistí, že
a) zvieratá druhov, pre ktoré sú osobitné predpisy

upravujúce dovoz13) zosúladené s Európskymi spo-
ločenstvami, pochádzajú z územia alebo časti úze-
mia tretej krajiny, ktoré nie sú uvedené v zozna-
moch pod¾a osobitného predpisu14) pre príslušné
druhy zvierat alebo z ktorých je dovoz zakázaný
pod¾a osobitného predpisu15) a v súlade s rozhod-
nutím Európskej komisie. Týmto nie sú dotknuté
požiadavky ustanovené osobitným predpisom,16)

b) zvieratá iné ako sú zvieratá uvedené v písmene a),
nevyhovujú veterinárnym požiadavkám alebo po-
žiadavkám upraveným právnymi predpismi člen-

ských štátov, zodpovedajúcim jednotlivým prípa-
dom pod¾a tohto nariadenia,

c) zvieratá sú podozrivé z nákazlivej choroby alebo sú
postihnuté nákazlivou chorobou alebo chorobou
predstavujúcou riziko pre zdravie ¾udí a zvierat,
alebo sú iné dôvody ustanovené vo veterinárnych
požiadavkách,

d) vyvážajúca tretia krajina nespĺňa veterinárne po-
žiadavky,

e) zdravotný stav zvierat nedovo¾uje pokračova� v ich
ïalšej preprave,

f) veterinárny certifikát alebo doklad sprevádzajúci
zvieratá nespĺňa podmienky pod¾a osobitného
predpisu8) alebo kde predpisy neboli zosúladené,
požiadavky ustanovené pod¾a predpisov Slovenskej
republiky alebo členských štátov a zodpovedajúce
jednotlivým prípadom pod¾a tohto nariadenia.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme
podrobné pravidlá implementácie ustanovení tohto
paragrafu.

§ 11

(1) Hraničná inšpekčná stanica musí by�
a) umiestnená v mieste vstupu na územie Slovenskej

republiky z tretej krajiny; inšpekčné miesto môže
by� umiestnené aj v určitej vzdialenosti od miesta
vstupu, ak je to vynútené geografickými obmedze-
niami, ako sú vykladacie prístavisko, železničná
stanica, priesmyk a pod podmienkou, že inšpekčné
miesto je v takomto prípade dostatočne vzdialené
od chovov alebo miest, v ktorých sa nachádzajú
zvieratá vnímavé k nákazlivým chorobám,

b) umiestnená v colnom priestore, ktorý umožňuje vy-
konáva� ostatné administratívne formality vrátane
colných formalít spojených s dovozom,

c) určená a schválená pod¾a § 3,
d) pod dozorom veterinárneho inšpektora, ktorý je

zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpekto-
rovi môžu pomáha� špeciálne vyškolení odborní
veterinárni technici, ktorí pracujú pod jeho vede-
ním a musí zabezpeči� vykonávanie aktualizácie
databáz v súlade s požiadavkami Európskych spo-
ločenstiev (Shift pojekt).

(2) Slovenská republika v období pred nadobudnu-
tím platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republi-
ky k Európskej únii a ihneï po zaradení hraničných
inšpekčných staníc na dočasný zoznam štátnou vete-
rinárnou a potravinovou správou v spolupráci s úrad-
mi Európskej komisie, ktoré overujú ich súlad s mini-
málnymi požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2,

12) § 2 písm. c) nariadenia 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.

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho
dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 
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.

14) § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
15) § 33 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
16) § 19 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. 
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predloží Európskej komisii zoznam hraničných in-
špekčných staníc zodpovedných za vykonávanie vete-
rinárnych kontrol zvierat a poskytne tieto informácie:
a) typ hraničnej inšpekčnej stanice

1. prístav,
2. letisko,
3. cestný kontrolný bod,
4. železničný kontrolný bod,

b) kategórie zvierat, ktoré sa budú kontrolova� na
príslušnej hraničnej inšpekčnej stanici vzh¾adom
na jej vybavenie a počet veterinárnych inšpektorov
a odborných veterinárnych zamestnancov s vyzna-
čením zvierat, ktoré nemožno kontrolova� na tejto
hraničnej inšpekčnej stanici a pre registrované
zvieratá koňovité pracovná doba špeciálne schvále-
nej hraničnej inšpekčnej stanice,

c) vybavenie personálom určeným na veterinárne
kontroly
1. počet veterinárnych inšpektorov najmenej s jed-

ným veterinárnym inšpektorom v službe počas
celej pracovnej doby na hraničnej inšpekčnej sta-
nici,

2. počet odborných veterinárnych zamestnancov,
d) opis vybavenia a priestorov použite¾ných na vyko-

návanie
1. dokladovej kontroly,
2. fyzickej kontroly,
3. odberu vzoriek,
4. všeobecných vyšetrení ustanovených v § 4 ods. 2

písm. b),
5. špeciálnych vyšetrení nariadených veterinárnym

inšpektorom,
e) kapacita priestorov použite¾ných v prípade potreby

na ustajnenie zvierat až do dodania výsledkov vy-
šetrení,

f) charakter vybavenia umožňujúceho rýchlu výmenu
informácií, najmä s ostatnými hraničnými inšpek-
čnými stanicami,

g) rozsah obchodu, najmä druhy, kategórie a počet
zvierat prechádzajúcich hraničnou inšpekčnou sta-
nicou.

