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

z 9. júla 2003,

kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o ochra ne zvie rat pri pre pra ve

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:

Úvod né usta no ve nia

§ 1

Pred met úpra vy

(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) Toto na ria de nie usta no vu je 
a) pod mien ky pre pra vy do má cich ne pár no ko pyt ní -

kov, ho vä dzie ho do byt ka, do má cich oviec, do má -
cich kôz a oší pa ných,

b) pod mien ky pre pra vy hy di ny, do má ce ho vtác tva
a do má cich krá li kov,

c) pod mien ky pre pra vy do má cich ma čiek a do má cich
psov,

d) pod mien ky pre pra vy iných ci cav cov a vtá kov,
e) pod mien ky pre pra vy iných sta vov cov a stu de no krv -

ných ži vo čí chov,
f) kri té riá na od dy cho vé mies ta,
g) pod mien ky spô so bi los ti cest ných do prav ných  pro -

striedkov po u ží va ných na pre pra vu zvie rat z h¾a di s -
ka ochra ny zvie rat, ak čas pre pra vy pre sa hu je osem 
ho dín.

(3) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na
a) pre pra vu jed né ho zvie ra �a pre pra vo va né ho spo loč -

ne s oso bou zod po ved nou za pre pra vu zvie ra �a
v jed nom do prav nom pros tried ku, ak táto pre pra va
nie je ob chod nej po va hy, ani na pre pra vu spo lo čen -
ských zvie rat spre vá dza jú cich svoj ho ma ji te ¾a pri
súk rom nej ces te,

b) na pre pra vu zvie rat, ak vzdia le nos� ne pre sa hu je
50 km s vý nim kou od se ku 4,

c) ne zis ko vú se zón nu pre pra vu nie ktorých dru hov
zvie rat z pas tvi ny na inú pas tvi nu s po u ži tím po ¾no -
hos po dár skych vo zi diel ale bo do prav ných  pro -
striedkov vo vlast níc tve far má ra, ak ze me pis né pod -
mien ky ta ký to pre sun pred ur ču jú.

(4) Toto na ria de nie sa vz�a hu je na far má ra, kto rý je
pod ni ka te ¾om v po ¾no hos po dár stve s mies tom pod ni -
ka nia na úze mí Slo ven skej re pub li ky, a ak ide o pod ni -

ka te ¾a, kto rý je fy zic kou oso bou s tr va lým po by tom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo práv nic kou oso bou
so síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky, s vý nim kou
pre pra vy far mo vých zvie rat pre pra vo va ných tým to far -
má rom me dzi za ria de nia mi v jeho vlast níc tve ale bo drž -
be s po u ži tím vlast ných do prav ných pros tried kov, ak
vzdia le nos� me dzi za ria de nia mi ne pre sa hu je 50 km.

§ 2

Vy me dze nie poj mov

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) do prav ným pros tried kom cest né mo to ro vé vo zid lo,

že lez nič ný vo zeň, loï ale bo lie tad lo po u ží va né na
na kla da nie a pre pra vu zvie rat, ako aj kon taj ne ry
ur če né na po zem nú pre pra vu, lod nú pre pra vu ale -
bo le tec kú pre pra vu,

b) pre pra vou aký ko¾ vek po hyb zvie rat vy ko na ný  po -
užitím do prav né ho pros tried ku, kto rej sú čas �ou je
na kla da nie zvie rat a vy kla da nie zvie rat,

c) od dy cho vým mies tom mies to pre ru še nia pre pra vy
zvie rat na úče ly od dy chu, kŕ me nia ale bo na pá ja nia
pre pra vo va ných zvie rat,

d) pre kla di skom mies to pre ru še nia pre pra vy zvie rat
na úče ly pre lo že nia pre pra vo va ných zvie rat z jed né -
ho do prav né ho pros tried ku na iný do prav ný  pro -
striedok,

e) mies tom odo sla nia mies to, na kto rom bez toho, aby
bol dotk nu tý § 1 ods. 3 písm. b) a c), boli zvie ra tá po
prvý raz na lo že né na do prav ný pros trie dok, ale bo
mies to, kde boli zvie ra tá vy lo že né a ustaj ne né 24
ho dín, na po je né, na kŕ me né a v prí pa de pot re by
ošet re né, ale na inom mies te ako na od dy cho vom
mies te ale bo pre kla di sku; za mies to odo sla nia mož -
no po va žo va� aj schvá le ný trh ale bo schvá le né zber -
né cen trum, ak mies to pr vé ho na kla da nia zvie rat
nie je vzdia le né viac ako 50 km od schvá le né ho trhu
ale bo od schvá le né ho zber né ho cen tra,

f) mies tom ur če nia mies to, na kto rom sú všet ky pre -
pra vo va né zvie ra tá vy lo že né z do prav né ho  pro -
striedku ok rem od dy cho vých miest a pre kla dísk,

g) ces tou pre pra va z mies ta odo sla nia zvie rat do mies -
ta ich ur če nia,

h) ča som na od dych ne pre ru še ný čas v prie be hu pre -
pra vy zvie rat, ak sa do prav ný pros trie dok so zvie ra -
ta mi ne po hy bu je,

i) pre prav com kaž dá fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká
oso ba pre pra vu jú ca zvie ra tá na vlast né ná kla dy
ale bo na ná kla dy tre tej oso by ale bo pos ky tu jú ca do -
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prav ný pros trie dok tre tej oso be, ak sa táto pre pra va 
vy ko ná va na účel zis ku.

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

Pre  pra va

§ 3

(1) Pri pre pra ve zvie rat je kaž dý po vin ný za bez pe či�, že
a) pre pra va zvie rat v Slo ven skej re pub li ke ale bo pre -

pra va zvie rat do Slo ven skej re pub li ky ale bo zo Slo -
ven skej re pub li ky sa usku toč ní pod ¾a toh to na ria -
de nia s pri hliad nu tím na druh pre pra vo va ných
zvie rat uve de ných v 
1. prí lo he č. 2 ka pi to le I tý ka jú cej sa zvie rat pod ¾a § 1

ods. 2 písm. a),
2. prí lo he č. 2 ka pi to le II tý ka jú cej sa zvie rat pod ¾a § 1 

ods. 2 písm. b),
3. prí lo he č. 2 ka pi to le III tý ka jú cej sa zvie rat pod ¾a § 1

ods. 2 písm. c),
4. prí lo he č. 2 ka pi to le IV tý ka jú cej sa zvie rat pod ¾a § 1

ods. 2 písm. d),
5. prí lo he č. 2 ka pi to le V tý ka jú cej sa zvie rat pod ¾a § 1 

ods. 2 písm. e),
6. prí lo he č. 2 ka pi to le VI tý ka jú cej sa hus to ty na lo že -

nia zvie rat vzh¾a dom na druh a do prav ný pros trie -
dok,

7. prí lo he č. 2 ka pi to le VII tý ka jú cej sa času pre pra vy
a času na od dych, in ter va lov kŕ me nia a in ter va lov
na pá ja nia vzh¾a dom na druh ale bo ka te gó riu zvie -
rat bez toho, aby bol dotk nu tý oso bit ný pred pis,2)

8. prí lo he č. 2 ka pi to le č. VIII tý ka jú cej sa plá nu pre -
pra vy zvie rat pod ¾a § 1 ods. 2 písm. a),

b) žiad ne zvie ra ne bu de pre pra vo va né, ak jeho zdra -
vot ný stav ne zod po ve dá plá no va nej ces te a nie je
dos ta toč ne za bez pe če ná sta rost li vos� po čas ces ty
a po prí jaz de v mies te ur če nia; zvie ra tá ne mož no
po va žo va� za spô so bi lé pre pra vy, ak sú cho ré ale bo
zra ne né, ok rem zvie rat, kto ré
1. majú drob né po ra ne nie ale bo ne zá važ né ocho re -

nie, kto rým pre pra va ne spô so bí zby toč né utr pe -
nie,

2. sú pre pra vo va né na úče ly schvá le né ho po ku su
ale bo schvá le né ho ve dec ké ho vý skumu,3)

c) zvie ra tá, kto ré v prie be hu pre pra vy ocho re jú ale bo
sa po ra nia, budú ošet re né čo naj skôr ale bo ich pri -

me ra ne ošet rí ve te ri nár ny le kár a v prí pa de ne vy -
hnut nos ti sa nú dzo vo usmr tia spô so bom, kto rý im
ne spô so bí zby toč né utr pe nie.

(2) Pre pra va zvie rat na na lie ha vé ve te ri nár ne ošet re -
nie ale bo usmr te nie sa po vo ¾u je, pri čom zvie ra tá ne -
mu sia zod po ve da� po žia dav kám toh to na ria de nia; pre -
pra va na ten to účel je po vo le ná, len ak ne spô so bu je
zvie ra tám zby toč né utr pe nie ale bo zlé za ob chá dza nie.

§ 4

Zvie ra tá po čas pre pra vy mu sia by� ozna če né a re gis -
tro va né pod ¾a oso bit né ho predpisu4) a mu sia by� spre -
vá dza né ve te ri nár nym osved če ním na pre mies tňo va -
nie zvie rat, a tam, kde sa to vy ža du je, aj sprie vod ným
do kla dom zviera�a5) ale bo zdra vot ným pre u ka zom, aby 
bolo mož né ove ri�
a) ich pô vod a ich vlast ní ka, 
b) mies to ich odo sla nia a mies to ur če nia, 
c) dá tum a čas od cho du. 

§ 5

Re gis trá cia pre prav cov

(1) Kaž dý pre prav ca, kto rý má síd lo ale bo mies ta pod -
ni ka nia v Slo ven skej re pub li ke, musí by� re gis tro va ný
v re gis tri pre prav cov ve de nom Štát nou ve te ri nár nou
a po tra vi no vou sprá vou Slo ven skej republiky6) (ïa lej
len „štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“) a musí
ma� vy sta ve né osved če nie o spô so bi los ti vy ko ná va� pre -
pra vu zvie rat na úze mí Slo ven skej re pub li ky a na úze mí
Eu róp skej únie (ïa lej len „osved če nie pre prav cu“), kto ré 
je čís lo va né spô so bom vy lu ču jú cim zá me nu.

(2) Kaž dý, kto chce vy ko ná va� pre pra vu zvie rat, je po -
vin ný pred za ča tím čin nos ti po žia da� štát nu ve te ri nár -
nu a po tra vi no vú sprá vu o re gis trá ciu.

(3) Žia da te¾ na re gis trá ciu pred lo ží
a) žia dos� o re gis trá ciu pre prav cu pod ¾a prí lo hy č. 3,
b) kó piu živ nos ten ské ho lis tu ale bo vý pis z ob chod né -

ho re gis tra, 
c) čest né vy hlá se nie pod ¾a prí lo hy č. 3 o tom, že 

1. je oboz ná me ný s plat ný mi práv ny mi pred pis mi vo
ve te ri nár nej ob las ti, ve te ri nár nou le gis la tí vou tý -
ka jú cou sa pre pra vy zvie rat a má k nej prí stup,

2. oso by, kto ré vy ko ná va jú pre pra vu zvie rat, spĺ ňa jú
po žia dav ku od bor nej spô so bi los ti ale bo prak tic kej
skú se nos ti ale bo za bez pe čí, že v ur če nej le ho te
túto po žia dav ku spl nia,
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1) 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.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky 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. 
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch kto ré ovplyv ňu jú vý me nu s ho vä dzím do byt kom a oší -
pa ný mi.

2) Na prí klad zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996 Z. z. o cest nej do pra ve v zne ní ne skor ších pred pi sov.
3) § 7 ods. 1 na ria de nia vlá dy č. 289/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na ochra nu zvie rat po u ží va ných na po kus né ale bo iné ve -

dec ké úče ly.
4) § 3 ods. 1 písm. c) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
5) Vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky č. 17/2001 Z. z., kto rou sa upra vu jú po dro bnos ti o ozna čo va ní ho vä dzie -

ho do byt ka, o evi den cii ho vä dzie ho do byt ka a o ve de ní cen trál ne ho re gis tra ho vä dzie ho do byt ka.
6) § 6 ods. 2 písm. i) 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.



3. oso by, kto ré vy ko ná va jú pre pra vu zvie rat, bude
pra vi del ne ško li� a in for mo va� o le gis la tív nych
zme nách.

§ 6

Vy dá va nie, po za sta vo va nie plat nos ti a odo be ra nie
osved če ní o spô so bi los ti vy ko ná va� pre pra vu zvie rat

(1) Ak žia da te¾ spĺ ňa po žia dav ky na re gis trá ciu pre -
prav cu pod ¾a toh to na ria de nia, vydá štát na ve te ri nár -
na a po tra vi no vá sprá va osved če nie pre prav cu a za pí še
ho do re gis tra pre prav cov. Dňom do ru če nia osved če nia 
na stá va jú účin ky prá vo plat né ho roz hod nu tia o osved -
če ní pre prav cu. 

(2) Ak štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va zis tí,
že po žia dav ky pod ¾a § 5 ods. 3 nie sú spl ne né, vy zve žia -
da te ¾a, aby v ur če nej le ho te zis te né ne dos tat ky od strá -
nil. Ak zis te né ne dos tat ky žia da te¾ včas ne od strá ni ale -
bo ak ich od strá ni len sčas ti, štát na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va žia dos� roz hod nu tím za miet ne.

(3) Ak or gán ve te ri nár nej správy7) zis tí, že pre prav ca,
kto ré mu bolo vy da né osved če nie pre prav cu, vy ko ná va
ale bo umož nil vy ko na� pre pra vu bez spl ne nia po žia da -
viek od bor nej spô so bi los ti pod ¾a toh to na ria de nia po le -
ho te usta no ve nej v § 17, ulo ží mu opat re nie pod ¾a oso -
bit né ho predpisu8) a zá ro veň or gán ve te ri nár nej sprá vy
ozná mi túto sku toč nos� štát nej ve te ri nár nej a po tra vi -
no vej sprá ve, kto rá po za sta ví plat nos� osved če nia pre -
prav cu na je den rok. Po za sta ve nie plat nos ti osved če nia 
pre prav cu sa vy zna ču je v re gis tri pre prav cov.

(4) Ak or gán ve te ri nár nej sprá vy pri kon tro le zis tí, že
pre prav ca vy ko ná va pre pra vu zvie rat pod ¾a toh to na -
ria de nia bez plat né ho osved če nia pre prav cu ale bo
v čase po za sta ve nia jeho plat nos ti, ak bolo po za sta ve -
nie plat nos ti osved če nia pre prav cu vy zna če né v re gis tri 
pre prav cov, ale bo vy ko ná va pre pra vu, ale bo umož nil
vy ko na� pre pra vu bez plat né ho pre u ka zu o spô so bi los -
ti do prav né ho pros tried ku, or gán ve te ri nár nej sprá vy
ulo ží pre prav co vi opat re nie pod ¾a oso bit né ho
predpisu8) a upo ve do mí o da nej sku toč nos ti štát nu ve -
te ri nár nu a po tra vi no vú sprá vu, kto rá pre prav co vi roz -
hod nu tím odo be rie osved če nie pre prav cu a vy ra dí ho
z re gis tra pre prav cov na pä� ro kov.

(5) Ak or gán ve te ri nár nej sprá vy pri kon tro le zis tí, že
pre pra vu zvie rat pod ¾a toh to na ria de nia vy ko ná va oso -
ba, kto rá nie je re gis tro va ná v re gis tri pre prav cov, or -
gán ve te ri nár nej sprá vy jej ulo ží opat re nie pod ¾a oso -
bit né ho predpisu8) a ozná mi túto sku toč nos� štát nej
ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve, kto rá ta kejto oso be
ne vy dá osved če nie pre prav cu po čas pia tich ro kov odo
dňa toh to zis te nia.

(6) Ak or gán ve te ri nár nej sprá vy zis tí opa ko va né ale -
bo zá važ né po ru šo va nie usta no ve ní toh to na ria de nia,
kto ré môže re ál ne spô so bi� pre pra vo va ným zvie ra tám

ve¾ ké utr pe nie, po ra ne nie ale bo za vi ni� smr�, štát na ve -
te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na ná vrh or gá nu
ve te ri nár nej sprá vy ale bo na pod net prí sluš né ho or gá -
nu člen ské ho štátu9) po pre šet re ní ná vr hu odo be rie
pre prav co vi osved če nie a vy ra dí pre prav cu z re gis tra
pre prav cov na pä� ro kov. Usta no ve nia oso bit né ho
predpisu10) tým nie sú dotk nu té.

(7) Ak pre prav ca po vy da ní osved če nia pod ¾a od se -
ku 1 skon čí čin nos� pre pra vy zvie rat, je po vin ný ozná -
mi� túto sku toč nos� štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá ve do 15 dní a odo vzda� osved če nie pre prav cu.
Dňom do ru če nia ozná me nia o skon če ní čin nos ti pre -
pra vy zvie rat a odo vzda ním osved če nia pre prav cu je
pre prav co vi zru še ná re gis trá cia a do sied mich dní od
do ru če nia je pre prav ca vy ňa tý z re gis tra pre prav cov,
o čom je in for mo va ný for mou roz hod nu tia.

(8) Po za sta ve nie plat nos ti osved če nia pre prav cu ale -
bo odob ra tie osved če nia pre prav cu a vy ňa tie pre prav cu 
z re gis tra pre prav cov štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va vy ko ná vždy for mou roz hod nu tia a od vo la nie
pro ti ta ké mu to roz hod nu tiu nemá od klad ný úči nok.

(9) Ak pre prav ca, kto ré ho síd lo ale bo mies to pod ni ka -
nia sa na chá dza na úze mí tre tej krajiny11) ale bo v člen -
skom štá te, chce pre pra vo va� zvie ra tá na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky, musí ma� po tvr de nie o re gis trá cii
pre prav cu vy sta ve né prí sluš ným or gá nom nie ktoré ho
z člen ských štá tov. Ak prí sluš ný or gán člen ské ho štá tu
vydá pre u kaz po tvr dzu jú ci re gis trá ciu pre prav cu, ten
pla tí ako po tvr de nie o re gis trá cii pre prav cu. Pre prav ca
musí ïa lej pred lo ži� pí som ný zá vä zok pod ¾a § 16 ods.1
písm. a).