(3) Odborníci Európskej komisie v spolupráci so
štátnou veterinárnou a potravinovou správou môžu
vykona� kontrolu hraničných inšpekčných staníc ur-
čených pod¾a § 3, aby sa presvedčili, že sa jednotne
používajú predpisy týkajúce sa veterinárnych kontrol
a že jednotlivé hraničné inšpekčné stanice majú po-
trebnú infraštruktúru a spĺňajú minimálne požiadav-
ky stanovené v prílohe č. 2.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme
podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto
paragrafu.

§ 12

(1) Ak zvieratá druhov, pre ktoré sú osobité predpisy

upravujúce dovoz12) zosúladené s Európskymi spolo-
čenstvami, nebudú uvádzané na trh na území Sloven-
skej republiky, veterinárny inšpektor inšpekčného
miesta s výnimkou špeciálnych požiadaviek platných
pre zvieratá koňovité, ktoré sú registrované a sprevá-
dzané identifikačným dokladom pod¾a osobitného
predpisu,17) musí
a) vyda� dotknutej osobe rovnopis certifikátu alebo

samostatne overené rovnopisy certifikátov týkajú-
cich sa zvierat, ak sa zásielka zvierat rozde¾uje,
pričom platnos� takýchto rovnopisov je obmedzená
na desa� dní,

b) vystavi� v súlade s osobitným predpisom4) certifi-
kát, ktorý zodpovedá vzoru pod¾a prílohy č. 7 a kto-
rý potvrdzuje, že boli vykonané veterinárne kontro-
ly pod¾a § 4 ods. 1 a 2 písm. a), b) a d) a že zvieratá
spĺňajú všetky podmienky požadované príslušným
orgánom veterinárnej správy a ktorý popisuje druh
odobratých vzoriek, výsledky prípadných labora-
tórnych vyšetrení alebo kedy môžu by� očakávané
výsledky takýchto laboratórnych vyšetrení; certifi-
kát musí pozostáva� len z jedného listu,

c) odobra� a uschova� originál alebo originály certifi-
kátov sprevádzajúcich zvieratá.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme
podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto
paragrafu.

(3) Ak zvieratá prešli cez inšpekčné miesto, potom
výmeny zvierat uvedených v odseku 1 a prepustených
na územie Slovenskej republiky alebo na územia uve-
dené v osobitnom predpise2) s členskými štátmi sa
riadia v zhode s pravidlami pre veterinárne kontroly
ustanovenými pod¾a osobitného predpisu.18) Informá-
cia od príslušného orgánu miesta určenia poskytnutá
prostredníctvom systému výmeny informácií stanove-
ného pod¾a osobitného predpisu10) musí najmä stano-
vi�, či
a) sú zvieratá určené pre Slovenskú republiku alebo

členský štát alebo pre územie so špecifickými po-
žiadavkami,

b) boli odobraté vzorky, ale nie sú známe výsledky,
hoci dopravný prostriedok opustil hraničnú inšpek-
čnú stanicu.

§ 13

(1) Veterinárne kontroly pri dovoze zvierat druhov,
na ktoré sa nevz�ahuje osobitný predpis,19) sa vykona-
jú takto:
a) ak sú zvieratá predvedené na jeden z hraničných

priechodov v Slovenskej republike na účely ich do-
vozu do Slovenskej republiky, musia by� podrobené
na tomto mieste všetkým kontrolám pod¾a § 4,

b) ak sú zvieratá určené na dovoz do Slovenskej re-
publiky, predvedené na inšpekčné miesto v inom
členskom štáte s jeho predbežným súhlasom alebo

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

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
19) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
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ak sú zvieratá určené na dovoz do iného členského
štátu, predvedené na inšpekčné miesto v Sloven-
skej republike s jej predbežným súhlasom
1. všetky kontroly pod¾a § 4 sa musia vykona� na

tomto mieste, pričom sa zoh¾adňujú požiadavky
kladené na členské štáty určenia alebo Slovenskú
republiku, ak je štátom určenia, najmä aby sa
zabezpečilo, že požiadavky štátu určenia týkajúce
sa zdravia zvierat boli splnené alebo

2. ak ide o prípad dohody medzi štátnou veterinár-
nou a potravinovou správou, príslušným ústred-
ným orgánom členského štátu, a ak je to vhodné
členským štátom alebo členskými štátmi tranzi-
tu, sa vykonajú na tomto mieste len kontroly
pod¾a § 4 ods. 1, pričom kontroly pod¾a § 4 ods. 2
sa vykonajú v štáte určenia,

3. ak ide o prípad pod¾a druhého bodu, môžu
zvieratá opusti� hraničnú inšpekčnú stanicu,
na ktorej sa vykonala dokladová a identifikač-
ná kontrola len v zapečatených dopravných
prostriedkoch a len po tom, čo veterinárny
inšpektor
3.1 vyznačil na rovnopise alebo ak sa zásielka

rozde¾uje na rovnopisoch certifikátov, že
zvieratá prešli cez inšpekčné miesto a že
kontroly boli vykonané,

3.2 informoval prostredníctvom systému výme-
ny informácií stanoveného pod¾a osobitné-
ho predpisu10) veterinárne orgány miesta
určenia alebo ak je to vhodné členského
štátu alebo členských štátov tranzitu, že
zvieratá prešli inšpekčným miestom,

3.3 ak informoval napriek § 3 ods. 1 písm. b)
príslušný colný orgán hraničnej inšpekčnej
stanice o tom, že poskytol ú¾avu z kontrol
týkajúcich sa predvedených zvierat,

4. ak ide o jatočné zvieratá, uplatňujú sa postupy
pod¾a písmena b) bodu 1,

5. štátna veterinárna a potravinová správa informu-
je Európsku komisiu a zástupcov členských štá-
tov, ktorí sa schádzajú v stálom veterinárnom
výbore, o prípadoch, kedy sa uplatnia postupy
pod¾a písmena b) bodu 2.

(2) Zvieratá, ktorých výmeny sú zosúladené s veteri-
nárnymi požiadavkami,8) ale ktoré pochádzajú z tretej
krajiny, pre ktorú ešte neboli zavedené jednotné pod-
mienky týkajúce sa zdravia zvierat, môžu by� dováža-
né, ak spĺňajú tieto podmienky:
a) nachádzajú sa na území tretej krajiny odoslania

najmenej počas období, ktorých dĺžka je ustanove-
ná v osobitnom predpise,20)

b) sú podrobené kontrolám pod¾a § 4,
c) môžu opusti� inšpekčné miesto alebo karanténu,

len ak takéto kontroly preukážu, že zviera alebo
zásielka zvierat
1. spĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat plat-

né pri výmenách dotknutých druhov zvierat, ako
je stanovené v osobitnom predpise8) alebo požia-

davky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené
v osobitnom predpise,21) alebo

2. vo vz�ahu k jednej alebo viacerým špecifickým
chorobám, spĺňa podmienky rovnocennosti sta-
novené v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev na základe reciprocity medzi požia-
davkami tretej krajiny a Slovenskej republiky,

d) ak sú určené pre Slovenskú republiku alebo člen-
ský štát, ktoré využívajú výhody z dodatočných ga-
rancií pod¾a osobitného predpisu,22) musia spĺňa�
požiadavky vzh¾adom na výmenu s členskými štát-
mi,

e) po prechode hraničnou inšpekčnou stanicou musia
by� jatočné zvieratá dopravené na bitúnok určenia
a zvieratá na chov a produkciu alebo zvieratá vod-
ného hospodárstva do chovu určenia.

(3) Ak sa kontrolami pod¾a odsekov 1 a 2 preukáže,
že zviera alebo zásielka zvierat nespĺňa požiadavky
uvedené v odsekoch 1 a 2, zviera alebo zásielka nesmú
opusti� hraničnú inšpekčnú stanicu alebo karanténu
a použijú sa ustanovenia § 17.

(4) Ak nie sú zvieratá uvedené v odseku 1 určené na
uvedenie na trh na území Slovenskej republiky, ktorá
vykonala veterinárne kontroly alebo členského štátu,
ktorý vykonal veterinárne kontroly, použijú sa ustano-
venia § 12 upravujúce vystavenie certifikátu.

(5) Zvieratá na chov a produkciu musia v mieste
určenia zosta� pod úradným dozorom regionálnej ve-
terinárnej a potravinovej správy. Po uplynutí doby po-
zorovania stanovenej štátnou veterinárnou a potravi-
novou správou v súlade s požiadavkami Európskych
spoločenstiev môžu by� zvieratá predmetom výmeny
s členskými štátmi za podmienok ustanovených v oso-
bitnom predpise.16)

(6) Jatočné zvieratá na bitúnku určenia podliehajú
veterinárnym požiadavkám týkajúcim sa zabíjania prí-
slušných druhov zvierat.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev prijme
podrobné pravidlá na implementáciu ustanovení tohto
paragrafu.

§ 14

(1) Tranzit zvierat z tretej krajiny do ïalšej tretej
krajiny cez územie Slovenskej republiky sa môže
uskutočni�, ak
a) bol vopred schválený

1. veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej
stanice na území Slovenskej republiky, kde musia
by� zvieratá predvedené na účely vykonania kon-
trol pod¾a § 4 a ak je to potrebné, aj príslušným
ústredným orgánom členského štátu alebo štátov
tranzitu,

2. veterinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej
stanice na území členského štátu, kde musia by�
zvieratá predvedené na účely vykonania kontrol

20) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. 
21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
22) § 3 ods. 1 písm. e) body 3 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
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pod¾a § 4 a ak je to potrebné, aj štátnou veteri-
nárnou a potravinovou správou, ak je Slovenská
republika krajinou tranzitu,

b) dotknutá strana preukáže, že prvá tretia krajina,
do ktorej alebo cez ktorú sú zvieratá zasielané po
preprave cez územie Slovenskej republiky a cez
jedno z území uvedených v osobitnom predpise,2)
sa zaväzuje nezamietnu� alebo nevráti� spä� na
územie Slovenskej republiky takéto zvieratá, kto-
rých dovoz alebo tranzit povolila, a že zvieratá spĺ-
ňajú požiadavky týkajúce sa ochrany zvierat počas
prepravy,

c) kontrola pod¾a § 4 preukázala na spokojnos� vete-
rinárneho lekára a ak je to potrebné, po tom ako
zvieratá prešli karanténou, že spĺňajú požiadavky
pod¾a tohto nariadenia alebo ak ide o zvieratá uve-
dené v osobitnom predpise,17) poskytujú zdravotné
garancie uznané v súlade s požiadavkami Európ-
skych spoločenstiev, ktoré sú prinajmenšom rovno-
cenné požiadavkám pod¾a tohto nariadenia,

d) veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice
oznámil príslušným orgánom členských štátov
tranzitu a hraničnému priechodu na výstupe z Eu-
rópskych spoločenstiev, že zvieratá prešli inšpekč-
ným miestom, a to prostredníctvom systému výme-
ny informácií ustanovenému pod¾a osobitného
predpisu,10)

e) ide o prechod cez územie Slovenskej republiky
a jedno z území uvedených v osobitnom predpise,2)
vykonáva v súlade s tranzitnými postupmi Sloven-
skej republiky alebo Európskych spoločenstiev ale-
bo inými colnými tranzitnými postupmi pod¾a pred-
pisov Slovenskej republiky alebo Európskych
spoločenstiev; jediná povolená manipulácia počas
tranzitu cez uvedené územia je manipulácia vyko-
návaná v miestach vstupu na tieto územia alebo
výstupu z nich a činnosti na zabezpečenie pohody
zvierat.