(10) Ak pre prav ca, kto ré ho ad re sa ale bo síd lo sa na -
chá dza na úze mí tre tej kra ji ny, nie je re gis tro va ný v re -
gis tri pre prav cov nie ktoré ho z člen ských štá tov, a pre to 
mu ne bo lo vy sta ve né po tvr de nie o re gis trá cii pre prav cu 
pod ¾a od se ku 9, je po vin ný pred lo ži� štát nej ve te ri nár -
nej a po tra vi no vej sprá ve na úče ly re gis trá cie čest né vy -
hlá se nie, v kto rom vy hlá si, že je oboz ná me ný s plat nou
ve te ri nár nou le gis la tí vou tý ka jú cou sa pre pra vy zvie rat 
a má k nej prí stup a pí som ný zá vä zok pod ¾a § 16 ods.1
písm. a). 

§ 7

Vy dá va nie, po za sta vo va nie a odo be ra nie pre u ka zu
o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku na cest nú

pre pra vu zvie rat 

(1) Or gán ve te ri nár nej sprá vy miest ne prí sluš ný
mies tu vý ko nu pod ni ka te¾ skej čin nos ti pre pra vy zvie -
rat vydá re gis tro va né mu pre prav co vi pod ¾a § 5 na jeho
ná kla dy pre u kaz o spô so bi los ti do prav né ho pros tried -
ku na cest nú pre pra vu zvie rat (ïa lej len „pre u kaz
o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku“) pre kaž dý do -
prav ný pros trie dok ur če ný na pre pra vu zvie rat.
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7) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
8) 13 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
9) § 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.

10) § 203 zá ko na č. 140/1961 Zb. Trest ný zá kon.
11) § 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



(2) Pre u kaz o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku
or gán ve te ri nár nej sprá vy vydá po fy zic kej kon tro le do -
prav né ho pros tried ku a po sú de ní jeho vhod nos ti pre
druh, ka te gó riu a ma xi mál ny po čet jed no ra zo vo pre -
pra vo va ných zvie rat na ob do bie jed né ho roka s vy zna -
če ním doby plat nos ti. Pre u kaz o spô so bi los ti do prav -
né ho pros tried ku je plat ný len s plat ným osved če ním
o tech nic kom sta ve vo zid la. 

(3) Pre u kaz o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku
ob sa hu je tie to úda je:
a) evi denč né čís lo do prav né ho pros tried ku,
b) dá tum vy sta ve nia pre u ka zu o spô so bi los ti do prav -

né ho pros tried ku a po sled ný deň, me siac a rok jeho
plat nos ti,

c) druh a ka te gó riu zvie rat, pre kto ré je do prav ný
pros trie dok ur če ný,

d) naj väč šie po vo le né množ stvo jed no ra zo vo pre pra -
vo va ných zvie rat pod ¾a jed not li vých ka te gó rií; ak je
do prav ný pros trie dok viac pod laž ný, údaj o naj väč -
šom po vo le nom množ stve jed no ra zo vo pre pra vo va -
ných zvie rat pre kaž dé po dlažie oso bit ne,

e) čís lo pre u ka zu o spô so bi los ti do prav né ho  pro -
striedku po zos tá va jú ce z dvoj miest ne ho kódu ok -
resu, kde sa pre u kaz vy sta vu je, a šes� miest ne ho čí -
sel né ho kódu,

f) od tla čok pe čiat ky, meno, priez vis ko, funk ciu a pod -
pis oso by, kto rá pre u kaz o spô so bi los ti do prav né ho
pros tried ku vy da la.

(4) Vzor pre u ka zu o spô so bi los ti do prav né ho  pro -
striedku je uve de ný v prí lo he č. 4.

(5) Pre u kaz o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku
or gán ve te ri nár nej sprá vy odo be rie, ak pri kon tro le zis -
tí ne sú lad sta vu do prav né ho pros tried ku s po žia dav -
ka mi toh to na ria de nia. Ak je pre u kaz o spô so bi los ti do -
prav né ho pros tried ku odob ra tý pri kon tro le na ces te
a v blíz kos ti prí cho du do mies ta ur če nia, mies ta vy -
klád ky, mies ta pre klád ky ale bo mies ta od dy chu, or gán
ve te ri nár nej sprá vy, kto rý odob ral pre u kaz o spô so bi -
los ti do prav né ho pros tried ku, vydá o tom do klad, kto rý 
umož ňu je do kon či� plá no va nú pre pra vu zvie rat na
mies to ur če nia ale bo na naj bliž šie plá no va né mies to
vy klád ky, mies to pre klád ky ale bo mies to od dy chu zvie -
rat, aby sa ne zvy šo val stres a utr pe nie zvie rat. 

(6) Or gán ve te ri nár nej sprá vy v do kla de o odob ra tí
pre u ka zu o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku uve -
die úda je ob siah nu té v pre u ka ze o spô so bi los ti do prav -
né ho pros tried ku a dô vod, dá tum a čas odob ra tia pre u -
ka zu o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku.

(7) Ak dô jde k stra te ale bo od cu dze niu pre u ka zu
o spô so bi los ti do prav né ho pros tried ku, pre prav ca je
po vin ný ohlá si� stra tu or gá nu ve te ri nár nej sprá vy, kto -
rý stra te ný ale bo od cu dze ný do klad vy dal, a bez od -
klad ne po žia da� o vy da nie no vé ho pre u ka zu o spô so bi -
los ti do prav né ho pros tried ku.

§ 8

Vy dá va nie a odo be ra nie pre u ka zu o od bor nej
spô so bi los ti na pre pra vu zvie rat

(1) Kaž dá oso ba, kto rá vy ko ná va pre pra vu zvie rat,
musí by� od bor ne spô so bi lá na jej vy ko ná va nie.

(2) Oso ba je od bor ne spô so bi lá na vy ko ná va nie pre -
pra vy zvie rat, ak je dr ži te ¾om pot reb né ho opráv ne nia
na ve de nie do prav né ho pros tried ku pod ¾a jeho typu
a ab sol vo va la schvá le ný tré nin go vý kurz pre oso by vy -
ko ná va jú ce pre pra vu zvie rat (ïa lej len „tré nin go vý
kurz“). Oso ba od bor ne spô so bi lá na vy ko ná va nie pre -
pra vy zvie rat pri kon tro le pre u ka zu je od bor nú spô so bi -
los� pre u ka zom o od bor nej spô so bi los ti na pre pra vu
zvie rat (ïa lej len „pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti“). 

(3) Pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti vy dá va miest ne
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy v mies te vý ko nu
čin nos ti na zá kla de do kla du o úspeš nom ab sol vo va ní
schvá le né ho tré nin go vé ho kur zu pod ¾a vzo ru uve de né -
ho v prí lo he č. 4. Pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti prí -
sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy za sie la na ad re su
uve de nú v do kla de o úspeš nom ab sol vo va ní tré nin go -
vé ho kur zu ale bo si ho účast ník kur zu vy zdvih ne osob -
ne, ak to na jeho žia dos� or ga ni zá tor tré nin go vé ho kur -
zu vy zna čí v pred tla či do kla du o úspeš nom
ab sol vo va ní schvá le né ho tré nin go vé ho kur zu.

(4) Or ga ni zá tor tré nin go vé ho kur zu ale bo ško le nia
na prí pra vu ško li te ¾ov je po vin ný ucho vá va� zá zna my
o ob sa hu, roz sa hu a pí som ných tes toch naj me nej tri
roky a zá zna my o vy ko na ní pí som né ho tes tu spo lu s pí -
som ný mi tes tmi naj me nej pä� ro kov. Or ga ni zá tor tré -
nin go vé ho kur zu je po vin ný na po žia da nie or gá nu ve te -
ri nár nej sprá vy pred lo ži� po ža do va né zá zna my.

(5) Pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti ob sa hu je tie to
úda je:
a) čís lo pre u ka zu skla da jú ce sa z dvoj miest ne ho kódu

ok resu, kde sa pre u kaz vy sta vu je, a šes� miest ne ho
čí sel né ho kódu,

b) evi denč né čís lo a sku pi nu vo dič ské ho pre u ka zu,
c) meno, priez vis ko a ti tul oso by, kto rej sa pre u kaz

o od bor nej spô so bi los ti vy dá va, 
d) druh a ka te gó riu zvie rat, na kto ré je pre u kaz o od -

bor nej spô so bi los ti vy sta ve ný, 
e) dá tum vy sta ve nia pre u ka zu o od bor nej spô so bi los ti 

a po sled ný deň, me siac a rok plat nos ti,
f) čís lo osved če nia ško li te ¾a, kto rý tré nin go vý kurz

vie dol,
g) od tla čok pe čiat ky, meno, priez vis ko, funk ciu a pod -

pis oso by, kto rá pre u kaz o od bor nej spô so bi los ti vy -
da la.

(6) Oso ba vy ko ná va jú ca pre pra vu zvie rat na udr ža -
nie od bor nej spô so bi los ti ab sol vu je tré nin go vý kurz
kaž dé dva roky až do vte dy, kým sa po va žu je za oso bu
vy ko ná va jú cu pre pra vu zvie rat s prak tic kou skú se -
nos �ou.

(7) Oso ba vy ko ná va jú ca pre pra vu zvie rat s prak tic -
kou skú se nos �ou na udr ža nie od bor nej spô so bi los ti
ab sol vu je tré nin go vý kurz naj me nej kaž dých pä� ro -
kov. Oso ba vy ko ná va jú ca pre pra vu zvie rat sa po va žu je
za oso bu s prak tic kou skú se nos �ou po pia tich ro koch
ne pre tr ži tej čin nos ti ale bo po ab sol vo va ní troch tré nin -
go vých kur zov s dvoj roč ným od stu pom.

(8) Ak or gán ve te ri nár nej sprá vy zis tí po ru še nie usta -
no ve nia toh to na ria de nia, kto ré môže spô so bi� po ra ne -
nie ale bo iné po ško de nie zvie rat, ale bo ich utr pe nie
oso bou vy ko ná va jú cou pre pra vu zvie rat za mest na nou
re gis tro va ným pre prav com, môže jej ulo ži� po ku tu
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pod ¾a oso bit né ho predpisu12) a odob ra� pre u kaz o od -
bor nej spô so bi los ti. O odob ra tí pre u ka zu o od bor nej
spô so bi los ti or gán ve te ri nár nej sprá vy vydá do klad
a túto sku toč nos� ozná mi pre prav co vi, kto rý dotk nu tú
oso bu za mest ná va. 

(9) Or gán ve te ri nár nej sprá vy v do kla de o odob ra tí
pre u ka zu o od bor nej spô so bi los ti uve die úda je ob siah -
nu té v pre u ka ze o od bor nej spô so bi los ti a dô vod, dá -
tum a čas odob ra tia pre u ka zu.

§ 9 

Po vin nos ti pre prav cu

Pre prav ca musí 
a) pre pra vi� ale bo po vo li� pre pra vu ži vých zvie rat len

ta kým spô so bom, kto rý žiad ne mu pre pra vo va né mu 
zvie ra �u ne spô so bí po ra ne nie ale bo zby toč né utr pe -
nie,

b) po u ží va� na pre pra vu zvie rat, na kto ré sa vz�a hu je
toto na ria de nie, len vhod né do prav né pros tried ky,
kto ré sú na túto pre pra vu ur če né a zod po ve da jú po -
žia dav kám toh to na ria de nia a kto ré boli vo pred me -
cha nic ky vy čis te né, dez in fi ko va né a sú za bez pe če né 
pro ti vy pa dá va niu ale bo vy te ka niu kr mi va, ste li va,
ex kre men tov ale bo iných od pa dov; ak ide o cest nú
pre pra vu, do prav né pros tried ky mu sia by� po sú de -
né ako spô so bi lé na pre pra vu zvie rat pod ¾a § 7,

c) zve ri� pre pra vu zvie rat len oso be, kto rá spĺ ňa po žia -
dav ky od bor nej spô so bi los ti pod ¾a § 8, má na pre -
pra vu zvie rat pot reb né schop nos ti, od bor nú spô so -
bi los� a ve do mos ti o ná le ži tos tiach re gis trá cie
pre prav cu,

d) za bez pe či� pre pra vu zvie rat bez zdr žia va nia do
mies ta ur če nia,

e) vy ko ná va� na kla da nie zvie rat a vy kla da nie zvie rat
v prí tom nos ti cho va te ¾a ale bo ním po ve re nej oso by,

f) za bez pe či� bez ob me dze ní pod ¾a prí lo hy č. 2 ka pi to -
ly III všet kým pre pra vo va ným zvie ra tám vhod né kŕ -
me nie a na pá ja nie aj v prí pa de, ak nie sú me dzi uve -
de ný mi druh mi pod ¾a prí lo hy č. 2 ka pi to ly VII,

g) ne po ne chá va� v prie be hu cest nej pre pra vy zvie rat
do prav ný pros trie dok bez do zo ru,

h) bez meš ka nia pri do prav nej ne ho de ale bo po ško de -
ní do prav né ho pros tried ku, pri kto rom do šlo k po -
ra ne niu zvie rat ale bo k uhy nu tiu zvie rat, in for mo -
va� or gán ve te ri nár nej sprá vy prí sluš ný pod ¾a
mies ta ne ho dy,

i) po skon če ní pre pra vy za bez pe či� čis te nie a dez in -
fek ciu po u ži tých do prav ných pros tried kov v oso bit -
nom za ria de ní zria de nom na ten to účel a schvá le -
nom prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy,

j) zos ta vi� na pre pra vu zvie rat pod ¾a § 1 ods. 2 písm. a) 
plán pre pra vy pod ¾a prí lo hy č. 2 ka pi to ly VIII, ak sa
pre pra vu jú zvie ra tá ur če né na vý me nu ale bo vý voz
do tre tích kra jín ale bo ak pred po kla da né tr va nie
pre pra vy pre siah ne osem ho dín, a ma� ho pri lo že ný
po čas ce lej ces ty k zdra vot né mu osved če niu; plán
pre pra vy musí ur čo va� všet ky od dy cho vé mies ta
a pre kla di ská,

k) pre u ká za�, že na zá kla de zá zna mov v plá ne pre pra vy
boli vy ko na né všet ky kro ky pot reb né na uspo ko je nie
po trieb zvie rat tý ka jú cich sa kŕ me nia a na pá ja nia
po čas ces ty v zá vis los ti od dru hu pre pra vo va ných
zvie rat a tr va nie pre pra vy pod ¾a prí lo hy č. 2 ka pi to ly 
VII bodu 4, a to aj v prí pa de, keï bol plán pre pra vy
zme ne ný ale bo keï bola ces ta pre ru še ná z dô vo du
ne pred ví da ných okol nos tí,

l) za bez pe či�, aby vše tok per so nál vy ko ná va jú ci pre -
pra vu zvie rat spl nil po žia dav ky od bor nej spô so bi -
los ti na pre pra vu zvie rat naj ne skôr do 1. au gus ta
2004 a ïa lej v ur če ných in ter va loch ale bo do 1. au -
gus ta 2006, ak pre prav com je cho va te¾ pre pra vu jú -
ci zvie ra tá z vlast né ho cho vu ale bo zvie ra tá, kto ré
sú ur če né na za ra de nie do vlast né ho cho vu za pod -
mien ky, že pre pra vo va né zvie ra tá spre vá dza ošet ro -
va te¾ s dos tat kom prak tic kých skú se nos tí so za ob -
chá dza ním so zvie ra ta mi,

m) za bez pe či�, aby všet ky do prav né pros tried ky ur če né 
na pre pra vu zvie rat spĺ ňa li po žia dav ky na do prav né 
pros tried ky pod ¾a toh to na ria de nia a naj ne skôr do
1. ja nu ára 2004 za bez pe či�, aby žiad ny do prav ný
pros trie dok bez vy da né ho pre u ka zu o spô so bi los ti
do prav né ho pros tried ku ne pre pra vo val zvie ra tá
pod ¾a toh to na ria de nia,

n) za bez pe či� do da toč né po žia dav ky na do prav né
pros tried ky, ak trvanie plá no va nej pre pra vy pre kro -
čí osem ho dín, pod ¾a prí lo hy č. 5.

§ 10

Plán pre pra vy

(1) Pre prav ca pred lo ží plán pre pra vy prí sluš né mu or -
gá nu ve te ri nár nej sprá vy naj me nej dva týžd ne pred
kaž dou no vou plá no va nou ces tou, aby ove ril jeho
správ nos�.

(2) Úrad ný ve te ri nár ny le kár v mies te odo sla nia vy -
sta ví zdra vot né osved če nie a za zna me ná v plá ne pre -
pra vy čís lo ale bo čís la vy sta ve ných zdra vot ných osved -
če ní, kto ré po tvr dí od tlač kom pe čiat ky. Úrad ný
ve te ri nár ny le kár zá ro veň ozná mi po tvr de nie plá nu
pre pra vy pros tred níc tvom sys té mu ANI MO.

(3) Pre prav ca za bez pe čí, aby
a) ori gi nál plá nu pre pra vy pod ¾a § 9 písm. j) bol

1. správ ne zos ta ve ný a do pl ne ný prí sluš ný mi oso ba mi
v prí sluš nom čase,

2. pri lo že ný k zdra vot né mu osved če niu, kto ré spre -
vá dza zá siel ku po čas ce lej ces ty,

b) per so nál po ve re ný pre pra vou
1. uvie dol čas a mies to, na kto rom sa pre pra vo va né

zvie ra tá po čas ces ty kŕ mi li a na pá ja li,
2. zvie rat, kto rá na úze mí Slo ven skej re pub li ky pre -

siah ne osem ho dín a vy ko ná va sa na účel ich vý vo -
zu do tre tích kra jín, ne chal úrad ným ve te ri nár nym 
le ká rom po kon tro le na hra nič nej in špekč nej sta -
ni ci (BIP) po tvr di� plán pre pra vy, kto rým úrad ný
ve te ri nár ny le kár po tvr dí, že zvie ra tá skon tro lo val
a po sú dil ako schop né ïal šej pre pra vy; pre prav ca
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12) § 43 ods. 1 písm. j) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



zná ša všet ky ná kla dy spo je né s hra nič nou ve te ri -
nár nou kon tro lou,

3. po ná vra te za slal plán pre pra vy prí sluš né mu or gá -
nu ve te ri nár nej sprá vy v mies te pô vo du naj ne skôr
do 15 dní od skon če nia ces ty.