(2) Všetky náklady vynaložené pri použití tohto usta-
novenia znáša odosielate¾, príjemca alebo ich zástupca.

§ 15

(1) Ak ide o dovoz alebo tranzit zvierat, ktorých pod-
mienky nie sú upravené právnymi predpismi Európ-
skych spoločenstiev, musia by� zvieratá, ak to vyžadu-
jú veterinárne požiadavky, umiestnené v karanténe
alebo izolácii, pričom takáto karanténa alebo izolácia
sa môže vykona�
a) ak ide o iné choroby, ako je slintačka a krívačka,

besnota a pseudomor hydiny, v karanténe umies-
tnenej v tretej krajine pôvodu, ktorá bola schválená
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
a je pravidelne kontrolovaná veterinárnymi odbor-
níkmi Európskej komisie,

b) v karanténe umiestnenej na území Slovenskej re-
publiky alebo Európskych spoločenstiev, ktorá spĺ-
ňa požiadavky stanovené v prílohe č. 3,

c) v chove určenia.

(2) V súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev môže orgán veterinárnej správy prija� špeciálne
bezpečnostné opatrenia, ktoré musia by� splnené po-
čas prepravy medzi karanténami fariem pôvodu a ur-
čenia a hraničnými inšpekčnými stanicami a v karan-
ténach uvedených v odseku 1 písm. a).

(3) Ak veterinárny inšpektor zodpovedný za inšpekč-
né miesto rozhodne o umiestnení zvierat v karanténe,
takáto karanténa v závislosti od ohrozenia, ktoré zistil
veterinárny inšpektor, sa musí vykona�
a) na tomto inšpekčnom mieste alebo v jeho bezpro-

strednej blízkosti alebo
b) v chove určenia, alebo
c) v karanténe umiestnenej v blízkosti chovu určenia.

(4) Všeobecné podmienky, ktoré musí spĺňa� ka-
ranténa uvedená v odseku 1 písm. a) a b) a odseku
3 písm. a), sú stanovené v prílohe č. 3. Štátna vete-
rinárna a potravinová správa prijme špeciálne pod-
mienky schválenia, ktoré sa použijú pre rôzne druhy
zvierat v súlade s požiadavkami Európskych spolo-
čenstiev.

(5) Karantény uvedené v odseku 1 písm. a) a b)
a odseku 3 písm. a) musia by� schválené Európskou
komisiou a budú podrobené kontrolám pod¾a § 24.
Zoznam karantén, ako aj aktualizácia tohto zozna-
mu sa zverejňujú pod¾a osobitného predpisu23) vo
vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky.

(6) Ustanovenia odsekov 2, 4 a 5 sa nepoužijú na
karantény, ktoré sú výhradne pre zvieratá uvedené
v § 13 ods. 1.

(7) Všetky náklady vynaložené pri použití tohto usta-
novenia znáša odosielate¾, príjemca alebo ich zástup-
ca.

§ 16

(1) Ak je podozrenie, že sa nedodržiavajú veterinárne
požiadavky alebo sú pochybnosti týkajúce sa identifi-
kácie zvierat, úradný veterinárny lekár alebo príslušný
orgán veterinárnej správy vykoná také veterinárne
kontroly, ktoré považuje za primerané.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v sú-
lade s osobitným predpisom24) primerané administra-
tívne opatrenia alebo penalizačné opatrenia na postih-
nutie fyzických osôb alebo právnických osôb pre
porušenie ustanovení pod¾a osobitného predpisu.24)
Ak sa zistí, že vyhotovené certifikáty alebo doklady sa
nezhodujú s aktuálnym zdravotným stavom zvierat,
identifikačné značky sú nevyhovujúce, zvieratá neboli
predvedené na kontrolu na hraničnej inšpekčnej sta-
nici alebo zvieratá neboli odoslané do pôvodne zamýš-
¾aného miesta určenia alebo iné porušenie ustanovení
pod¾a osobitného predpisu,24) príslušný orgán veteri-
nárnej správy prijme opatrenia v súlade s osobitným
predpisom.24)

23) § 5 písm. l) zákona č. 488/2002 Z. z.
24) § 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z.
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§ 17

(1) Ak sa pri kontrolách pod¾a tohto nariadenia zistí,
že zviera nespĺňa veterinárne požiadavky alebo sa
takýmito kontrolami zistia iné nedostatky, príslušný
orgán veterinárnej správy po konzultácii s dovozcom
alebo jeho zástupcom rozhodne o
a) ustajnení, kŕmení a napájaní zvierat a ak je to po-

trebné, o poskytnutí starostlivosti alebo
b) umiestnení zvierat do karantény alebo o izolácii

zásielky,
c) vrátení zásielky zvierat v lehote ustanovenej štátnou

veterinárnou a potravinovou správou mimo územie
Slovenskej republiky a území pod¾a osobitného pred-
pisu,3) ak tomu nebráni zdravotný stav zvierat alebo
požiadavky týkajúce sa pohody zvierat.

(2) Ak ide o požiadavky pod¾a odseku 1 písm. c),
úradný veterinárny lekár inšpekčného miesta
a) aktivuje informačné postupy v súlade s požia-

davkami Európskych spoločenstiev (Shift pro-
jekt),

b) zruší pod¾a opatrení v súlade s rozhodnutím Eu-
rópskej komisie veterinárny certifikát alebo iný do-
klad sprevádzajúci zamietnutú zásielku.