(4) Pre prav ca je po vin ný ucho vá va� kó piu plá nu pre -
pra vy naj me nej dva ro ky odo dňa vy sta ve nia a na po -
žia da nie or gá nu ve te ri nár nej sprá vy ju pred lo ži� na
ove re nie úda jov.

§ 11

Od dy cho vé mies ta

(1) Tie to po žia dav ky sa vz�a hu jú len na od dy cho vé
mies ta na úze mí Slo ven skej re pub li ky, v kto rých sú do -
má ce ne pár no ko pyt ní ky a do má ce dru hy zvie rat pat -
ria cich me dzi tury (Bo vi nae), ovce (Ovi nae), kozy (Cap -
ri nae) a svi ne (Su i dea) ustaj ne né naj me nej 24 ho dín
v sú la de s prí lo hou č. 2 ka pi to lou VII. Usta no ve nia oso -
bit ných predpisov13) tým nie sú dotk nu té. Všet ky od dy -
cho vé mies ta na úze mí Slo ven skej re pub li ky mu sia
spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a toh to pa ra gra fu a prí lo hy č. 6.

(2) Vo vz�a hu k od dy cho vým mies tam sa uplat ňu jú aj 
po jmy de fi no va né oso bit ný mi pred pis mi.14)

(3) Všet ky od dy cho vé mies ta na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky mu sia by� schvá le né a re gis tro va né štát nou ve -
te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vu.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va schvá le -
ním za ru ču je, že od dy cho vé mies to spĺ ňa všet ky po žia -
dav ky pod ¾a prí lo hy č. 6; na vy še od dy cho vé mies to
musí by�
a) umies tne né v prie sto re, kto rý ne pod lie ha zá ka zu

ale bo ob me dze niu pod ¾a práv nych pred pi sov, kto ré
sú v sú la de s pred pis mi Eu róp ske ho spo lo čen stva,

b) pod úrad nou ve te ri nár nou kon tro lou, kto rá za bez -
pe ču je sú lad s usta no ve nia mi toh to na ria de nia
a práv nym pred pi som Eu róp skych spo lo čen stiev
uve de nom v prí lo he č. 1 bode 4,

c) pre vádz ko va né v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev na zdra vie zvie rat,  na pre mies tňo va nie
zvie rat v čase ich za bí ja nia,

d) po dro bo va né pra vi del ným in špek ciám, aby sa za -
bez pe či lo, že po žia dav ky na jeho schvá le nie sa na -
ïa lej pl nia.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va vy dá va
úrad né čís lo pre kaž dé od dy cho vé mies to. Od dy cho vé
mies to môže by� schvá le né s ob me dze ním na ur či tý
druh ale bo ka te gó riu zvie rat a zdra vot ný sta tus.  Zo -
znam všet kých schvá le ných od dy cho vých miest štát na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va hlási Eu róp skej ko -
mi sii so všet ký mi zme na mi.

(6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
odob ra� ale bo po za sta vi� schvá le nie od dy cho vé ho
mies ta, ak sa ne pl nia po žia dav ky na od dy cho vé mies ta
pod ¾a toh to na ria de nia. Schvá le nie od dy cho vé ho mies -
ta ob no ví, ak ne dos tat ky boli od strá ne né a ne zis ti li sa
iné ne dos tat ky, kto ré môžu by� dô vo dom na odob ra tie
ale bo po za sta ve nie schvá le nia od dy cho vé ho mies ta.

(7) Od dy cho vé mies ta sa môžu po u ží va� vý hrad ne na
prí jem, na kŕ me nie, na po je nie, od po či nok, ustaj ne nie
a odo sla nie zvie rat, kto ré tým to od dy cho vým mies tom
pre chá dza jú.

(8) Ako vý nim ku z usta no ve nia od se ku 7 štát na ve te -
ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže schvá li� ako od dy -
cho vé mies to aj zber né stredisko15) za pred po kla du, že
po čas je ho vy u ží va nia ako od dy cho vého mies ta spĺ ňa
tie to po žia dav ky:
a) spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a toh to na ria de nia a oso bit -

né ho predpisu16),
b) po u ží va nie tých to za ria de ní je vy hra de né na tie to

úče ly v tom to ča se,
c) ne po u ží va jú sa na ná kup ale bo pre daj zvie rat, na

kto ré sa vz�a hu jú tie to usta no ve nia.

(9) Zvie ra tá sa môžu na chá dza� v od dy cho vom mies te 
v rov na kom čase len vte dy, ak majú cer ti fi ko va ný rov -
na ký zdra vot ný sta tus vz�a hu jú ci sa na tie to dru hy
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13) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 283/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú vý me nu čer stvé ho mäsa z do má ce -
ho ho vä dzie ho do byt ka, oší pa ných, z do má cich oviec, kôz a z do má cich ne pár no ko pyt ní kov. 
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 324/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 731/2002 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú opat re nia na tl me nie slin tač ky a krí vač ky.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 274/2003 Z. z. o vzá jom nej spo lu prá ci me dzi or gán mi ve te ri nár nej sprá vy, or gán mi štát nej
správy v zo o tech nic kej ob las ti a or gán mi člen ských štá tov a o spo lu prá ci me dzi nimi a Eu róp skou ko mi siou pri za bez pe čo va ní správ ne ho
po u ži tia práv nych pred pi sov vo ve te ri nár nej a zo o tech nic kej ob las ti. 
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z. o po dro bnos tiach kon trol pri vý me nách pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du s člen ský -
mi štát mi.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky 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. 
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 304/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat pri pre mies tňo va ní oviec a kôz a ich vý me nách
s člen ský mi štát mi. 
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat ko ňo vi tých pri ich pre mies tňo va ní, ich vý me ne
s člen ský mi štát mi a ich do vo ze z tre tích kra jín.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 305/2003 Z. z. o iden ti fi ká cií a re gis trá cií zvie rat.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 315/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na ochra nu zvie rat v čase ich za bí ja nia ale bo
usmr co va nia.

14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú vý me nu s ho vä dzím do byt kom a oší -
pa ný mi.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 278/2003 Z. z. o sys té me iden ti fi ká cie a re gis trá cie ho vä dzie ho do byt ka a ozna čo va ní ho vä dzie ho 
mäsa a pro duk tov z neho.

15) § 2 písm. o) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z.
16) § 11 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z.



zvie rat a pat ria k dru hu, pre kto rý bolo toto od dy cho vé
mies to schvá le né, aby sa ne ohro zil zdra vot ný šta tút
tých to zvie rat.

(10) Vlast ník ale bo fy zic ká oso ba, ale bo práv nic ká
oso ba, kto rá pre vádz ku je od dy cho vé mies to, zod po ve -
dá za do dr žia va nie prí sluš ných usta no ve ní toh to na ria -
de nia, pri čom musí
a) pri ja� len také zvie ra tá, kto ré sú ozna če né a spre vá -

dza né ve te ri nár nym cer ti fi ká tom v sú la de s po žia -
dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev, a vy ko ná va�
ale bo za bez pe či� kon tro lu zdra vot ných ale bo iných
sprie vod ných do kla dov prí sluš né ho dru hu ale bo
ka te gó rie zvie rat a náhodne skon tro lo va� iden ti fi -
kač né znač ky zvie rat,

b) za bez pe či�, aby všet ky zvie ra tá v od dy cho vom mies -
te boli dr ža né v rov na kých sku pi nách, v akých boli
pô vod ne odo sla né, aby kaž dá zá siel ka zvie rat bola
ustaj ne ná v od de le ných za ria de niach or ga ni zo va -
ných v sú la de s po žia dav ka mi úrad né ho ve te ri nár -
ne ho le ká ra s cie ¾om pred ís� kon tak tu zvie rat, kto rý
by mo hol pred sta vo va� ne bez pe čen stvo vzh¾a dom na 
ich zdra vot ný sta tus,

c) za bez pe či�, aby zvie ra tá umies tne né v od dy cho vom
mies te boli kŕ me né a na pá ja né v správ nom čase
a pri me ra ným množ stvom kr mi va a te ku tín vzh¾a -
dom na ich druh,

d) sta ra� sa o zvie ra tá umies tne né v od dy cho vom
mies te, a tam, kde sa to vy ža du je, pri ja� všet ky  po -
trebné opráv ne nia na za bez pe če nie ich po ho dy
a sú la du s po žia dav ka mi na zdra vie zvie rat,

e) pri vo la� v prí pa de pot re by ve te ri nár ne ho le ká ra
1. na pos kyt nu tie pri me ra né ho ošet re nia zvie rat,

kto ré ocho re li ale bo sa zra ni li v čase, keï ich má na 
sta ros ti,

2. na za bi tie zvie ra �a ale bo usmr te nie zvie ra �a, ale bo
na iné úko ny v sú la de s oso bit ným pred pi som,17)

f) za mest ná va� per so nál, kto rý má pri me ra né schop -
nos ti, zna los ti a od bornú spô so bi los� a kto rý ab sol -
vo val na ten to účel oso bit ný vý cvik ale bo ško le nie
v rám ci pra cov ných po vin nos tí pod ve de ním skú se -
né ho pra cov ní ka ale bo v inom ško lia com za ria de ní
ale bo má rov no cen nú prak tic kú skú se nos� s ma ni -
pu lá ciou so zvie ra ta mi naj me nej pä� ro kov, kto ré
ich kva li fi ku jú na ma ni pu lá ciu so zvie ra ta mi a v prí -
pa de pot re by na pos kyt nu tie pri me ra nej sta rost li -
vos ti o zvie ra tá,

g) za bez pe či�, že so všet ký mi zvie ra ta mi v od dy cho vom 
mies te sa ma ni pu lu je v sú la de s po žia dav ka mi na
ochra nu zvie rat a ich po ho du,

h) ucho vá va� zá zna my ale bo da ta bá zu pod ¾a prí lo hy
č. 6 čas ti C bodu 7 naj me nej tri ro ky a na po žia da nie 
ju pred lo ži� or gá nu ve te ri nár nej sprá vy vy ko ná va -
jú ce mu kon tro lu za ria de nia,

i) pri zis te ní ne zrov na los tí in for mo va� štát nu ve te ri -
nár nu a po tra vi no vú sprá vu.

(11) Úrad ný ve te ri nár ny le kár v od dy cho vom mies te
svo jím pod pi som a od tlač kom pe čiat ky na prí sluš nom
mies te v plá ne pre pra vy pod ¾a prí lo hy č. 2 ka pi to ly VIII

po tvr dzu je, že zvie ra tá umies tne né v od dy cho vom
mies te, kde umies tne nie zvie rat je vo pred do hod nu té
zod po ved nou oso bou pre prav cu, boli skon tro lo va né
a po sú de né ako schop né ïal šej pre pra vy. Úrad ný ve te -
ri nár ny le kár o vý sled ku kon tro ly a od dy cho vom mies te 
podá sprá vu pros tred níc tvom sys té mu ANI MO.

(12) Pre prav ca zná ša všet ky ná kla dy spo je né s kŕ me -
ním zvie rat, na pá ja ním zvie rat a s ich od dy chom.

§ 12

Zdr ža nie pre pra vy zvie rat

(1) Pre pra vu zvie rat nie je nik to opráv ne ný zdr žia va�.
Or gán opráv ne ný vý ko nom kon tro ly môže za sta vi� do -
prav ný pros trie dok s pre pra vo va ný mi zvie ra ta mi len na 
čas ne vy hnut ný na vý kon kon tro ly. Zdr ža nie zá siel ky
ži vých zvie rat je mož né len z dô vo du za bez pe če nia ich
po ho dy.

(2) Or ga ni zá tor hro mad ných ve rej ných pod u ja tí,
zhro maž de ní, štraj kov a iných po dob ných ak cií ko na -
ných na ve rej ných ko mu ni ká ciách je zod po ved ný za
prí pra vu a za bez pe če nie opat re ní, aby sa pre pra va zvie -
rat zby toč ne ne zdr žia va la, ne bo la zby toč ne zhor še ná
po ho da zvie rat a za brá ni lo sa utr pe niu pre pra vo va ných 
zvie rat v dô sled ku zdr ža nia.

(3) Prí sluš né or gá ny ne smú ak ciu po vo li�, ak or ga ni -
zá tor ne pre u ká že re ál ne za bez pe če nie opat re ní, kto ré
za brá nia zby toč né mu zdr ža niu pre pra vy, zby toč né mu
zhor še niu po ho dy zvie rat a utr pe niu pre pra vo va ných
zvie rat v dô sled ku zdr ža nia.

(4) Kon tro ly v prí sta voch, na le tis kách, na že lez nič -
ných sta ni ciach, na zo ra ïo va cích sta ni ciach a na hra -
nič ných in špekč ných sta ni ciach sa pri pre pra ve zvie rat 
vy ko ná va jú pred nost ne bez zby toč né ho zdr žia va nia.

(5) Ak sa zá siel ka pre pra vo va ných zvie rat zdr ží na
dlh šie ako dve ho di ny, je pot reb né za bez pe či� vhod né
opat re nia a po sta ra� sa o zvie ra tá. Ak je to ne vy hnut né,
zvie ra tá sa mu sia vy lo ži� a ustaj ni� v pri me ra ných pod -
mien kach.

Kon tro  ly  pr i  pre  pra ve zv ie  rat  a  opat  re  n ia
na od strá ne nie  z is  te  ných ne dos tat  kov

§ 13

(1) V zá uj me do dr žia va nia usta no ve ní toh to na ria de -
nia ne dis kri mi nač ný mi kon tro la mi v sú la de so zá sa da -
mi ne dis kri mi nač ných kon trol pod ¾a oso bit né ho
predpisu18) sú or gá ny ve te ri nár nej sprá vy opráv ne né
kon tro lo va�
a) do prav né pros tried ky a zvie ra tá po čas pre pra vy na

ces te,
b) do prav né pros tried ky a zvie ra tá blí žia ce sa k mies tu 

ur če nia,
c) do prav né pros tried ky a zvie ra tá na tr hoch, v mies te

odo sla nia, na od dy cho vých mies tach a na pre kla -
dis kách,
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d) ná le ži tos ti v sprie vod nej do ku men tá cii.

(2) Ak sú zod po ved ným or gá nom zná me in for má -
cie, kto ré môžu vies� k po do zre niu z po ru še nia pred -
pi sov, môžu or gá ny ve te ri nár nej sta rost li vos ti vy ko -
na� cie le nú kon tro lu pre pra vy na úze mí Slo ven skej
re pub li ky.

(3) Ne dis kri mi nač né kon tro ly sa mu sia vy ko ná va�
kaž do roč ne na re pre zen ta tív nej vzor ke pre pra vo va -
ných zvie rat pod ¾a me to di ky vy da nej štát nou ve te ri -
nár nou a po tra vi no vou sprá vou, pri čom môžu by� spo -
je né aj s inou kon trol nou čin nos �ou.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred kla -
dá Eu róp skej ko mi sii kaž do roč ne sprá vu o poč te kon -
trol pod ¾a od se ku 1 vy ko na ných v pred chá dza jú com
ka len dár nom roku a po dro bnos ti o kaž dej sprá ve o po -
ru še ní pred pi sov a o opat re niach na ria de ných or gán mi 
ve te ri nár nej sta rost li vos ti na ich ná pra vu. 

(5) Pod ¾a od se kov 1 až 4 or gá ny zod po ved né za vše -
obec né do dr žia va nie zá ko nov ne mô žu vy ko ná va� kon -
tro ly v rám ci pl ne nia úloh ne dis kri mi nač ných kon trol.

§ 14

(1) Ak sa po čas pre pra vy zis tí, že sa ne pl nia ale bo ne -
spl ni li usta no ve nia toh to na ria de nia, prí sluš ný or gán
ve te ri nár nej sprá vy v mies te, kde k ta ké mu zis te niu do -
šlo, po žia da oso bu zod po ved nú za do prav ný pros trie dok
vy ko na� všet ky opat re nia, kto ré prí sluš ný or gán ve te ri -
nár nej sprá vy po va žu je za pot reb né na za bez pe če nie
po ho dy zvie rat, kto rých sa to týka.

(2) V jed not li vých prí pa doch mož no do hod nú� opat -
re nia, kto ré za bez pe čia
a) do kon če nie ces ty ale bo vrá te nie zvie rat spä� do

mies ta odo sla nia naj pri a mej šou ces tou, ak je za ru -
če né, že ta ké to ko na nie ne spô so bí zvie ra tám zby -
toč né utr pe nie,

b) vhod né ustaj ne nie pre zvie ra tá s pri me ra nou sta -
rost li vos �ou až do vy rie še nia prob lé mu,

c) hu mán ne za bi tie zvie rat; mies to ur če nia a po u ži tie
tiel tých to zvie rat sa ria di pod ¾a oso bit né ho
predpisu19).

(3) Kaž dé ta ké to opat re nie prí sluš ný or gán ve te ri nár -
nej sprá vy za zna me ná do sie te ANI MO v sú la de s plat -
ný mi po stup mi vrá ta ne fi nanč ných po stu pov.

(4) Ak oso ba zod po ved ná za pre pra vu ne do dr ží po ky -
ny prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy, ten oka m -
žite vy ko ná prí sluš né opat re nia a ná kla dy spo je né s tý -
mi to opat re nia mi bude vy má ha�.

(5) Od vo la nie pro ti opat re niam prí sluš né ho or gá nu
ve te ri nár nej sprá vy vo veci ochra ny zvie rat po čas pre -
pra vy sa po dá va nad ria de né mu or gá nu pros tred níc -
tvom prí sluš né ho or gá nu. Od vo la nie nemá od klad ný
úči nok.