(3) Ak vrátenie zvierat nie je možné najmä z dôvodov
týkajúcich sa pohody zvierat, úradný veterinárny lekár
a) môže po odsúhlasení príslušným orgánom veteri-

nárnej správy a po predchádzajúcom vyšetrení
zvierat pred zabitím, povoli� zabitie zvierat pri do-
držaní veterinárnych požiadaviek, alebo

b) musí nariadi� zabitie zvierat na iné účely, ako pre
¾udskú spotrebu, alebo nariadi� vhodné spracovanie
tiel zabitých zvierat a urči� podmienky týkajúce sa
kontroly využitia získaných živočíšnych produktov.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa infor-
muje pod¾a odseku 7 Európsku komisiu o prípadoch
udelenia výnimky pod¾a odseku 3.

(5) Dovozca alebo jeho zástupca znášajú náklady
vynaložené na opatrenia pod¾a odsekov 1 až 4 na
zničenie zásielky a na použitie mäsa na iné účely.
Výnos z predaja výrobkov uvedených v odseku 3 sa
musí vráti� vlastníkovi zvierat alebo jeho zástupcovi po
odrátaní vyššie uvedených nákladov.

(6) Podrobné pravidlá na použitie tohto ustanovenia
prijme orgán veterinárnej správy v súlade s požiadav-
kami Európskych spoločenstiev.

(7) Ak je to vhodné, štátna veterinárna a potravinová
správa oznámi informácie, ktoré má k dispozícii pod¾a
osobitného predpisu25) členským štátom a Európskej
komisii.

§ 18

Na účely vykonávania kontrol uvedených v § 12
ods. 3 identifikácia a registrácia pod¾a osobitného
predpisu26) musia by� vykonávané okrem jatočných
zvierat a registrovaných zvierat koňovitých v mieste
určenia zvierat, ak je to vhodné po uplynutí doby
pozorovania pod¾a § 13 ods. 5. Štátna veterinárna
a potravinová správa v súlade s požiadavkami Európ-
skych spoločenstiev určí postupy identifikácie alebo
označovanie jatočných zvierat.

§ 19

Pri dovoze zvierat pod¾a tohto nariadenia štátna
veterinárna a potravinová správa vyberá poplatky za
veterinárne a zdravotné kontroly pod¾a osobitného
predpisu.27)

§ 20

(1) Bez ovplyvnenia kontrol splnenia požiadaviek tý-
kajúcich sa pohody zvierat počas prepravy môže sa za
podmienok ustanovených štátnou veterinárnou a po-
travinovou správou v súlade s požiadavkami Európ-
skych spoločenstiev a na recipročnom základe zníži�
frekvencia identifikačných kontrol a fyzických kon-
trol, a to najmä vo vz�ahu k výsledkom kontrol, vyko-
návaných pred prijatím tohto nariadenia.

(2) Pri poskytovaní výnimiek pod¾a odseku 1 sa berú
do úvahy
a) záruky poskytované tre�ou krajinou vzh¾adom na

splnenie veterinárnych požiadaviek pod¾a osobit-
ných predpisov,28)

b) zdravotná situácia zvierat v tretej krajine,
c) informácie o zdravotnej situácii v tretej krajine,
d) povaha opatrení na tlmenie a boj proti nákazám,

aplikovaných tre�ou krajinou,
e) štruktúra a právomoc veterinárnej služby,
f) právne predpisy, ktoré sa vz�ahujú na povo¾ovanie

používania určitých látok a dodržiavanie požiada-
viek ustanovených v osobitnom predpise,29)

g) výsledky inšpekčných návštev vykonaných Európ-
skou komisiou,

h) výsledky kontrol vykonávaných pri dovoze.

§ 21

(1) Proti rozhodnutiu príslušného orgánu veterinár-
nej správy Slovenskej republiky pod¾a tohto nariade-

25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2003 Z. z. o vzájomnej spolupráci medzi orgánmi veterinárnej správy, orgánmi štátnej
správy v zootechnickej oblasti a orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Európskou komisiou pri zabezpečovaní správneho
použitia právnych predpisov vo veterinárnej a zootechnickej oblasti.

26) § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch

živočíšneho pôvodu.
28) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.

29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z.
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nia je možné odvola� sa, ak je to prípustné pod¾a
osobitného predpisu.30)

(2) Rozhodnutia prijaté príslušným orgánom člen-
ského štátu určenia, alebo Slovenskej republiky, ak je
štátom určenia a dôvody takéhoto rozhodnutia, sa
musia oznámi� dovozcovi alebo jeho zástupcovi.

(3) Ak dovozca alebo jeho zástupca o to požiada,
rozhodnutie a dôvody takéhoto rozhodnutia sa mu
oznámia písomne s poučením o jeho práve odvola� sa,
oznámením miesta kde sa hraničná inšpekčná stanica
nachádza, ako aj postup a lehoty, ktoré musí dodrža�.

§ 22

Ochranné opatrenia

(1) Ak sa na území tretej krajiny vyskytla alebo šíri
choroba, zoonóza alebo iná choroba,31) ktoré môžu
predstavova� vážne nebezpečenstvo pre zdravie ¾udí
alebo zvierat, alebo ak na to oprávňujú iné dôvody
týkajúce sa zdravia zvierat, najmä v dôsledku zistení
zo strany veterinárnych odborníkov, štátna veterinár-
na a potravinová správa môže v súlade s rozhodnutím
Európskej komisie a vzh¾adom na závažnos� situácie
ihneï
a) zastavi� dovozy z tretej krajiny alebo jej časti, prí-

padne dovozy realizované cez dotknutú tretiu kra-
jinu tranzitu,

b) urči� osobitné podmienky pre zvieratá pochádzajú-
ce z príslušnej tretej krajiny alebo jej časti.

(2) Ak jedna z kontrol vykonaná pod¾a tohto naria-
denia preukáže, že zásielka zvierat by mohla predsta-
vova� nebezpečenstvo pre zdravie ¾udí alebo zdravie
zvierat, príslušný orgán veterinárnej správy
a) bezodkladne zabaví zásielku a dá ju neškodne od-

stráni� a
b) informuje ostatné hraničné inšpekčné stanice

a Európsku komisiu o zistených skutočnostiach
a o pôvode zvierat pod¾a § 17 ods. 7.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa môže,
ak ide o situáciu pod¾a odseku 1, v súlade s rozhod-
nutím Európskej komisie prija� dočasné ochranné
opatrenia týkajúce sa zvierat, na ktoré sa vz�ahuje
§ 14.

(4) Ak štátna veterinárna a potravinová správa ofi-
ciálne informuje Európsku komisiu o nutnosti prija�
ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní
ustanovenia pod¾a odsekov 1 a 3 alebo nepoverí stály
veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a potravi-
nová správa prija� dočasné ochranné opatrenia vzh¾a-
dom na dotknuté zvieratá, pričom informuje o tom
členské štáty a Európsku komisiu pod¾a § 17 ods. 7.

Kontroly  Európskej  komisie

§ 23

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie práv-
neho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1, veterinárni odborníci Európskej komisie
môžu 
a) overova�, či hraničné inšpekčné stanice schválené

pod¾a § 11 a karantény schválené pod¾a § 15 spĺňa-
jú podmienky uvedené v prílohách č. 2 a 3,

b) vykonáva� v spolupráci s príslušným orgánom ve-
terinárnej správy kontroly na mieste v Slovenskej
republike.

(2) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri
plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc na účely vyko-
návania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému
orgánu veterinárnej správy.

(3) Európska komisia je oprávnená informova� člen-
ský štát o výsledkoch kontrol vykonaných pod¾a odse-
ku 1.

(4) Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev po-
trebné pravidlá na vykonanie odseku 1.

§ 24

(1) Ak štátna veterinárna a potravinová správa alebo
príslušný orgán členského štátu na základe kontrol na
mieste obchodovania so zvieratami zváži, že sa nedo-
držali podmienky Európskych spoločenstiev na hra-
ničnej inšpekčnej stanici členského štátu alebo Slo-
venskej republiky, bez zbytočného odkladu to
oznámi príslušným orgánom tohto členského štátu
alebo Slovenskej republiky.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa
to týka hraničných inšpekčných staníc na území Slo-
venskej republiky, prijme všetky potrebné opatrenia
a informuje príslušné orgány dotknutého členského
štátu o povahe vykonaných kontrol, o prijatých roz-
hodnutiach a o dôvodoch na takéto rozhodnutia.

§ 25

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

30) Zákon č. 488/2002 Z. z.
31) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Smernica Rady č. 91/496/EHS z 15. júla 1991, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol
zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú Smernice 89/662/EHS,
90/425/EHS a 90/675/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev č. L 268, 24. 9. 1991, s. 56) v znení

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

rozhodnutia Rady 92/438/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 25. 8. 1992, s. 22),

rozhodnutia Komisie 92/527/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 332, 18. 11. 1992, s. 22),

rozhodnutia Komisie 94/957/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 374, 31. 12. 1994, s. 19),

rozhodnutia Komisie 94/970/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 371, 31. 12. 1991, s. 41),

smernice Rady 96/43/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 162, 1. 7. 1996, s. 1),

rozhodnutia Komisie 97/793/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 323, 26. 11. 1997, s. 31).

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

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

Štátna veterinárna a potravinová správa schváli hraničnú inšpekčnú stanicu na účely kontroly zvierat, ak má
 1. prístupovú cestu určenú výhradne na prepravu zvierat, aby sa obmedzilo zbytočné čakanie zvierat,
 2. ¾ahko čistite¾né a dezinfikovate¾né priestory určené na vykladanie a nakladanie rôznych dopravných prostriedkov,

na vykonávanie kontroly, kŕmenie, napájanie a ošetrovanie zvierat, ktoré sú vzh¾adom na počet kontrolovaných
zvierat dostatočne priestranné, osvetlené a vetrané,

 3. dostatočný počet veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov špeciálne vyškolených na
vykonávanie kontrol sprievodných dokladov, ako aj klinických kontrol ustanovených v § 4, 10, 13 a 14 tohto
nariadenia, ktorý zodpovedá množstvu kontrolovaných zvierat na hraničnej inšpekčnej stanici,

 4. dostatočne ve¾ké priestory vrátane šatní, spŕch a toaliet pre potreby zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykoná-
vanie veterinárnych kontrol,

 5. vhodné priestory a zariadenia na odber a spracovanie vzoriek pre bežné kontroly ustanovené predpismi Slovenskej
republiky a Európskych spoločenstiev,

 6. služby špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonáva� špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na
hraničnej inšpekčnej stanici,

 7. služby prevádzkarne, ktorá je umiestnená v bezprostrednej blízkosti a ktorá má nevyhnutné zariadenia a vybavenie
na ustajnenie, kŕmenie, napájanie, ošetrovanie a v prípade nutnosti, zabitie zvierat,