(6) Roz hod nu tie pri ja té prí sluš ným or gá nom a dô vo -

dy, pre kto ré bolo roz hod nu tie pri ja té, sa ozna mu jú
odo sie la te ¾o vi zá siel ky zvie rat ale bo jeho zá stup co vi
a prí sluš né mu or gá nu odo sie la jú ce ho člen ské ho štá tu. 
Ak o to odo sie la te¾ zá siel ky zvie rat ale bo jeho zá stup ca
po žia da, uve de né roz hod nu tie a dô vo dy sa za šlú pí -
som ne s po u če ním o prá vach na od vo la nie a o prí sluš -
nom po stu pe a le ho tách.

(7) V prí pa de spo ru môžu obe za in te re so va né stra ny,
ak sa tak do hod nú, naj dlh šie však do jed né ho me sia ca, 
pred lo ži� spor na po sú de nie od bor ní ko vi, kto ré ho
meno je uve de né v zo zna me od bor ní kov Eu róp ske ho
spo lo čen stva zos ta ve né ho Eu róp skou ko mi siou. Títo
od bor ní ci vy jad ru jú svo je sta no vi ská naj ne skôr do 72
ho dín. Stra ny sa budú pri dr žia va� sta no vi ska od bor ní -
kov a ve te ri nár nych pred pi sov Eu róp ske ho spo lo čen -
stva.

(8) Ak prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy pri kon -
tro le zis tí, že pre prav ca pri tran zi te ale bo pri do vo ze ne -
do dr žia va usta no ve nia toh to na ria de nia, ne od klad ne
ozná mi tie to sku toč nos ti štát nej ve te ri nár nej a po tra vi -
no vej sprá ve, tá in for mu je kom pe tent ný or gán člen ské -
ho štá tu, kto rý re gis tru je pre prav cu a ude lil mu opráv -
ne nie. Ten pri jme všet ky pot reb né opat re nia pod ¾a
toh to na ria de nia a oso bit né ho pred pi su.20) O pri ja tom
roz hod nu tí a jeho dô vo doch in for mu je kom pe tent ný
or gán člen ské ho štá tu, v kto rom sa po ru še nie zis ti lo,
a tiež Eu róp sku ko mi siu. 

(9) Ak sa zis tí, že pri chá dza k opa ko va ným ale bo zá -
važ ným po ru še niam usta no ve ní toh to na ria de nia za
pred po kla du, že boli vy čer pa né všet ky mož nos ti, kto ré
umož ňu je vzá jom ná spo lu prá ca me dzi kom pe tent ný mi 
or gán mi, a po kon tak toch me dzi stra na mi a Eu róp -
skou ko mi siou môže Slo ven ská re pub li ka pros tred níc -
tvom roz hod nu tia štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá vy pre prav co vi, kto ré ho sa to týka, do čas ne za ká -
za� pre pra vu zvie rat na svo jom úze mí.

§ 15

(1) V roz sa hu pot reb nom na jed not né po u ži tie práv -
ne ho pred pi su Eu róp skych spo lo čen stiev uve de né ho
v prí lo he č. 1 bode 1 od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie môžu 
vy ko ná va� ná mat ko vé kon tro ly na mies te ne dis kri mi -
nač ným spô so bom na ubez pe če nie, že prí sluš né or gá -
ny kon tro lu jú sú lad s po žia dav ka mi 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.

(2) O vý sled koch tých to kon trol Eu róp ska ko mi sia
in for mu je člen ské štá ty.

(3) Kon tro ly pod ¾a od se ku 1 sa vy ko ná va jú v spo lu -
prá ci s prí sluš ným or gá nom.

(4) 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, naj mä im
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umož nia prí stup k 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.

§ 16

Do vo zy z tre tích kra jín

(1) Do voz ži vých zvie rat na úze mie Slo ven skej re pub -
li ky, ich tran zit a pre pra va cez úze mie Slo ven skej re -
pub li ky, na kto ré sa vz�a hu je toto na ria de nie a kto ré
po chá dza jú z tre tích kra jín, sa schvá lia len vte dy, ak
pre prav ca
a) pred lo ží or gá nu ve te ri nár nej sprá vy pí som ný zá vä -

zok, že 
1. do dr ží po žia dav ky na ochra nu zvie rat po čas pre -

pra vy pod ¾a toh to na ria de nia, 
2. pre pra vu zvie rat bude vy ko ná va� oso ba zod po ved -

ná za pre pra vu v sú la de s práv ny mi pred pis mi vo
ve te ri nár nej ob las ti až do mies ta ur če nia s dô ra -
zom na do dr ža nie po žia da viek na ochra nu zvie rat
po čas pre pra vy,

3. oso ba zod po ved ná za pre pra vu je za ško le ná ale bo
má prak tic ké skú se nos ti s ma ni pu lá ciou so zvie ra -
ta mi a ich pre pra vou,

4. oso ba zod po ved ná za pre pra vu je schop ná v prí pa -
de pot re by pos kyt nú� pre pra vo va ným zvie ra tám
pot reb nú sta rost li vos�,

b) pred lo ží plán pre pra vy zos ta ve ný pod ¾a § 10.

(2) Úrad ný ve te ri nár ny le kár v mies te hra nič nej ve te -
ri nár nej kon tro ly je po ve re ný ove ri� zho du s po žia dav -
ka mi na po ho du zvie rat a do dr ža nie po žia da viek pod ¾a
od se ku 1. V prí pa de zis te nia ne do dr ža nia po žia da viek
na kŕ me nie a na pá ja nie zvie rat pri jme na ná kla dy pre -
prav cu opat re nia usta no ve né v § 14.

(3) Ak sa zis tí, že pri chá dza k opa ko va ným po ru še -
niam ale bo zá važ ným po ru še niam usta no ve ní toh to
na ria de nia pre prav com z tre tej kra ji ny, po stu pu je sa
pod ¾a § 14 ods. 9.

§ 17

Pre chod né usta no ve nia

(1) Kaž dá fy zic ká oso ba a práv nic ká oso ba, kto rá v rám ci 
svo jej pod ni ka te¾ skej čin nos ti pre pra vu je zvie ra tá pod ¾a
toh to na ria de nia, je po vin ná do troch me sia cov od na do -
bud nu tia účin nos ti toh to na ria de nia sa za re gis tro va� na
štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve pod ¾a § 6.

(2) Kaž dý do prav ný pros trie dok po u ži tý na pre pra vu
zvie rat v cest nej pre pra ve musí spĺ ňa� po žia dav ky na
spô so bi los� na pre pra vu zvie rat dňom na do bud nu tia
účin nos ti toh to na ria de nia a naj ne skôr do šies tich me -
sia cov od na do bud nu tia účin nos ti toh to na ria de nia
musí sa pri kon tro le pred lo ži� plat ný pre u kaz o spô so -
bi los ti do prav né ho pros tried ku pod ¾a § 7.

(3) Oso ba, kto rá vy ko ná va pre pra vu zvie rat, je po vin -
ná do 1. au gus ta 2004 spl ni� po žia dav ky na od bor nú
spô so bi los� pod ¾a § 8 ods. 2.

(4) Cho va te¾, kto rý vy ko ná va pre pra vu zvie rat z vlast -
né ho cho vu ale bo zvie rat, kto ré pre pra vu je s cie ¾om za -
ra di� ich do vlast né ho cho vu, musí do 1. au gus ta 2006
spl ni� po žia dav ky od bor nej spô so bi los ti pod ¾a § 8 ods. 6
a 7 za pred po kla du, že pre pra vo va né zvie ra tá spre vá -
dza ošet ro va te¾ s dos tat kom prak tic kých skú se nos tí so
za ob chá dza ním so zvie ra ta mi.

§ 18

Účin nos�

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

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

Smer ni ca Rady 91/628/EHS z 19. no vem bra 1991 o ochra ne zvie rat po čas pre pra vy,  kto rou sa me nia a do pĺ ňa jú
smer ni ce 90/425/EHS a 91/496/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 340, 11. 12. 1991, s. 17), v zne ní

smer ni ce Rady 95/29/ES z 29. júna 1995, kto rá me ní smer ni cu 90/628/EHS tý ka jú cu sa ochra ny zvie rat po čas
pre pra vy (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 148, 30. 6. 1995, s. 52),

roz hod nu tia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o in for ma ti zá cii ve te ri nár nych  po stu pov pri do vo zoch (Shift pro -
ject), kto ré me ní smer ni ce 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS, a

roz hod nu tia Rady 90/424/EHS, a kto ré ru ší roz hod nu tie 88/192/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev L 243, 25. 8. 1992, s. 27),  

na ria de nia Rady 1255/97/ES z 25. júna 1997 tý ka jú ce ho sa kri té rií Spo lo čen stva na od dy cho vé mies ta a me nia -
ce ho plán pre pra vy, od ka zu júc na prí lo hu smer ni ce 91/628/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 174,
2. 7. 1997, s. 1),

na ria de nia Rady 411/98/ES z 16. feb ru ára 1998 o do da toč ných nor mách na ochra nu zvie rat po u ži te¾ ných na
cest né vo zid lá po u ží va né na do pra vu do byt ka na ces te pre sa hu jú cej osem ho dín (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo -
čen stiev L 52, 21. 2. 1998, s. 8).

Práv ne pred pi sy Eu róp skych spo lo čen stiev sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven -
skom ja zy ku mož no na hliad nu� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie
slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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KA PI TO LA I

DO MÁ CE NE PÁR NO KO PYT NÍ KY, HO VÄDZÍ DO BY TOK, OVCE, KOZY A OŠÍ PA NÉ

A. Vše obec né usta no ve nia

1. Gra vid né zvie ra tá, kto ré môžu po ro di� po čas pre vo zu, ale bo zvie ra tá, kto ré po ro di li po čas pred chá dza jú cich
48 ho dín, a no vo na ro de né zvie ra tá, kto rým sa ešte úpl ne ne za ho ji la pu poč ná šnú ra, nie je mož né po kla da� za
spô so bi lé na pre pra vu.

2. Zvie ra tám sa musí pos kyt nú� dos ta tok prie sto ru, aby moh li stá� vo svo jej pri ro dze nej po lo he, a v prí pa de pot re by
aj pre páž ky, aby boli zvie ra tá chrá ne né pred po hy bom do prav né ho pros tried ku. Ak to zvlášt ne pod mien ky na
ochra nu zvie rat vy ža du jú, pos kyt ne sa im mies to na le ža nie.

3. Do prav né pros tried ky a kon taj ne ry mu sia by� skon štru o va né a ob slu ho va né tak, aby chrá ni li zvie ra tá pred ne -
priaz ni vým po ča sím a znač ný mi roz diel mi v kli ma tic kých pod mien kach. Vet ra nie a vzdu cho vý prie stor mu sia
by� v sú la de s pod mien ka mi pre pra vy a mu sia zod po ve da� dru hu pre pra vo va ných zvie rat. Vnút ri od de le nia pre
zvie ra tá a na kaž dom jeho pos cho dí musí by� dos ta toč ný prie stor, kto rý umož ní adek vát ne vet ra nie nad zvie ra ta -
mi, keï sú vo svo jej pri ro dze nej sto ja cej po lo he, bez toho, aby im nie čo brá ni lo v pri ro dze nom po hy be.

4. Do prav né pros tried ky a kon taj ne ry sa mu sia da� ¾ah ko čis ti�, mu sia by� za bez pe če né pro ti úni ku zvie rat a skon -
štru o va né a ob slu ho va né tak, aby sa pred iš lo po ra ne niu a zby toč né mu utr pe niu zvie rat a aby bola za ru če ná bez -
peč nos� zvie rat po čas pre pra vy. Kon taj ne ry, v kto rých sa pre pra vu jú zvie ra tá, mu sia by� ozna če né sym bo lom
ozna ču jú cim prí tom nos� ži vých zvie rat ná pi som „Pre pra va ži vých zvie rat“ a zna kom ozna ču jú cim zvie ra tá vo
vzpria me nej po lo he. Ak sa pre pra vu jú divé zvie ra tá ale bo ne bez peč né ži vo čí chy, kon taj ne ry mu sia by� ozna če né
ná pi som „Pre pra va di vých zvie rat“ ale bo „Pre pra va ne bez peč ných ži vo čí chov“. Do prav né pros tried ky a kon taj ne -
ry mu sia umož ni� ve te ri nár nu pre hliad ku a sta rost li vos� o zvie ra tá a zvie ra tá sa do nich mu sia na kla da� ta kým
spô so bom, kto rý ne brá ni vet ra niu. Po čas pre pra vy a ma ni pu lá cie mu sia by� kon taj ne ry vždy vo vzpria me nej po -
lo he a ne smú by� vy sta vo va né prud kým ná ra zom ale bo otra som.

5. Po čas pre pra vy zvie ra tá mu sia do sta� vodu a vhod né kr mi vo v in ter va loch, kto ré na ten to účel sta no vu je prí lo ha č. 7.
6. Ne pár no ko pyt ní ky mu sia ma� po čas pre pra vy ohláv ky. Toto usta no ve nie ne pla tí pre ne pri vy knu té žrie bä tá ale bo 

pre zvie ra tá pre pra vo va né v in di vi du ál nych bo xoch.
7. Ak sú zvie ra tá uvia za né, po u ži té pov ra zy ale bo ostat né upev ňo va cie po môc ky mu sia by� také pev né, aby sa v bež -

ných pre prav ných pod mien kach ne pre trh li, a dos ta toč ne dlhé, aby v prí pa de pot re by umož ni li zvie ra tám ¾ah nú�
si, pri jí ma� po tra vu a pi�. Mu sia by� skon štru o va né tak, aby sa vy lú či lo aké ko¾ vek ne bez pe čen stvo uškr te nia ale -
bo po ra ne nia. Zvie ra tá ne smú by� uvia za né za rohy ale bo no so vé krúž ky.

8. Ne pár no ko pyt ní ky sa pre pra vu jú v in di vi du ál nych sto jis kách ale bo bo xoch, kto ré sú skon štru o va né tak, aby
chrá ni li zvie ra tá pro ti ná ra zom. Tie to zvie ra tá sa môžu pre pra vo va� aj v sku pi nách, v ta kom prí pa de sa musí ve -
no va� po zor nos� tomu, aby zvie ra tá, kto ré sú voči sebe ne pria te¾ ské, ne bo li pre pra vo va né spo lu, ale bo ak sú pre -
pra vo va né spo lu, aby mali pan vo vé kon ča ti ny ne pod ku té.

9. Ne pár no ko pyt ní ky ne smú by� pre pra vo va né vo vo zid lách s viac ako jed ným po dlažím.
10. Ak sa zvie ra tá rôz nych dru hov pre pra vu jú v tom is tom do prav nom pros tried ku, od de lia sa pod ¾a dru hov ok rem

prí pa dov spria te le ných zvie rat, keï od de le nie môže spô so bi� roz ru še nie pre pra vo va ných zvie rat. V prí pa de pre -
pra vy zvie rat v jed nej zá siel ke, kto ré sú na vzá jom pri ro dze ný mi ne pria te¾ mi, tre ba pri ja� oso bit né opat re nia, aby
sa pred iš lo ne priaz ni vým re ak ciám. 

11. Ak sú zvie ra tá rôz ne ho veku pre pra vo va né v tom is tom do prav nom pros tried ku, dos pe lé a mla dé zvie ra tá sa mu -
sia dr ža� od de le ne,  toto ob me dze nie ne pla tí pre sa mi ce pre pra vo va né so svo jimi mlá ïa ta mi, kto ré ich ci ca jú. 

12. Ne kas tro va né dos pe lé sam ce sa mu sia od de li� od sa míc. Dos pe lé žreb ce a chov né kan ce budú na vzá jom od de le né.
Tie to usta no ve nia pla tia, len ak zvie ra tá ne bo li cho va né v zlu či te¾ ných sku pi nách ale bo ak nie sú na seba pri vyk nu té.

13. V od de le niach, v kto rých sa pre pra vu jú zvie ra tá, ne smie by� na lo že ný to var, kto rý by mo hol ne priaz ni vo ovplyv -
ni� po ho du zvie rat.

14. Na na kla da nie a vy kla da nie zvie rat sa môže po u ží va� len vhod né za ria de nie, ako sú mos tí ky, ram py ale bo chod -
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bič ky. Tie to za ria de nia mu sia ma� pro ti šmy ko vú po dlahu a v prí pa de pot re by dos ta toč ne pev nú a dob re kon -
štru ova nú boč nú zá bra nu, kto rá une sie hmot nos� zvie rat na na kla da com ale bo vy kla da com za ria de ní a za brá ni
pre pa dá va niu ale bo pre ska ko va niu na kla da ných ale bo vy kla da ných zvie rat. Zvie ra tá po čas pre pra vy ne smú by� 
za ve se né po mo cou me cha nic kých pros tried kov a ne smú sa dví ha� ale bo �a ha� za hla vu, rohy, kon ča ti ny, chvost
ale bo rúno. Po kia¾ je to mož né, tre ba sa vy hnú� po u ží va niu elek tric kých pod netov.

15. Po dlaha do prav né ho pros tried ku ale bo kon taj ne ra musí by� dos ta toč ne pev ná, aby unies la hmot nos� zvie rat,
kto ré sa majú pre pra vo va�, musí ma� pro ti šmy ko vú úpra vu, ak sú v nej ne ja ké me dze ry ale bo per fo ro va nie, mu -
sia by� úpl ne hlad ké, aby sa za brá ni lo po ra ne niu zvie rat. Po dlaha musí by� po kry tá dos ta toč ným množ stvom
pod stiel ky schop nej ab sor bo va� vý ka ly, ak to nie je vy rie še né iným spô so bom, kto rý plní pri naj men šom rov na ký
účel, ale bo ak sa vý ka ly pra vi del ne ne od stra ňu jú. 

16. Aby sa zvie ra tám po čas pre pra vy za bez pe či la pot reb ná sta rost li vos�, musí zá siel ku spre vá dza� ošet ro va te¾ ok -
rem tých to prí pa dov:
a) ak sú zvie ra tá pre pra vo va né v kon taj ne roch, kto ré sú za bez pe če né, dos ta toč ne vet ra né a v prí pa de pot re by ob sa -

hu jú dos ta tok kr mi va a vody v zá sob ní koch, kto ré nie je mož né pre vrh nú�; za dos ta tok kr mi va a vody sa po va žu je
dvoj ná sob né množ stvo pot reb né na plá no va nú ces tu,

b) ak pre prav ca plní funk ciu ošet ro va te ¾a, 
c) ak odo sie la te¾ po ve ril zá stup cu, kto rý sa má sta ra� o zvie ra tá na vy hra de ných od dy cho vých mies tach.

17. Ošet ro va te¾ ale bo po ve re ný zá stup ca odo sie la te ¾a sa sta rá o zvie ra tá, kŕmi ich, na pá ja a v prí pa de pot re by aj dojí.
18. Doj ni ce mu sia by� po do je né pri bliž ne v 12-hodinových in ter va loch, in ter val ne smie pre siah nu� 15 ho dín.
19. Aby ošet ro va te¾ mo hol pos ky to va� túto sta rost li vos�, musí ma� k dis po zí cii vhod né osvet le nie.
20. Zvie ra tá sa na kla da jú len do do prav ných pros tried kov, kto ré boli vy čis te né a v prí pa de pot re by aj dez in fi ko va né.

Uhy nu té zvie ra tá, pod stiel ka a vý ka ly sa mu sia od strá ni� čo naj skôr.

B. Oso bit né usta no ve nia pre pre pra vu zvie rat po že lez ni ci

1. Kaž dý že lez nič ný va gón, kto rý sa po u ží va na pre pra vu zvie rat, musí by� ozna če ný sym bo lom na zna ču jú cim prí tom -
nos� ži vých zvie rat, ak sa zvie ra tá ne pre pra vu jú v kon taj ne roch. Ak nie sú k dis po zí cii voz ne špe ciál ne upra ve né na
pre pra vu zvie rat, zvie ra tá sa budú pre pra vo va� v kry tých va gó noch, kto ré sú schop né pre pra vy pri vy so kej rých lo sti
a sú vy ba ve né dos ta toč ne ve¾ ký mi vzdu cho vý mi ot vo rmi ale bo vet ra cím sys té mom, kto rý je účin ný aj pri níz kych
rých lo stiach. Vnú tor né ste ny voz ňov mu sia by� z dre va ale bo z iné ho vhod né ho ma te riá lu, mu sia by� úpl ne hlad ké
a vy ba ve né kruh mi ale bo ty ča mi vo vhod nej výš ke, ku kto rým môžu by� zvie ra tá v prí pa de pot re by pri via za né.

2. Ak sa ne pár no ko pyt ní ky ne pre pra vu jú v in di vi du ál nych bo xoch, mu sia by� uvia za né tak, aby boli všet ky ob rá te -
né hla vou na tú is tú stra nu voz ňa ale bo uvia za né hla va mi k sebe. Žrie bä tá a ne pri vy knu té zvie ra tá sa však uvä -
zo va� ne bu dú.

3. Ve¾ ké zvie ra tá sa na lo žia tak, aby sa me dzi nimi mo hol po hy bo va� ošet ro va te¾.
4. Ak tre ba v sú la de s čas �ou A bo dom 10 zvie ra tá od de li�, mož no to uro bi� uvia za ním v od de le ných čas tiach voz ňa,

ak to prie stor voz ňa do vo ¾u je, ale bo sa od de lia po mo cou vhod ných pre pá žok.
5. Pri zo ra ïo va ní vla kov a po čas všet kých ostat ných po su nov voz ňov tre ba uro bi� všet ky pre ven tív ne opat re nia,

aby sa pred iš lo ná ra zom voz ňov, v kto rých sú zvie ra tá.

C. Oso bit né usta no ve nia pre cest nú pre pra vu

1. Vo zid lá mu sia by� za bez pe če né pro ti úni ku zvie rat a skon štru o va né tak, aby sa za is ti la ich bez peč nos�. Vo zid lá
mu sia by� vy ba ve né stre chou, kto rá za bez pe čí účin nú ochra nu pro ti ne priaz ni vé mu po ča siu. 

2. Vo vo zid lách po u ží va ných na pre pra vu ve¾ kých zvie rat musí by� k dis po zí cii za ria de nie umož ňu jú ce ich pri via za -
nie, ak sa pri via za nie tých to zvie rat vy ža du je. Ak sa vy ža du je roz de le nie vo zid la na od de le nia, pre páž ky mu sia
by� dos ta toč ne pev né. 

3. Vo zid lá mu sia ma� vhod né vy ba ve nie na na kla da nie a vy kla da nie zvie rat v sú la de s po žia dav ka mi bodu 4.

D. Oso bit né usta no ve nia pre lod nú pre pra vu 

1. Pla vid lá budú vy ba ve né tak, aby sa zvie ra tá moh li pre pra vo va� bez po ra ne nia ale bo zby toč né ho utr pe nia.
2. Zvie ra tá sa ne smú pre pra vo va� na ot vo re nej pa lu be pla vid la; pre pra va na ot vo re nej pa lu be pla vid la je mož ná,

len ak sú zvie ra tá pre pra vo va né v dos ta toč ne za bez pe če ných kon taj ne roch ale bo v iných kon štruk ciách schvá le -
ných prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy1) ale bo prí sluš ným or gá nom nie ktoré ho z člen ských štá tov,  do -
statočne chrá ne ných pred účin kom mora a po ča sia.
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3. Zvie ra tá mu sia by� uvia za né ale bo umies tne né do vhod ných ohrád ale bo kon taj ne rov.
4. Pri me ra né prie cho dy mu sia umož ni� prí stup do všet kých ohrád, kon taj ne rov ale bo vo zi diel, v kto rých sú zvie ra tá 

ustaj ne né. Mu sia by� k dis po zí cii vhod né osvet ¾o va cie za ria de nia.
5. Vzh¾a dom na po čet pre pra vo va ných zvie rat a tr va nie ces ty musí by� za bez pe če ný dos ta toč ný po čet ošet ro va te ¾ov.
6. Všet ky čas ti pla vi diel, kde sú ustaj ne né zvie ra tá, mu sia by� vy ba ve né ka na li zá ciou a mu sia sa udr žia va� v dob -

rom hy gie nic kom sta ve. 
7. V pla vid le musí by� pre prí pad pot re by za bi tia zvie ra �a k dis po zí cii ná stroj schvá le ný prí sluš ným or gá nom ve te ri -

nár nej sprá vy.
8. Pla vid lá, kto ré sa po u ží va jú na pre pra vu zvie rat, mu sia by� pred vy plá va ním zá so be né dos ta toč ným množ stvom

pi tej vody, ak nie sú vy ba ve né vhod ným sys té mom, kto rý umož ňu je jej vý ro bu, a vhod ným kr mi vom so zre te ¾om
na druh a po čet zvie rat, kto ré sa majú pre pra vo va�, ako aj na tr va nie ces ty. Za dos ta toč né množ stvo sa po va žu je
dvoj ná so bok množ stva vody a kr mi va pot reb né ho na plá no va nú plav bu.

9. V prí pa de pot re by sa mu sia pri ja� opat re nia na izo lá ciu cho rých a po ra ne ných zvie rat a na pos kyt nu tie pr vej po mo ci.
10. Ak sa zvie ra tá pre pra vu jú na pa lu be pla vid la v že lez nič ných va gó noch, tre ba ve no va� oso bit nú po zor nos� za bez -

pe če niu dos ta toč né ho vet ra nia po čas ce lej plav by. Body 1 až 3 ne pla tia pre pre pra vu zvie rat v že lez nič ných va gó -
noch ale bo cest ných vo zid lách, kto ré sú na tra jek toch ale bo po dob ných pla vid lách.

11. Ak sa zvie ra tá pre pra vu jú vo vo zid lách na cest nú pre pra vu na pa lu be pla vid la, pla tia tie to opat re nia: 
a) od de le nie pre zvie ra tá musí by� riad ne pri pev ne né k vo zid lu; vo zid lo a od de le nie pre zvie ra tá musí by� vy ba ve né

vhod ný mi uvä zo va cí mi pros tried ka mi, umož ňu jú ci mi pev né pri pev ne nie k pla vid lu. Na kry tej pa lu be tra jek tu sa
musí za cho va� vet ra nie do sta ču jú ce pre po čet pre pra vo va ných vo zi diel. Ak je to mož né, vo zid lo na pre pra vu zvie -
rat tre ba umies tni� v blíz kos ti prí vo du čer stvé ho vzdu chu,

b) od de le nie pre zvie ra tá musí ma� dos ta toč ný po čet vet ra cích ot vo rov ale bo iných pros tried kov, kto ré za bez pe čia
dos ta toč né vet ra nie. Tre ba ma� na pa mä ti, že prú de nie vzdu chu je v uzav re tom prie sto re lode, kde sa na chá dza
vo zid lo, ob me dze né. V od de le ní pre zvie ra tá a na kaž dom jeho po dlaží musí by� dos ta tok prie sto ru, kto rý umož ní
pri me ra né vet ra nie nad zvie ra ta mi, keï sú vo svo jej pri ro dze nej vzpria me nej po lo he,

c) ku kaž dej čas ti od de le nia pre zvie ra tá musí by� za bez pe če ný pria my prí stup, aby moh li by� zvie ra tá po čas ces ty
v prí pa de pot re by ošet re né, na kŕ me né a na po je né.

E. Oso bit né usta no ve nia pre le tec kú pre pra vu

1. Zvie ra tá sa mu sia pre pra vo va� v kon taj ne roch, ohra dách ale bo sto jis kách, kto ré sú vhod né pre daný druh a spĺ -
ňa jú naj nov šie pred pi sy IATA pre živé zvie ra tá.

2. Mu sia sa pri ja� opat re nia, aby sa pred iš lo ex trém ne vy so kým ale bo níz kym tep lo tám na pa lu be lie tad la vzh¾a dom 
na druh pre pra vo va ných zvie rat a aby sa pred iš lo prud kým vý ky vom tla ku vzdu chu.

3. V lie tad le musí by� pre prí pad pot re by za bi tia zvie ra �a k dis po zí cii ná stroj schvá le ný prí sluš ným or gá nom ve te ri -
nár nej sprá vy. 

KA PI TO LA II

HY DI NA, DO MÁ CE VTÁ KY A DO MÁ CE KRÁ LI KY

1. Pre pre pra vu hy di ny, do má cich vtá kov a do má cich krá li kov pri me ra ne pla tia usta no ve nia čas ti A ka pi to ly I bo -
dov 2 až 4, 10, 15, 16, 20, čas ti B bo dov 1 a 5, čas ti D bo dov 1 až 6 a 8 a 11, čas ti E bo dov 1 až 3.

2. K dis po zí cii mu sia by� pri me ra né množ stvá vhod né ho kr mi va a vody ok rem prí pa dov, ak 
a) ces ta trvá me nej ako 12 ho dín bez oh¾a du na čas na kla da nia a vy kla da nia,
b) ces ta trvá me nej ako 24 ho dín, a to u mlá ïat všet kých dru hov za pred po kla du, že sa skon čí do 72 ho dín po ich vy liah nu -

tí.

 

KA PI TO LA III

DO MÁ CE PSY A DO MÁ CE MAČ KY

1. Ok rem usta no ve ní § 1 ods. 2 písm. a) pre pre pra vu do má cich psov a do má cich ma čiek pri me ra ne pla tia usta no -
ve nia čas ti A ka pi to ly I bo dov 1 až 4, 10, 15, 16, 17, 19 a 20, čas ti B bo dov 1, 4 a 5, čas ti C bodu 2, čas ti D bo dov 1
až 11 a čas ti E bo dov 1 až 3.

2. Zvie ra tá, kto ré sa majú pre pra vo va�, sa budú kŕ mi� v in ter va loch nie dlh ších ako 24 ho dín a voda sa im bude po -
dá va� v in ter va loch, kto ré ne pre kro čia 12 ho dín. K dis po zí cii mu sia by� jas né pí som né po ky ny o kŕ me ní a na pá ja -
ní. Sa mi ce v ruji sa mu sia od de li� od sam cov.
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KA PI TO LA IV

OSTAT NÉ CI CAV CE A VTÁ KY

1. Usta no ve nia tej to prí lo hy sú zá väz né pre pre pra vu tých ci cav cov a vtá kov, kto ré ne bo li za hr nu té v pred chá dza jú -
cich ka pi to lách.

2. Na pre pra vu prí sluš ných dru hov za ra de ných do tej to prí lo hy pri me ra ne pla tia usta no ve nia čas ti A ka pi to ly I bo -
dov 1 až 4, 11, 14 až 17, 19 a 20, čas ti B bo dov 1 a 5 a čas tí C až E.

3. Bez ob me dze ní v usta no ve niach § 3 ods. 1 písm. b) môžu sa pre pra vo va� len zvie ra tá spô so bi lé na pre pra vu
a zvie ra tá v dob rom zdra vot nom sta ve. Zvie ra tá, kto ré sú zjav ne v po kro či lých štá diách gra vi di ty, ale bo zvie ra tá,
kto ré po ro di li ne skôr  ako pred týž dňom, ako aj mlá ïa tá, kto ré nie sú schop né samy sa kŕ mi� a nie sú spre vá dza -
né mat kou, nie je mož né po kla da� za spô so bi lé na pre pra vu. Za mi mo riad nych okol nos tí mož no uro bi� vý nim ku
z tej to po žia dav ky, ak to vy ža du je zá u jem zvie ra �a, a tre ba ho pre viez� na mies to, kde mu bude pos kyt nu té vhod né
ošet re nie. 

4. Zvie ra tám je za ká za né po dá va� upo ko ju jú ce pros tried ky, ak sa ne vy skyt nú mi mo riad ne okol nos ti. Upo ko ju jú ce
pros tried ky môže po dá va� len ve te ri nár ny le kár, kto rý pri lo ží po dro bné in for má cie o po dá va ní upo ko ju jú cich
pros tried kov k sprie vod ným do kla dom a tie mu sia spre vá dza� zvie ra až do mies ta ur če nia.

5. Zvie ra tá sa môžu pre pra vo va� len v do prav ných pros tried koch vhod nej kon štruk cie, ozna če ných pod ¾a čas ti A
ka pi to ly I bodu 4 a v prí pa de pot re by ozna če ných, že ide o pre pra vu bo jaz li vé ho zvie ra �a. Ok rem toho mu sia zvie -
ra tá spre vá dza� jas né pí som né in štruk cie o spô so be a frek ven cii kŕ me nia a na pá ja nia a o akej ko¾ vek zvlášt nej
sta rost li vos ti, kto rú vy ža du jú. Zvie ra tá, na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný pred pis,2) sa mu sia pre pra vo va� v sú la de
s naj nov ší mi usta no ve nia mi vy da ný mi na zá kla de oso bit né ho predpisu2) na pre pra vu di vých zvie rat a vo¾ ne ras -
tú cich rast lín a ich prí pra vu na ex pe do va nie. V prí pa de le tec kej pre pra vy sa mu sia pre pra vo va� v sú la de s naj -
nov ší mi pred pis mi IATA, kto ré upra vu jú pre pra vu ži vých zvie rat. Do cie ¾o vé ho mies ta mu sia by� do pra ve né čo
naj skôr. 

6. Zvie ra tám, na kto ré sa vz�a hu je táto prí lo ha, musí by� pos kyt nu tá sta rost li vos� v sú la de s po kyn mi a pred pis mi
uve de ný mi v čas ti A ka pi to le I bode 5.

7. Pred na lo že ním sa zvie ra tám pos kyt ne pri me ra ný čas na akli ma ti zá ciu, v prie be hu kto ré ho sa v prí pa de pot re by
po stup ne na lo žia do kon taj ne rov.

8. Zvie ra tá rôz nych dru hov sa ne smú umies tňo va� do toho is té ho kon taj ne ra. Na vy še ani zvie ra tá toho is té ho dru -
hu sa ne mô žu umies tňo va� do toho is té ho kon taj ne ra, ak nie je zná me, že sa na vzá jom zná ša jú.

9. Je le nia zver sa ne smie pre pra vo va�, ak má pa ro hy v lyku.
10. Vtá ky sa mu sia dr ža� v po lo še re.
11. Mor ským ci cav com tre ba za bez pe či� stá lu prí tom nos� kva li fi ko va né ho ošet ro va te ¾a. Kon taj ne ry ne smú by� ulo -

že né na sebe. 
12. Aby bolo po celý čas za bez pe če né dos ta toč né prú de nie vzdu chu, za bez pe ču je sa do da toč né vet ra nie cez ot vo ry

vhod nej ve¾ ko sti vo všet kých ste nách kon taj ne ra. Ot vo ry mu sia ma� takú ve¾ kos�, kto rá zne mož ňu je zvie ra tám
prís� do kon tak tu s oso ba mi, kto ré na rá ba jú s kon taj ne rom, a za bra ňu je, aby sa po ra ni li. 

13. Ku všet kým ste nám, stro pom a dnám kon taj ne rov mu sia by� pri pev ne né roz pe ry pri me ra nej ve¾ ko sti, aby mali
zvie ra tá za bez pe če ný vo¾ ný prí sun vzdu chu v prí pa de ulo že nia kon taj ne rov na seba ale bo tes né ho ulo že nia ná -
kla du.

14. Zvie ra tá ne smú by� umies tne né v blíz kos ti po tra vín ale bo na mies tach, kde majú prí stup ne opráv ne né oso by.

 

KA PI TO LA V

OSTAT NÉ STA VOV CE A STU DE NO KRV NÉ ŽI VO ČÍ CHY

Ostat né sta vov ce a stu de no krv né ži vo čí chy sa mu sia pre pra vo va� v ta kých kon taj ne roch, ta kých pod mien kach,
naj mä po kia¾ ide o prie stor, vet ra nie, tep lo tu a bez peč nos�, a s ta kými zá so ba mi vody a kys lí ka, kto ré si vy ža du je prí -
sluš ný druh. Zvie ra tá, na kto ré sa vz�a hu je oso bit ný predpis2), sa mu sia pre pra vo va� v sú la de s naj nov ší mi usta no -
ve nia mi vy da ný mi na zá kla de oso bit né ho predpisu2) na pre pra vu di vých zvie rat a vo¾ ne ras tú cich rast lín a na ich prí -
pra vu na ex pe do va nie. V prí pa de le tec kej pre pra vy sa mu sia pre pra vo va� v sú la de s naj nov ší mi pred pis mi IATA,
kto ré upra vu jú pre pra vu ži vých zvie rat. Do cie ¾o vé ho mies ta mu sia by� do pra ve né čo naj skôr.
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2) Do ho vor o me dzi ná rod nom ob cho de s ohroz e ný mi druh mi vo¾ ne ži jú cich zvie rat a vo¾ ne ras tú cich rast lín (Ozná me nie Fe de rál ne ho mi nis -
ter stva za hra nič ných vecí č. 572/1992 Zb.)