 8. ak sú priestory hraničnej inšpekčnej stanice využívané pri preprave zvierat aj ako miesto na odpočinok zvierat alebo
na ich prekládku, zariadenia prispôsobené na vykladanie zvierat, ich napájanie, kŕmenie a v prípade potreby na
ich zodpovedajúce ustajnenie, aby im mohla by� poskytnutá potrebná starostlivos� a ak je to nevyhnutné, aby mohli
by� zabité na mieste spôsobom, ktorý vylučuje ich zbytočné utrpenie,

 9. vhodné vybavenie umožňujúce rýchlu výmenu informácií s ostatnými hraničnými inšpekčnými stanicami a prí-
slušnými veterinárnymi orgánmi pod¾a osobitného predpisu1) a v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
pod¾a prílohy č. 7 časti B bodu 6,

10. zariadenia a vybavenie na čistenie a dezinfekciu.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.

1) 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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VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE KARANTÉN

1. Na schválenie karantén sa uplatňujú požiadavky pod¾a prílohy č. 2 bodov 2, 4, 5, 7, 9 a 10.
2. Okrem splnenia týchto požiadaviek karantény musia

a) by� pod stálou kontrolou a pod zodpovednos�ou úradného veterinárneho lekára,
b) by� umiestnené v miestach vzdialených od chovov alebo iných miest, v ktorých sa nachádzajú zvieratá vnímavé

na nákazlivé choroby,
c) ma� systém účinnej kontroly, aby bolo zabezpečené adekvátne pozorovanie zvierat.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
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PODROBNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA DOKLADOVÝCH KONTROL ŽIVÝCH ZVIERAT 
POCHÁDZAJÚCICH Z TRETÍCH KRAJÍN

1. Každý certifikát, ktorý sprevádza zásielku živých zvierat pochádzajúcich z tretej krajiny, musí by� skontrolovaný
na účely overenia, či
a) je to originálny certifikát vyhotovený v jazyku krajiny pôvodu a či je vyhotovený najmenej v jednom z úradných

jazykov členských štátov alebo Slovenskej republiky, kde je hraničná inšpekčná stanica, a členských štátov
konečného určenia alebo Slovenskej republiky, ak je štátom konečného určenia,

b) sa odvoláva na tretiu krajinu alebo čas� tretej krajiny schválenej na vývoz do Európskych spoločenstiev,
c) jeho forma a obsah zodpovedajú vzoru vyhotovenému pre živé zviera a príslušnú tretiu krajinu,
d) pozostáva z jedného listu,
e) je úplne vyplnený,
f) dátum vystavenia certifikátu sa vz�ahuje k dátumu nakládky živých zvierat na ich odoslanie do Európskych

spoločenstiev alebo Slovenskej republiky,
g) je vyhotovený pre jedného príjemcu,
h) je podpísaný úradným veterinárnym lekárom alebo, ak je to vhodné, zástupcom úradného veterinárneho lekára

a jeho meno a postavenie sú uvedené čitate¾ne a ve¾kými tlačenými písmenami a ak sa to vyžaduje, úradná
pečiatka tretej krajiny a podpis sú odlišnej farby, ako je farba tlače certifikátu,

i) certifikát nie je menený okrem prečiarknutí, ktoré musia by� podpísané a opečiatkované certifikujúcim veteri-
nárnym lekárom.

2. Príslušný orgán musí skontrolova� písomnú záruku a plán prepravy z vonkajšej hranice do konečného miesta
určenia, ak sa požaduje ich dodanie prepravcom pod¾a osobitného predpisu.1) Písomná záruka a plán prepravy
musia by� vyhotovené najmenej v jednom z úradných jazykov členských štátov alebo Slovenskej republiky, kde
je hraničná inšpekčná stanica, a členských štátov konečného určenia alebo Slovenskej republiky, ak je štátom
konečného určenia.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
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MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA INDIVIDUÁLNU KONTROLU TÝKAJÚCU SA SPÔSOBILOSTI ZVIERAT
NA PREPRAVU, KLINICKÉ VYŠETRENIE A POSTUPY ODBERU VZORIEK U PÁRNOKOPYTNÍKOV

A KOŇOVITÝCH ZVIERAT NA HRANIČNEJ INŠPEKČNEJ STANICI

I. Kontrola týkajúca sa spôsobilosti zvierat na prepravu

1. Okrem klinického vyšetrenia musí by� vykonané zhodnotenie spôsobilosti zvierat na ïalšiu prepravu. Tento odhad
musí bra� do úvahy dĺžku už vykonanej cesty vrátane poskytnutého kŕmenia, napájania a zabezpečenia odpočinku.
Tiež musí bra� do úvahy dĺžku cesty, ktorú treba vykona�, vrátane zamýš¾aného kŕmenia, napájania a zabezpečenia
odpočinku počas tejto časti cesty.

2. Dopravný prostriedok zviera�a musí by� kontrolovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami pod¾a osobitného
predpisu.1)

II. Klinické vyšetrenie

Klinické vyšetrenie musí zahŕňa� najmä
1. vizuálne vyšetrenie zviera�a vrátane celkového zhodnotenia jeho zdravotného stavu, jeho schopnosti sa vo¾ne

pohybova�, stavu jeho kože a sliznice a akéhoko¾vek príznaku nadmerného výtoku,
2. sledovanie dýchacieho a tráviaceho systému,
3. náhodné kontrolovanie teploty tela; to sa nevykoná u zvierat, kde neboli zistené žiadne odchýlky pod¾a bodov 1

a 2,
4. palpácia (ohmatanie) sa vyžaduje, len ak boli zistené odchýlky pod¾a bodov 1, 2 a 3.