KA PI TO LA VI

HUS TO TY NA LO ŽE NIA

A. DO MÁ CE NE PÁR NO KO PYT NÍ KY

Že lez nič ná pre pra va

Dos pe lé ko ne 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)*)

Mla dé kone (6 až 24 mes.) (na ces ty do 48 ho dín) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Mla dé kone (6 až 24 mes.) (na ces ty dlh šie ako 48 ho dín) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Po ní ky (do 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Žrie bä tá (0 až 6 mes.) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

*) Štan dard ná vy u ži te¾ ná šír ka va gó nov je 2,6 až 2,7 m.

Pozn.: Po čas dl hých ciest mu sia ma� žrie bä tá a mla dé kone mož nos� ¾ah nú� si.

Cest ná pre pra va

Dos pe lé ko ne 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)*)

Mla dé kone (6 až 24 mes.) (na ces ty do 48 ho dín) 1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Mla dé kone (6 až 24 mes.) (na ces ty dlh šie ako 48 ho dín) 2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Po ní ky (do 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Žrie bä tá (0 až 6 mes.) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Pozn.: Po čas dl hých ciest mu sia ma� žrie bä tá a mla dé kone mož nos� ¾ah nú� si.

Le tec ká pre pra va

Hus to ta na lo že nia koní vo vz�a hu ži vej hmot nos ti k plo che

    0 až 100 kg 0,42 m2

100 až 200 kg 0,66 m2

200 až 300 kg 0,87 m2

300 až 400 kg 1,04 m2

400 až 500 kg 1,19 m2

500 až 600 kg 1,34 m2

600 až 700 kg 1,51 m2

700 až 800 kg 1,73 m2

Lod ná pre pra va

Živá hmotnos� v kg m2/zviera

200/300 0,90/1,175

301/400 1,175/1,45

401/500 1,45/1,725

501/600 1,725/2

601/700 2/2,25
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Tie to úda je sa môžu lí ši� ma xi mál ne o 10 % u dos pe lých koní a po ní kov a ma xi mál ne o 20 % u mla dých koní
a žrie bät nie len v zá vis los ti od hmot nos ti a ve¾ ko sti koňa, ale aj od je ho fy zic kej kon dí cie, me te o ro lo gic kých pod -
mie nok a pred po kla da né ho tr va nia ces ty.

Tie to úda je sa môžu lí ši� ma xi mál ne o 10 % u dos pe lých koní a po ní kov a ma xi mál ne o 20 % u mla dých koní
a žrie bät nie len v zá vis los ti od hmot nos ti a ve¾ ko sti koňa, ale aj od je ho fy zic kej kon dí cie, me te o ro lo gic kých pod -
mie nok a pred po kla da né ho tr va nia ces ty.



B. HO VÄDZÍ DO BY TOK

Že lez nič ná pre pra va 

Kategória Približná hmotnos� (v kg) Plocha v m2 na 1 zviera

Malé te¾atá 55 0,30 až 0,40

Stredne ve¾ké te¾atá 110 0,40 až 0,70

Ťažké te¾atá 200 0,70 až 0,95

Stredne ve¾ký dobytok 325 0,95 až 1,30

Ťažký dobytok 550 1,30 až 1,60

Ve¾mi �ažký dobytok >700 (>1,60)

Cest ná pre pra va 

Kategória Približná hmotnos� (v kg) Plocha v m2 na 1 zviera

Malé te¾atá 50 0,30 až 0,40

Stredne ve¾ké te¾atá 110 0,40 až 0,70

Ťažké te¾atá 200 0,70 až 0,95

Stredne ve¾ký dobytok 325 0,95 až 1,30

Ťažký dobytok 550 1,30 až 1,60

Ve¾mi �ažký dobytok >700 [>1,60]

Le tec ká pre pra va

Kategória Približná hmotnos� (v kg) Plocha v m2 na 1 zviera

Te¾atá 50

70

0,23

0,28

Dospelý hovädzí dobytok 300

500

0,84

1,27

Lod ná pre pra va 

Živá hmotnos� v kg Plocha v m2/1 zviera

200 až 300

301 až 400

401 až 500

501 až 600

601 až 700

0,81

1,0575

1,305

1,5225

1,8

až

až

až

až

až

1,0575

1,0305

1,5225

1,8

2,025
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Tie to úda je sa môžu lí ši� nie len v zá vis los ti od hmot nos ti a ve¾ ko sti zvie rat, ale aj od ich fy zic kej kon dí cie, me te o -
ro lo gic kých pod mie nok a pred po kla da né ho tr va nia ces ty.

Tie to úda je sa môžu lí ši� nie len v zá vis los ti od hmot nos ti a ve¾ ko sti zvie rat, ale aj od ich fy zic kej kon dí cie, me te o -
ro lo gic kých pod mie nok a pred po kla da né ho tr va nia ces ty.

Gra vid né zvie ra tá mu sia ma� k dis po zí cii o 10 % prie sto ru viac.



C. OVCE A KOZY

Že lez nič ná pre pra va

Ka te gó ria Hmot nos� v kg Plo cha v m2/1 zvie ra*)

Ostri ha né ovce <55 0,20  až 0,30

>55 >0,30

Ne os tri ha né ovce <55 0,30 až 0,40

>55 >0,40

Vy so ko gra vid né bah ni ce <55 0,40 až 0,50

>55 >0,50

Kozy <35 0,20 až 0,30

35 až 55 0,30 až 0,40

>55 0,40 až 0,75

Vy so ko gra vid né kozy <55 0,40 až 0,50

<55 >0,50

Cest ná pre pra va

Ka te gó ria Hmot nos� v kg Plo cha v m2/1 zvie ra*)

Ostri ha né ovce a jah ňa tá s hmot -
nos �ou 26 kg a vyš šie

<55 0,20 až 0,30

>55 >0,30

Ne os tri ha né ovce <55 0,30 až 0,40

>55 >0,40

Vy so ko gra vid né bah ni ce <55 0,40 až 0,50

>55 >0,50

Kozy <35 0,20 až 0,30

35 až 50 0,30 až 0,40

>55 0,40 až 0,75

Vy so ko gra vid né kozy <55 0,40 až 0,50

>55 >0,50

Le tec ká pre pra va

Hus to ta na lo že nia oviec a kôz vo vz�a hu k po vrcho vej plo che:

Priemerná hmotnos� (v kg) Plocha v m2/1 zviera*)

25 0,20

50 0,30

75 0,40
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Uve de ná plo cha sa môže lí ši� v zá vis los ti od ple me na, ve¾ ko sti, fy zic ké ho sta vu a dĺž ky rúna zvie rat, ako aj v zá -
vis los ti od me te o ro lo gic kých pod mie nok a tr va nia ces ty.

Uve de ná plo cha sa môže lí ši� v zá vis los ti od ple me na, ve¾ ko sti, fy zic ké ho sta vu a dĺž ky rúna zvie rat, ako aj v zá -
vis los ti od me te o ro lo gic kých pod mie nok a tr va nia ces ty. Ako po môc ka: malé jah ňa tá môžu ma� k dis po zí cii plo -
chu do 0,2 m2 na jed no zvie ra.

*) Plo cha po dlahy pre kaž dé zvie ra by ne ma la by� pre mož nos ti po ra ne nia v prí pa de ma lej hus to ty na klád ky vyš šia opro ti hod no tám
   uve de ným v ta bu¾ ke.



Lod ná pre pra va

Živá hmotnos� v kg Plocha v m2/1 zviera

20 až 30 0,24 až 0,265

30 až 40 0,265 až 0,290

40 až 50 0,290 až 0,315

50 až 60 0,315 až 0,34

60 až 70 0,34 až 0,39

D. OŠÍ PA NÉ

Že lez nič ná a cest ná pre pra va

Všet ky oší pa né mu sia ma� mož nos� le ža� a stá� vo svo jej pri ro dze nej po lo he. 

Aby sa do dr ža li tie to mi ni mál ne po žia dav ky, hus to ta na lo že nia oší pa ných s hmot nos �ou pri bliž ne 100 kg ne smie
pre kro či� 235 kg/m2.

Ple me no, ve¾ kos� a fy zic ká kon dí cia oší pa ných môžu zna me na� zvý še nie uve de nej mi ni mál nej po ža do va nej plo chy
po vrchu. V zá vis los ti od me te o ro lo gic kých pod mie nok a tr va nia ces ty mož no tiež vy ža do va� zvý še nie plo chy pre jed no 
zvie ra ma xi mál ne o 20 %.

Le tec ká pre pra va

Živá hmotnos� v kg Plocha v m2/1 zviera

15 kg 0,13 m2

25 kg 0,15 m2

50 kg 0,35 m2

100 kg 0,51 m2

Lod ná pre pra va

Živá hmotnos� v kg Plocha v m2/1 zviera

  10 alebo menej 0,20

  20 0,28

  45 0,37

  70 0,60

100 0,85

140 0,95

180 1,10

270 1,50
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Hus to ta na lo že nia môže by� re la tív ne vy so ká, aby sa za brá ni lo po ra ne niu pri štar te, pri stá tí ale bo v prí pa de tur -
bu len cie, ale zvie ra tá mu sia ma� vždy mož nos� si ¾ah nú�. Pri roz ho do va ní o hus to te na lo že nia sa musí bra� do
úva hy klí ma, cel ko vá dĺž ka letu a čas prí le tu.



E. HY DI NA

Hus to ta plat ná pre pre pra vu hy di ny v kon taj ne roch

Kategória Priestor

Jednodňové kurčatá 21 až 25 cm2/1 kurča

Hydina s hmotnos�ou menej ako 1,6 kg 180 až 200 cm2/kg živej hmotnosti

Hydina s hmotnos�ou 1,6 kg a viac, ale menej ako 3 kg 160 cm2/kg živej hmotnosti

Hydina s hmotnos�ou 3 kg a viac, ale menej ako 5 kg 115 cm2/kg živej hmotnosti

Hydina s hmotnos�ou 5 kg a viac 105 cm2/kg živej hmotnosti

KA PI TO LA VII

IN TER VA LY NA NA PÁ JA NIE A KŔ ME NIE, TR VA NIE CES TY A ČAS NA OD PO ČI NOK

1. Po žia dav ky usta no ve né v tej to ka pi to le pla tia na pre mies tňo va nie dru hov zvie rat uve de ných v § 1 ods. 2 písm. a)
toh to na ria de nia ok rem le tec kej pre pra vy, pre kto rú sú po žia dav ky usta no ve né v čas ti E ka pi to le I bo doch 1 až 3.

2. Tr va nie ces ty u zvie rat pat ria cich k dru hom uve de ným v bode 1 ne smie pre kro či� osem ho dín.
3. Ma xi mál ne tr va nie ces ty usta no ve né v bode 2 môže by� pre dĺ že né, ak cest ný do prav ný pros trie dok spĺ ňa do da -

toč né po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 5 a ostat né do prav né pros tried ky spĺ ňa jú tie to do da toč né po žia dav ky:
a) na po dlahe do prav né ho pros tried ku je dos ta tok pod stiel ky,
b) do prav ný pros trie dok ve zie kr mi vo, kto ré je vhod né pre pre pra vo va ný druh zvie rat a pre dĺž ku tr va nia ces ty,
c) je umož ne ný pria my prí stup k zvie ra tám,
d) je umož ne né do sta ču jú ce vet ra nie, kto ré sa môže pri spô so bo va� v zá vis los ti od tep lo ty (vnú tor nej a von kaj šej),
e) v do prav nom pros tried ku sú po suv né pa ne ly na vy tvo re nie od de le ní,
f) do prav né pros tried ky sú vy ba ve né prí poj kou na zá so bo va nie vo dou po čas za stá vok,
g) v prí pa de do prav ných pros tried kov na pre pra vu oší pa ných tie to do prav né pros tried ky vezú dos ta tok vody na na -

pá ja nie po čas ces ty.
4. In ter va ly na na pá ja nie a kŕ me nie, dĺž ka tr va nia ces ty a čas na od po či nok pri po u ží va ní cest ných do prav ných

pros tried kov, kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a bodu 3, sú sta no ve né tak to:
a) ne od sta ve né te ¾a tá, jah ňa tá, koz ¾a tá a žrie bä tá, kto ré sú ešte na mlieč nej vý ži ve, a ne od sta ve né ci cia ky mu sia ma� po de -

via tich ho di nách ces ty čas na od po či nok naj me nej jed nu ho di nu, pri čom ten to čas musí by� dos ta toč ne dlhý na to, aby do -
sta li te ku ti nu a v prí pa de pot re by aby boli aj na kŕ me né; po tom to čase od po čin ku sa môžu pre pra vo va� ïal ších de vä� ho dín,

b) ma xi mál ny čas pre pra vy oší pa ných je 24 ho dín; po čas pre pra vy mu sia ma� stá ly prí stup k vode,
c) do má ce ne pár no ko pyt ní ky ok rem re gis tro va ných koní pod ¾a oso bit né ho predpisu3) sa môžu pre pra vo va� ma xi -

mál ne 24 ho dín; po čas ces ty mu sia do sta� vodu a v prí pa de pot re by aj kr mi vo kaž dých osem ho dín,
d) všet kým ostat ným zvie ra tám dru hov uve de ných v bode 1 musí by� po 14 ho di nách ces ty pos kyt nu tý čas na od po -

či nok, naj me nej jedna ho di na, po sta ču jú ca na na po je nie a v prí pa de pot re by aj na na kŕ me nie; po od po čin ku sa
môžu pre pra vo va� ïal ších 14 ho dín.

5. Po sta no ve nom ča se tr va nia ces ty sa zvie ra tá mu sia vy lo ži�, na kŕ mi�, na po ji� a musí im by� pos kyt nu tý od po či -
nok naj me nej 24 ho dín.

6. Zvie ra tá sa ne smú pre pra vo va� vla kom, ak ma xi mál ne tr va nie ces ty pre kro čí dĺž ku sta no ve nú v bode 2. Čas pre -
pra vy môže by� pre dĺ že ný, ak sú spl ne né po žia dav ky sta no ve né v bo doch 3 a 4 ok rem ča su na od po či nok.

7. Zvie ra tá sa ne smú pre pra vo va� po mori, ak ma xi mál ne tr va nie ces ty pre kro čí čas sta no ve ný v bode 2, ak nie sú
spl ne né po žia dav ky sta no ve né v bo doch 3 a 4 ok rem času na ces tu a ča su na od po či nok.

8. V prí pa de pre pra vy po mori pra vi del ným a pria mym spo jom me dzi dvo mi geo gra fic ký mi bod mi Eu róp ske ho spo -
lo čen stva na vo zid lách na lo že ných na pla vid lá bez vy lo že nia zvie rat zvie ra tá mu sia od po čí va� 12 ho dín po vy lo že -
ní v cie ¾o vom prí sta ve ale bo v jeho bez pros tred nej blíz kos ti, ak je tr va nie ces ty také, že plav bu mož no za hr nú� do
vše obec nej sché my bo dov 2 až 4.

9. V zá uj me po ho dy zvie rat mož no ces tu uve de nú v bo doch 3, 4 a 8 pre dĺ ži� o dve ho di ny, be rúc do úva hy hlav ne
bez pros tred nú blíz kos� cie ¾o vé ho mies ta.
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3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat ko ňo vi tých pri ich pre mies tňo va ní, ich vý me ne
s člen ský mi štát mi a ich do vo ze z tre tích kra jín.

Tie to úda je sa môžu lí ši�, a to nie len v zá vis los ti od hmot nos ti a ve¾ ko sti vtá kov, ale aj od ich fy zic kej kon dí cie, me -
te o ro lo gic kých pod mie nok a prav de po dob né ho tr va nia cesty.
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ŽIA DOSŤ O RE GIS TRÁ CIU PRE PRAV CU

1.
Meno pre prav cu ale bo
ná zov pre prav cu

2.
Ad re sa pre prav cu ale bo 
síd lo pre prav cu

3. IČO 4. DIČ

5.
Meno a priez vis ko
zod po ved nej oso by*)

6.
Pria my kon takt na
zod po ved nú oso bu

Tel.  čís lo*) ...../....................... Fax. čís lo*) ..../............................

Mo bil. tel. ....... ............ E-mail
Po u če nie: Úda je uve de né v tej to žia dos ti budú po u ži té len na účel toh to na ria de nia a ok rem bo dov 1, 2 a 5 ne bu dú 

ve rej ne prí stup né.

ČEST NÉ VY HLÁ SE NIE

Pod pí sa ný ................................................................., vlast ník**) (po ve re ný za stu po va ním**) fir my) spo loč nos ti 
..............................................................., čest ne vy hla su jem, že všet ky úda je uve de né v žia dos ti o re gis trá ciu
pre prav cu sú prav di vé a správ ne.
Ďa lej čest ne vy hla su jem, že

1. fir ma/spo loč nos� je oboz ná me ná s plat nou ve te ri nár nou le gis la tí vou tý ka jú cou sa pre pra vy zvie rat, po zná
svo je po vin nos ti z nej ply nú ce a má k nej prí stup,

2. fir ma/spo loč nos� za bez pe čí, aby oso by, kto ré budú vy ko ná va� pre pra vu zvie rat, spĺ ňa li po žia dav ku od bor -
nej spô so bi los ti ale bo prak tic kej skú se nos ti pod ¾a toh to na ria de nia a pred pi sov na jeho vy ko na nie,

3. fir ma/spo loč nos� bude pra vi del ne ško li� a in for mo va� oso by, kto ré vy ko ná va jú pre pra vu zvie rat, o le gis la tív -
nych zme nách.

Po u če nie: Toto čest né vy hlá se nie ne bu de ve rej ne prí stup né.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 302/2003 Z. z.

*) Len ak je iné ako v bode 1.

**)Ove re né živ nos ten ským lis tom ale bo vý pi som z ob chod né ho re gis tra ale bo pí som ným po ve re ním vy da ným vlast -
ní kom ale bo oso bou ko na jú cou v me ne spo loč nos ti.



VZOR

PRE U KAZ O SPÔ SO BI LOS TI DO PRAV NÉ HO PROS TRIED KU NA PRE PRA VU ZVIE RAT
 

PRE U KAZ O OD BOR NEJ SPÔ SO BI LOS TI NA PRE PRA VU ZVIE RAT
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Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 302/2003 Z. z.

Roz mer 15 x 11 cm

Roz mer 7,5 x 11 cm



PRE U KAZ O OD BOR NEJ SPÔ SO BI LOS TI NA PRE PRA VU ZVIE RAT PRE OSO BY
S PRAK TIC KOU SKÚ SE NOS ŤOU
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Roz mer 7,5 x 11 cm



DO DA TOČ NÉ PO ŽIA DAV KY NA CEST NÉ DO PRAV NÉ PROS TRIED KY PO U ŽÍ VA NÉ
NA PRE PRA VU DO MÁ CICH NE PÁR NO KO PYT NÍ KOV, HO VÄ DZIE HO DO BYT KA,

DO MÁ CICH OVIEC, DO MÁ CICH KÔZ A OŠÍ PA NÝCH
PRI CES TÁCH PRE SA HU JÚ CICH OSEM HO DÍN

Ak sa pre kro čí osem ho dín usta no ve ných v prí lo he č. 2. ka pi to le VII bode 2,  mu sia cest né do prav né pros tried ky po -
u ži té na pre pra vu do má cich ne pár no ko pyt ní kov, ho vä dzie ho do byt ka, do má cich oviec, do má cich kôz a oší pa ných
spĺ ňa� tie to do da toč né po žia dav ky: 

1. Pod stiel ka
Ok rem usta no ve nia prí lo hy č. 2 čas ti A ka pi to ly I bodu 15 musí by� zvie ra tám za bez pe če ná vhod ná pod stiel ka,
kto rá za bez pe ču je
a) po hod lie zvie rat; množ stvo pod stiel ky môže znač ne ko lí sa� v zá vis los ti od dru hu a poč tu pre pra vo va ných zvie rat,

od tr va nia ces ty a od po ča sia,
b) pri me ra né po hl te nie a roz ptý le nie moču a tru su.

2. Kŕ me nie
Vzh¾a dom na druh a ka te gó riu pre pra vo va ných zvie rat a tr va nie ces ty uve de né v prí lo he č. 2 ka pi to le VII bode 4
mu sia by� zvie ra tá po čas ces ty kŕ me né, pri čom sa uplat nia tie to po žia dav ky:
a) cest ný do prav ný pros trie dok musí viez� dos ta toč né množ stvo vhod né ho kr mi va na za bez pe če nie po žia da viek pre -

pra vo va ných zvie rat na kr mi vo po čas ces ty,
b) kr mi vo musí by� po čas ces ty chrá ne né pred vplyv mi po ča sia, ako aj pred kon ta mi ná ciou, naj mä pred kon ta mi ná -

ciou pra chom, po hon ný mi látkami, vý fu ko vým ply nom, mo čom a tru som zvie rat,
c) špe ci fic ké vy ba ve nie (ž¾a by, ná dr že ale bo aké ko¾ vek iné vhod né pros tried ky na dis tri bú ciu kr mi va), kto ré je ne vy h -

nut né po ží va� na kŕ me nie zvie rat, pre pra vo va né v do prav nom pros tried ku musí by� dez in fi ko va né po kaž dej ces te,
d) vy ba ve nie po u ží va né pod ¾a pís me na c) musí by� kon štru ova né tak, aby ne po ra ni lo zvie ra tá a moh lo by� v prí pa de

pot re by pri pev ne né k ur či tej čas ti vo zid la, aby sa pred iš lo pre vrh nu tiu; ak je vo zid lo v po hy be a ak sa vy ba ve nie ne -
po u ží va, musí by� skla do va né v čas ti do prav né ho pros tried ku od de le nej od zvie rat.

3. Prí stup
Vo zid lá po u ží va né na pre pra vu zvie rat mu sia by� tak vy ba ve né, aby bol ke dy ko¾ vek mož ný prí stup k všet kým pre -
pra vo va ným zvie ra tám, aby moh li by� skon tro lo va né a moh la im by� pos kyt nu tá pri me ra ná sta rost li vos� vrá ta ne
kŕ me nia a na pá ja nia.

4. Vet ra nie
a) vo zid lo musí by� vy ba ve né pri me ra ným vet ra cím sys té mom za bez pe ču jú cim tr va lú po ho du pre pra vo va ných zvie -

rat, pri čom sa do úva hy berú tie to kri té riá:
1. plá no va ná ces ta a jej tr va nie,
2. kon štruk cia po u ži té ho vo zid la (ot vo re né ale bo uzav re té),
3. vnú tor ná tep lo ta a von kaj šia tep lo ta vy plý va jú ca z po ve ter nost ných pod mie nok, kto ré sa môžu vy skyt nú� po čas

plá no va nej ces ty,
4. špe ci fic ké fy zio lo gic ké pot re by rôz nych dru hov pre pra vo va ných zvie rat,
5. hus to ta na lo že ných zvie rat usta no ve ná v prí lo he č. 2 ka pi to le VI a vo¾ ný prie stor nad zvie ra ta mi,

b) vet ra cí sys tém musí by� na pro jek to va ný tak, aby
1. mo hol by� po u ži tý ke dy ko¾ vek, keï sú zvie ra tá vo vo zid le, ne zá vis le od toho, či vo zid lo sto jí ale bo je v po hy be,
2. za bez pe čil dos ta toč nú cir ku lá ciu ne zne čis te né ho vzdu chu pri mi ni mál nej vý me ne vzdu chu 10 m3 za ho di nu na

kaž dých 100 kg ži vej hmot nos ti pre pra vo va ných zvie rat,
c) na spl ne nie po žia da viek pod ¾a pís men a) a b) musí pre vádz ko va te¾ bez ob me dze nia vo¾ nos ti po hy bu zvie rat za bez pe či�

1. nú te ný ven ti lač ný sys tém ale bo
2. ven ti lač ný sys tém, kto rý za ru ču je, že pre všet ky zvie ra tá umies tne né vo vo zid le môže by� udr žia va ná tep lo ta

v roz pä tí od 5 oC do 30 oC s to le ran ciou +5 oC v zá vis los ti od von kaj šej tep lo ty; ten to sys tém musí by� vy ba ve ný
vhod ným mo ni to ro va cím za ria de ním, kto ré je mož né kon tro lo va� v ka bí ne z mies ta vo di ča.
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Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 302/2003 Z. z.



5. Po hyb li vé pre páž ky
Vo zid lo musí by� vy ba ve né pre páž ka mi tak, aby moh li by� vy tvo re né od de le né prie sto ry. Pre páž ky mu sia by� kon -
štru ova né tak, aby moh li by� umies tne né v rôz nych po lo hách a ve¾ kos� od de le ní moh la by� pri spô so be ná špe ci -
fic kým po žia dav kám, typu, ve¾ ko sti a poč tu zvie rat.

6. Zá so bo va nie vo dou
Vo zid lo musí by� vy ba ve né prí poj kou na pri po je nie na vod ný zdroj po čas za stá vok. 
Vo zid lo musí by� vy ba ve né pev ným ale bo pre nos ným za ria de ním vhod ným pre rôz ne dru hy zvie rat, na prí klad
ž¾a by, misy ale bo na pá jač ky na na po je nie zvie rat na pa lu be vo zid la. Tie to za ria de nia mu sia by� na vrh nu té tak,
aby sa zvie ra tá ne moh li po ra ni�.
Vo zid lá pre pra vu jú ce oší pa né mu sia by� v zá vis los ti od ich ka pa ci ty, poč tu pre pra vo va ných zvie rat a plá no va -
ných za stá vok po čas ces ty opat re né jed ným ale bo via ce rý mi zá sob ník mi na vodu s dos ta toč nou ka pa ci tou tak,
aby zvie ra tá moh li po čas ces ty pi� pod ¾a ich chu ti. Tie to ná dr že mu sia by� kon štru ova né tak, aby moh li by� vy -
pus te né a vy čis te né po kaž dej ces te, a mu sia by� opat re né sys té mom umož ňu jú cim kon tro lu hla di ny vody a do pl -
ne nie po čas ces ty pri kaž dej vhod nej prí le ži tos ti. Ná dr že mu sia by� spo je né s na pá ja cí mi za ria de nia mi vo vnút ri
od de le ní po mo cou dob re fun gu jú ce ho sys té mu tak, aby oší pa né mali mož nos� sa ke dy ko¾ vek na pi�. Na vy še
s uve de ným sys té mom sa môže sú čas ne po u ži� spre jo va cí sys tém na vlh če nie oší pa ných.
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PO ŽIA DAV KY NA OD DY CHO VÉ MIES TA

A. ZDRA VOT NÉ A HY GIE NIC KÉ OPAT RE NIA

1.Kaž dé od dy cho vé mies to musí
a) ma� vhod né vy ba ve nie na čis te nie a dez in fek ciu všet kých bu dov, vy ba ve nia, za ria de ní a vo zi diel,
b) by� vy bu do va né z ¾ah ko čis ti te¾ ných a dez in fi ko va te¾ ných ma te riá lov,
c) by� vy čis te né a dez in fi ko va né pred kaž dým po u ži tím a po kaž dom po u ži tí.

2.Oso ba zod po ved ná za od dy cho vé mies to musí pos kyt nú� čis tia ce pros tried ky a ochran ný odev, kto ré sú vý hrad ne
na pot re bu osôb vstu pu jú cich do od dy cho vé ho mies ta, a umož ni� prí stup k vhod ným za ria de niam na čis te nie
a dez in fek ciu za ria de ní pod ¾a bodu 1.

3.Pod stiel ka musí by� od strá ne ná po pre mies tne ní zvie rat z ohra dy a po vy čis te ní a dez in fek cii musí by� na hra de ná
čer stvou pod stiel kou.

4.Od dy cho vé mies to musí by� úpl ne vy prázd ne né naj me nej na 24 ho dín po ma xi mál ne šies tich dňoch ne pre tr ži tej
pre vádz ky a 24-hodinová doba sa za čí na vy čis te ním a dez in fek ciou a kon čí prí cho dom no vej zá siel ky zvie rat.

B. KON ŠTRUK CIE A ZA RIA DE NIA

1.V sú la de s prí lo hou č. 2 čas �ou A ka pi to lou I bo dom 14 vz�a hu jú cou sa na do prav né pros tried ky kaž dé od dy cho vé
mies to musí ma� vhod né vy ba ve nie a za ria de nie na na kla da nie zvie rat na do prav né pros tried ky a na ich vy kla da -
nie z nich. Ta ké to vy ba ve nie a za ria de nie musí ma� pro ti šmy ko vú úpra vu po dlahy a v prí pa de pot re by aj boč nú zá -
bra nu. Mos tí ky, ram py a chod by na pre sú va nie zvie rat mu sia ma� boč ni ce, zá brad lie ale bo iné pros tried ky chrá -
nia ce zvie ra tá pred pá dom z nich. Na kla da cie a vy kla da cie ram py mu sia by� čo naj me nej šik mé. Chod by na
pre su ny zvie rat mu sia ma� pro ti šmy ko vú úpra vu po dlahy zni žu jú cu ri zi ko po šmyk nu tia a mu sia by� kon štru ova -
né tak, aby sa zní ži lo ri zi ko po ra ne nia zvie rat. Mi mo riad nu po zor nos� tre ba ve no va� tomu, aby me dzi po dlahou
vo zid la a ram pou ale bo ram pou a vy kla da cou plo chou ne bo la me dze ra ale bo iná pre káž ka vy ža du jú ca od zvie ra �a
ská ka nie ale bo kto rá by moh la spô so bi� zvie ra �u po šmyk nu tie ale bo za kop nu tie. Od dy cho vé mies to musí by� tr -
va lo vy ba ve né dos ta toč ným poč tom stá lych ale bo po suv ných rámp, kto ré mu sia by� kon štru ova né a po u ží va né
spô so bom, kto rý ne vy ža du je od zvie rat stú pa nie ale bo kle sa nie po sva hu, kto rý po čas na klád ky ale bo po čas vy -
klád ky pre sa hu je uhol 20o.

2.Všet ky za ria de nia po u ží va né na ustaj ne nie zvie rat v od dy cho vom mies te mu sia
a) ma� po vrcho vú úpra vu po dlahy takú, aby zni žo va la ri zi ko po šmyk nu tia zvie rat a ne spô so bo va la im po ra ne nie,
b) by� za stre še né a mu sia ma� pri me ra nú boč nú ochra nu, aby boli chrá ne né pred ne pria zňou po ča sia,
c) ma� vhod né za ria de nia na fi xá ciu, pre hliad ku, pod ¾a pot re by vy šet re nie, kŕ me nie a na pá ja nie zvie rat a na usklad -

ne nie kr mív,
d) ma� pot reb nú ka pa ci tu na izo lá ciu zvie rat, ven ti lá ciu a dre náž pri me ra nú pre dru hy v nich ustaj ne né,
e) ma� pri ro dze né osvet le nie ale bo ume lé osvet le nie po sta ču jú ce na pre hliad ku všet kých zvie rat v kto rom ko¾ vek ča -

se; pre prí pad pot re by je nut né ma� k dis po zí cii pri me ra né ná hrad né osvet le nie,
f) ma� vy ba ve nie na uvä zo va nie zvie rat, kto ré majú by� uvia za né; uvia za nie musí by� vy ko na né tak, aby ne spô so bo -

va lo zvie ra tám bo les� ale bo utr pe nie a umož ňo va lo im pri jí ma� kr mi vo, pi� a bez prob lé mov si ¾ah nú�,
g) ma� dos ta toč ný prie stor pre zvie ra tá v zá vis los ti od ich dru hu, aby si moh li sú čas ne ¾ah nú� a aby mali jed no du chý

prí stup k vode a ku kr mi vu,
h) ma� dos ta toč né zá so by ma te riá lu na pod stie la nie, kto rý musí by� pos kyt nu tý v kaž dom usta jňo va com prie sto re

pod ¾a po trieb kaž dé ho dru hu ale bo ka te gó rie ustaj ne ných zvie rat,
i) by� kon štru ova né a udr žia va né ta kým spô so bom, aby zvie ra tá ne moh li prís� do sty ku so žiad ny mi ostrý mi ale bo

ne bez peč ný mi pro duk tmi ale bo po ru še ný mi po vrchmi, kto ré by im moh li spô so bi� po ra ne nie.
3.Od dy cho vé mies to musí ma� vhod né za ria de nia na od de le né ustaj ne nie cho rých zvie rat, po ra ne ných zvie rat ale bo

zvie rat, kto ré pot re bu jú in di vi du ál nu sta rost li vos�.
4.Od dy cho vé mies to musí ma� vhod né za ria de nie pre všet ky oso by pra cu jú ce v ňom ale bo vy u ží va jú ce jeho bu do vy

s po zem ka mi.
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5.Od dy cho vé mies to musí ma� vhod ne upra ve né skla do va nie a od stra ňo va nie od pa dov a na skla do va nie uhy nu tých 
zvie rat do ich od strá ne nia a lik vi dá cie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1)

C. ÚKO NY

1.Zvie ra tá mu sia by� vy lo že né bez od klad ne po prí jaz de. Ak je od klad ne vy hnut ný vzh¾a dom na po ve ter nost né pod -
mien ky a ča ka ciu dobu, zvie ra tám je pot reb né za bez pe či� naj lep šie pod mien ky na ich po ho du.

2.V prie be hu na klád ky a vy klád ky sa musí za bez pe či�, aby sa zvie ra tá ne ¾a ka li, ne dráž di li ale bo aby sa s nimi ne za -
ob chá dza lo zle a aby sa uis ti lo, že zvie ra tá nie sú pri ve¾ mi vy čer pa né. Zvie ra tá  sa ne smú dví ha� ale bo �a ha� za
hla vu, rohy, uši, kon ča ti ny, chvost ale bo rúno a ne smie sa s nimi ma ni pu lo va� tak, aby im to spô so bo va lo zby toč -
nú bo les� ale bo utr pe nie. V prí pa de pot re by mu sia by� vo de né jed not li vo.

3.Pre po hyb zvie rat v za ria de niach
a) chod by na pre su ny zvie rat mu sia by� kon štru ova né tak, aby sa dalo vy u ži� stá do vé sprá va nie zvie rat,
b) ná stro je ur če né na vo de nie zvie rat mu sia by� po u ží va né vý hrad ne na ten to účel; po u ži tie ná stro jov s elek tric kým

vý bo jom sa musí ob me dzi� na ne vy hnut ne níz ku mie ru a v kaž dom prí pa de sa môžu po u ži� len na dos pe lý ho vä dzí
do by tok a dos pe lé oší pa né od mie ta jú ce sa po hnú�, pri čom po u ži� sa ne smú dlh šie ako jed nu se kun du, ne po u ži jú
sa na iné mies to ako na ob las ti se da cích sva lov a zvie ra tá majú pred se bou vo¾ ný prie stor, kam sa môžu po hnú�,

c) zvie ra tá sa ne smú udie ra� ani sa ne smie vy ví ja� tlak na kto rú ko¾ vek ich cit li vú čas� tela; obzvláš� je za ká za né stís -
ka�, krú ti� ale bo lá ma� zvie ra tám chvost, chy ta� ich za oči ale bo ich bi�, ale bo ko pa�,

d) oso by ma ni pu lu jú ce v od dy cho vom mies te so zvie ra ta mi ne smú ma� ale bo po u ží va� po há ňa cie za ria de nia
s ostrým hro tom; pa li ce ale bo iné ná ra die na vo de nie zvie rat môžu by� pri lo že né na telo zvie ra �a, len ak mu ne mô žu 
spô so bi� po ra ne nie ale bo zby toč né utr pe nie.