III. Postupy odberu vzoriek

Odber vzoriek sa musí vykona� na účely kontrolovania zhody so zdravotnými požiadavkami stanovenými
v sprievodnom veterinárnom certifikáte.
1. Najmenej tri percentá zásielok mesačne musia by� predmetom odberu vzoriek na sérologické vyšetrenie. Najmenej

desa� percent zvierat zo zásielky musí by� podrobených odberu vzoriek, pričom minimálny počet zvierat sú štyri
zvieratá. Ak sa zistia problémy, percento sa musí zvýši�.

2. Úradný veterinárny lekár môže tiež odobra� akéko¾vek ïalšie vzorky zo zvierat v zásielke.

Príloha č. 5
k  nariadeniu vlády č. 301/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.
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VZOR

PEČIATKA NA ZAMIETNUTIE ZÁSIELOK

ZAMIETNUTÉ

Príloha č. 6
 k  nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
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CERTIFIKÁT O PRECHODE HRANÍC

(Certifikát musí by� vyplnený ve¾kými tlačenými písmenami)

1. Číslo certifikátu 
............................................................................................................................................................................

2. Hraničná inšpekčná stanica
Úplná adresa 
............................................................................................................................................................................
Číslo kódu (ANIMO) 
............................................................................................................................................................................

3. Druhy zvierat
Všeobecný názov 
............................................................................................................................................................................
Číslo kódu (ANIMO) 
............................................................................................................................................................................

4. Tretia krajina pôvodu
Región 
............................................................................................................................................................................

5. Ve¾kos� zásielky1)
Počet zvierat 
............................................................................................................................................................................
Počet balíkov 
............................................................................................................................................................................
Počet kontajnerov 
............................................................................................................................................................................

6. Kategória zviera�a1)
Na chov 
............................................................................................................................................................................
Na výkrm 
............................................................................................................................................................................
Na zabitie 
............................................................................................................................................................................
Iná (špecifikujte) 
 ...........................................................................................................................................................................

7. Číslo originálu1) 
certifikátu 
............................................................................................................................................................................
sprievodného dokladu
............................................................................................................................................................................

8. Dovozca
Úplné meno a adresa 
............................................................................................................................................................................

9. Miesto určenia
Úplné meno a adresa 
............................................................................................................................................................................
Miesto ustajnenia zvierat 
............................................................................................................................................................................

Príloha č. 7
k  nariadeniu vlády č. 301/ 2003 Z. z.
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10. Dopravný prostriedok po identifikácii na hraničnom priechode1)
Železničný vagón č. 
............................................................................................................................................................................
Nákladné auto č. 
............................................................................................................................................................................
Lietadlo (č. letu) 
............................................................................................................................................................................
Loï (meno) 
............................................................................................................................................................................

11. Laboratórne testy1)
Vzorky odobrané Áno/Nie2)
Charakter vzorky: Krv2)

Moč2)
Trus2)
Iná2) (špecifikujte) ..........................................................................

Druh testu 
............................................................................................................................................................................
Výsledok testu 
............................................................................................................................................................................
Prebiehajúci laboratórny test3) 
............................................................................................................................................................................

12. Špecifické požiadavky
Dodatočné garancie v mieste určenia 

        .................................................................................................................................................................1)

13. Zdravotné vyhlásenie1), 2)
Ja podpísaný úradný veterinárny lekár hraničnej inšpekčnej stanice ....................................................

    ..................................................................... týmto potvrdzujem, že:
a) dokladové, identifikačné a fyzické kontroly požadované Smernicou 91/496/EHS boli vykonané, že zvieratá

boli uznané za vyhovujúce pre vstup na územie Európskych spoločenstiev a že zásielka spĺňa dovozné
podmienky Európskych spoločenstiev týkajúce sa zdravia zvierat,4)

b) dokladové, identifikačné a fyzické kontroly boli vykonané a že zvieratá spĺňajú požiadavky týkajúce sa
zdravia zvierat členského štátu určenia,5)

c) minimálne požiadavky stanovené v Smernici Rady 77/489/EHS  o ochrane zvierat počas medzinárodnej
prepravy boli splnené.

Vystavené v .........................................................................................................................................................

Dátum ................................................................................................................................................................
Meno a funkcia úradného veterinárneho lekára ..................................................................................................
Podpis úradného veterinárneho lekára ................................................................................................................

Odtlačok pečiatky6)

Tento certifikát musí sprevádza� zásielku do miesta určenia. Týka sa len zvierat jednej kategórie prepravo-
vaných v rovnakom dopravnom prostriedku a majúcich rovnaké miesto určenia.

Vysvetlivky
1) Vyplňuje sa, ak je to vhodné.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Musí by� oznámené príslušnému orgánu v mieste určenia.
4) Zdravotné vyhlásenie pre zvieratá druhov, pre ktoré neboli dovozné predpisy harmonizované na úrovni Európskych spoločenstiev, ako aj

pre zvieratá, s ktorými bol obchod harmonizovaný na úrovni Európskych spoločenstiev, ale ktoré pochádzajú z tretej krajiny, pre ktorú
ešte neboli ustanovené jednotné podmienky týkajúce sa zdravia zvierat.

5) Zdravotné vyhlásenie pre zvieratá druhov, ktoré nie sú kryté prílohou A k Smernici 90/425/EHS a druhov krytých Smernicou Rady
91/67/EHS (vodné hospodárstvo) a 91/68/EHS (ovce a kozy).

6) Musí sa použi� v inej farbe, ako je farba použitá pre certifikát.
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