4.Zvie ra tá, kto ré pri chá dza jú po pre pra ve za vy so kých tep lôt a vy so kej vlh kos ti, mu sia by� čo naj skôr ochla de né
pri me ra ný mi pros tried ka mi.

5.Kŕ me nie a na pá ja nie zvie rat musí by� vy ko ná va né ta kým spô so bom, aby sa za bez pe či lo, že kaž dé ustaj ne né zvie ra 
v od dy cho vom mies te má dos ta tok čis tej vody a dos ta tok pri me ra né ho kr mi va po sta ču jú ce ho pre jeho te le sné  po -
treby po čas jeho plá no va nej za stáv ky a pred po kla da né tr va nie ces ty do ïal šej za stáv ky, kde mu bude pos kyt nu té
kr mi vo. Od dy cho vé mies to ne smie pri ja� zvie ra tá so špe ciál ny mi po žia dav ka mi na kŕ me nie, ako sú mla dé te ¾a tá
vy ža du jú ce te ku té kr mi vo, ak nie je vhod ne vy ba ve né ma te riál ne a per so nál ne na uspo ko je nie tých to po trieb.

6.Kon dí ciu a stav zis �u je za mest na nec od dy cho vé ho mies ta pri ich prí cho de a naj me nej kaž dých dva nás� ho dín po -
čas ich po by tu v od dy cho vom mies te.

7.Zá zna my po ža do va né pod ¾a § 11 ods. 9 písm. h) toh to na ria de nia mu sia ob sa ho va� tie to úda je:
a) dá tum a čas skon če nia vy klád ky a za čia tok opä tov nej na klád ky kaž dej zá siel ky,
b) dá tum a čas vy sklad ne nia zo zdra vot ných dô vo dov pod ¾a tej to prí lo hy čas ti A bodu 4,
c) čís lo ale bo čís la ve te ri nár nych cer ti fi ká tov spre vá dza jú cich kaž dú zá siel ku,
d) aké ko¾ vek pot reb né po znám ky tý ka jú ce sa zdra vot né ho sta vu ale bo po ho dy zvie rat, naj mä

1. po dro bnos ti a po čet zvie rat ná jde ných uhy nu tých pri vy klád ke v od dy cho vom mies te ale bo uhy nu tých po čas
ich po by tu v od dy cho vom mies te,

2. po dro bnos ti a po čet zvie rat ná jde ných váž ne po ra ne ných pri vy klád ke v od dy cho vom mies te, váž ne po ra ne ných
po čas ich po by tu v od dy cho vom mies te ale bo po čet zvie rat, kto ré boli po sú de né za ne spô so bi lé na ïal šiu pre pra vu,

e) mená a ad re sy pre prav cov a vo di čov a evi denč né čís la do prav ných pros tried kov.
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303

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

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry
a produktov akvakultúry 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

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slo-
venskej republiky transponujú právne predpisy Eu-
rópskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1. 

(2) Toto nariadenie vymedzuje veterinárne požiadav-
ky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov ak-
vakultúry na trh.1) 

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných predpisov vz�ahujúcich sa na ochranu dru-
hov živočíchov akvakultúry.2) 

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) živočíchom akvakultúry každá živá ryba, kôrovec

alebo mäkkýš pochádzajúci z farmy vrátane živočí-
chov pochádzajúcich z vo¾nej prírody určených na
zaradenie do farmy,

b) produktom akvakultúry produkt pochádzajúci zo
živočícha akvakultúry určený na farmárske účely,
ako sú ikry a gaméty, alebo na ¾udskú spotrebu,

c) rybou, kôrovcom alebo mäkkýšom každá ryba, kô-
rovec alebo mäkkýš v každom vývojovom štádiu,

d) farmou každá prevádzkareň alebo každé geografic-
ky definované zariadenie, v ktorom sa chovajú ale-
bo držia živočíchy akvakultúry s predpokladom ich
umiestnenia na trhu,

e) schválenou zónou zóna spĺňajúca požiadavky na
kontinentálne zóny na chov a držanie rýb, na po-
brežné zóny na chov a držanie rýb a na pobrežné

zóny na chov a držanie mäkkýšov pod¾a prílohy č. 3
častí I, II alebo III a schválená pod¾a § 5, 

f) schválenou farmou farma spĺňajúca požiadavky na
kontinentálne farmy na chov a držanie rýb, na po-
brežné farmy na chov a držanie rýb a na pobrežné
farmy na chov a držanie mäkkýšov pod¾a prílohy
č. 4 častí I, II alebo III a schválená pod¾a § 6,

g) schváleným laboratóriom laboratórium3) na území
Slovenskej republiky alebo niektorého z členských
štátov4) zriadené príslušným orgánom, ktorý sa zaň
zaručuje, na vykonávanie diagnostických úkonov
pod¾a tohto nariadenia,

h) úradnou službou príslušný orgán veterinárnej
správy,5) veterinárna služba alebo každá iná služba
na rovnakej úrovni ustanovená príslušným orgá-
nom členského štátu alebo tretej krajiny6) zodpo-
vedná za vykonávanie kontrol v súlade s týmto na-
riadením,

i) zdravotnou inšpekciou návšteva uskutočnená
úradnou službou alebo službami na vykonanie
zdravotnej kontroly na farme alebo v zóne,

j) uvádzaním na trh držanie alebo vystavenie na účel
predaja, ponúkanie na účel predaja, odosielania,
doručovania, preprava alebo akáko¾vek iná forma
uvedenia na trh s výnimkou obchodu v malom.

Uvádzanie ž ivočíchov akvakultúry
a produktov akvakultúry na trh

§ 3

(1) Živočíchy akvakultúry môžu by� uvádzané na trh,
ak 
a) neprejavujú žiadne klinické príznaky choroby v deň

nakládky,
b) nie sú určené na neškodné odstránenie alebo na

zabitie v rámci protinákazových opatrení na účel
eradikácie chorôb uvedených v prílohe č. 2,

c) nepochádzajú z farmy, ktorá podlieha obmedze-
niam zo zdravotných dôvodov a neboli v styku so
živočíchmi pochádzajúcimi z takejto farmy a oso-

1) § 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) Napríklad zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
3) § 14 zákona č. 488/2002 Z. z. 
4) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z . z.
6) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z. 
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bitne z farmy, ktorá je predmetom opatrení v súvis-
losti s opatreniami pod¾a osobitného predpisu.7)

(2) Produkty akvakultúry možno uvádza� na trh na
chovné účely, ak pochádzajú zo živočíchov spĺňajúcich
požiadavky pod¾a odseku 1.

(3) Produkty akvakultúry možno uvádza� na trh na
¾udskú spotrebu, ak pochádzajú zo živočíchov spĺňa-
júcich požiadavky pod¾a odseku 1 písm. a).

(4) Ustanovenia osobitného predpisu7) prijaté v sú-
vislosti s opatreniami boja proti niektorým chorobám
rýb, najmä proti chorobám uvedeným v prílohe č. 2
zozname I, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté.

§ 4

(1) Živočíchy akvakultúry musia by� prepravené na
miesto určenia v najkratšom možnom čase, v čistom
dopravnom prostriedku a v prípade určenom úradnou
službou aj dezinfikovanom úradne schváleným dezin-
fekčným prípravkom v mieste odoslania. Ak sa používa
voda pri preprave po súši, musia by� vozidlá konštruo-
vané tak, aby počas prepravy nemohla voda z vozidla
vyteka�. Preprava musí by� vykonaná spôsobom účin-
ne zabezpečujúcim zdravie zvierat, osobitne výmenu
vody. Vodu možno vymeni� len na miestach, ktoré
zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 5.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa Sloven-
skej republiky (ïalej len „štátna veterinárna a potravi-
nová správa“) zoznam miest určených na výmenu vody
pod¾a odseku 1 a každú zmenu v tomto zozname ozná-
mi Európskej komisii.

§ 5

(1) Na schválenie alebo udelenie štatútu schválenej
zóny pre jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe
č. 2 zozname II štátna veterinárna a potravinová sprá-
va predkladá Európskej komisii 
a) všetky príslušné podklady týkajúce sa podmienok

pod¾a jednotlivých prípadov ustanovených v prílo-
he č. 3 častiach I.B, II.B alebo III.B,

b) právne predpisy8) zabezpečujúce zhodu s podmien-
kami pod¾a jednotlivých prípadov ustanovenými
v prílohe č. 3 častiach I.C, II.C alebo III.C.

(2) Ak v súlade s ustanoveniami prílohy č. 3 časti I.D
bodu 5, časti II.D alebo časti III.D bodu 5 úradná
služba zruší platnos� schválenia zóny, informuje o tom
Európsku komisiu.

§ 6

(1) Na schválenie štatútu schválenej farmy umiest-
nenej v neschválenej zóne pre jednu alebo viac chorôb
uvedených v prílohe č. 2 zozname II štátna veterinárna
a potravinová správa Európskej komisii predkladá
a) všetky príslušné podklady týkajúce sa podmienok

pod¾a jednotlivých prípadov ustanovených v prílo-
he č. 4 častiach I.A, II.A alebo III.A,

b) právne predpisy8) zabezpečujúce zhodu s podmien-
kami pod¾a jednotlivých prípadov ustanovenými
v prílohe č. 4 častiach I.B, II.B alebo III.B.

(2) Ak v súlade s ustanoveniami prílohy č. 4 častí
I.C, II.C alebo III.C úradná služba zruší platnos�
schválenia farmy, informuje o tom Európsku komisiu.

§ 7

Uvádzanie živých rýb patriacich k vnímavým dru-
hom uvedeným v prílohe č. 2 zozname II na trh alebo
uvádzanie ich ikier alebo gamét na trh podlieha týmto
dodatočným zárukám v súlade s rozhodnutím Európ-
skej komisie:
a) ak majú by� uvedené v schválenej zóne, musia by�

pod¾a § 11 sprevádzané dokladom na premiest-
nenie zodpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe
č. 6 časti A alebo B a potvrdzujúcim, že pochádzajú
zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy,

b) ak majú by� uvedené na farmu, ktorá sa nenachá-
dza v schválenej zóne, ale spĺňa podmienky usta-
novené v prílohe č. 4 časti I, musia by� pod¾a § 11
sprevádzané dokladom na premiestnenie zodpove-
dajúcim vzoru uvedenému v prílohe č. 6 časti A
alebo B a potvrdzujúcim, že pochádzajú zo schvá-
lenej zóny alebo z farmy s rovnakým zdravotným
štatútom, aký má farma určenia.

§ 8

Uvádzanie mäkkýšov patriacich k druhom uvede-
ným v prílohe č. 2 zozname II na trh podlieha týmto
dodatočným zárukám v súlade s rozhodnutím Európ-
skej komisie:
a) ak majú by� uvedené do schválenej pobrežnej zóny,

musia by� v súlade s § 11 sprevádzané dokladom
na premiestnenie zodpovedajúcim vzoru uvedené-
mu v prílohe č. 6 časti C alebo D a potvrdzujúcim,
že pochádzajú zo schválenej pobrežnej zóny alebo
zo schválenej farmy v neschválenej pobrežnej zóne,

b) ak majú by� uvedené na farmu, ktorá sa nenachá-
dza v schválenej pobrežnej zóne, ale spĺňa pod-
mienky ustanovené v prílohe č. 4 časti III, musia
by� pod¾a § 11 sprevádzané dokladom na premiest-
nenie zodpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe
č. 6 časti C alebo D a potvrdzujúcim, že pochádzajú
zo schválenej pobrežnej zóny alebo z farmy s rovna-
kým zdravotným štatútom, aký má farma určenia.

§ 9

Uvádzanie živočíchov akvakultúry a produktov ak-
vakultúry určených na spotrebu ¾uïmi, ktoré pochá-
dzajú z neschválenej zóny, na trh v schválenej zóne
podlieha týmto požiadavkám:
a) ryby vnímavé na choroby uvedené v prílohe č. 2

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých chorôb rýb.
8) Napríklad § 41 zákona č. 488/2002 Z. z. 
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zozname II musia by� zabité a vypitvané pred ich
odoslaním,

b) živé mäkkýše vnímavé na choroby uvedené v prílo-
he č. 2 zozname II musia by� dodané na priamu
spotrebu ¾uïmi alebo pre konzervárenský priemy-
sel; živé mäkkýše možno vráti� do vody, len ak
1. pochádzajú zo schválenej farmy v neschválenej

pobrežnej zóne alebo
2. sú dočasne ponorené v skladovacích rybníkoch

alebo špeciálne vybavených purifikačných stre-
diskách, osobitne systémom umožňujúcim ošet-
renie a dezinfekciu použitej vody schválených na
tieto účely úradnou službou.

§ 10

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží
vypracovaný program na začatie postupov ustanove-
ných v § 5 ods. 1 a § 6 ods. 1 Európskej komisii.
Program musí obsahova� najmä
a) zemepisnú zónu a farmu alebo viac fariem, ktorých

sa program týka,
b) opatrenia prijaté úradnou službou, ktoré zabezpe-

čia správne vykonanie programu,
c) postupy používané schválenými laboratóriami, ich

počet a rozmiestnenie,
d) výskyt a rozsah (prevalencia) chorôb uvedených

v prílohe č. 2 zoznamoch I a II,
e) ustanovené protinákazové opatrenia proti choro-

bám uvedeným v prílohe č. 2 zoznamoch I a II v prí-
pade ich zistenia.

(2) Po prijatí programu schváleného v súlade s roz-
hodnutím Európskej komisie musia živočíchy akva-
kultúry a produkty akvakultúry pri vstupe do schvá-
lenej zóny alebo do schválenej farmy v neschválenej
zóne, ktorá je predmetom programu, spĺňa� dodatočné
záruky pod¾a § 7 a 8.

(3) Úradná služba zmení alebo doplní program v sú-
lade s rozhodnutím Európskej komisie.

§ 11

(1) Doklady na premiestnenie uvedené v § 7 a 8
musia by� vystavené úradnou službou v mieste pôvo-
du najviac 48 hodín pred nakládkou v úradnom jazyku
alebo vo viacerých úradných jazykoch používaných
v mieste určenia. Doklad na premiestnenie
a) musí by� vyhotovený na jednom liste papiera,
b) musí by� vystavený pre jedného príjemcu,
c) má obmedzenú dobu platnosti na 10 dní. 

(2) Každá zásielka živočíchov akvakultúry a produk-
tov akvakultúry musí by� jednoznačne označená, aby
bolo možné zisti� farmu pôvodu a v prípade určenom
úradnou službou aj overi� vz�ah živočíchov akvakultú-
ry a produktov akvakultúry k údajom uvedeným
v sprievodnom doklade na premiestnenie. Toto ozna-
čenie môže by� priamo na prepravnej nádrži alebo na
doklade na premiestnenie.

§ 12

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží

Európskej komisii všetky pripravené dobrovo¾né alebo
záväzné ozdravovacie programy na tlmenie niektorej
z chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname III.
V ozdravovacom programe sa osobitne uvedie
a) rozšírenie choroby,
b) odôvodnenie programu so zrete¾om na význam cho-

roby, na náklady potrebné na realizáciu programu
a na prospech vzh¾adom na náklady,

c) zemepisná zóna, v ktorej sa program zavedie,
d) zriadenie zdravotných štatútov fariem, potrebné

normy, ktoré musia dosiahnu� farmy na získanie
každého zo štatútov vrátane testovacích postupov,

e) pravidlá, ktoré platia pri vstupe živočíchov akvakul-
túry s nižším zdravotným štatútom do farmy s vyš-
ším zdravotným štatútom,

f) opatrenia, ktoré treba prija� pri strate zdravotného
štatútu farmou z akéhoko¾vek dôvodu,

g) postupy na monitorovanie programu.

(2) Úradná služba určí všeobecné alebo špecifické
dodatočné záruky, ktoré možno vyžadova� pri vstupe
živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry do
úradne kontrolovaných zón alebo fariem v súlade
s rozhodnutím Európskej komisie.

(3) Úradná služba zmení alebo doplní program v sú-
lade s rozhodnutím Európskej komisie.

§ 13

(1) Ak štátna veterinárna a potravinová správa usú-
di, že Slovenská republika alebo jej čas� je bez výskytu
niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname
III, predloží Európskej komisii primerané zdôvodne-
nia, v ktorých osobitne uvedie
a) názov choroby a predchádzajúcu anamnézu jej vý-

skytu,
b) výsledky doh¾adu založené na indikácii na sérolo-

gických, virologických, mikrobiologických alebo pa-
tologických nálezoch a na skutočnosti, že choroba
podlieha povinnému hláseniu úradnej službe,

c) obdobie, počas ktorého sa vykonával doh¾ad,
d) štruktúru kontrol na overenie, že príslušná oblas�

ostáva bez výskytu choroby.

(2) Úradná služba vymedzí zóny, ktoré sa posudzujú,
ako zóny bez výskytu príslušnej choroby, vymedzí
druhy, ktoré sú vnímavé na túto chorobu, a určí vše-
obecné a špecifické dodatočné záruky, ktoré sa môžu
vyžadova� pri vstupe živočíchov akvakultúry a pro-
duktov akvakultúry do týchto oblastí v súlade s roz-
hodnutím Európskej komisie. Živé ryby, mäkkýše ale-
bo kôrovce, a ak je to vhodné, aj ich vajíčka a gaméty
vstupujúce do takejto zóny musia by� sprevádzané
dokladom na premiestnenie potvrdzujúcim splnenie
dodatočných záruk, ktorý zodpovedá vzoru v súlade
s rozhodnutím Európskej komisie.

(3) Každá zmena sa hlási Európskej komisii, najmä
ak ide o zmenu údajov uvedených v odseku 1, ktorá
sa vz�ahuje na chorobu. Záruky určené pod¾a odse-
ku 2 môžu by� na základe tohto hlásenia zmenené
alebo zrušené úradnou službou v súlade s rozhodnu-
tím Európskej komisie.
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§ 14

(1) Okrem požiadaviek pod¾a § 12 a 13 vz�ahujúcich
sa na choroby uvedené v prílohe č. 2 zozname III
uvádzanie živých farmových rýb, mäkkýšov a kôrov-
cov, ktoré nepatria k druhom vnímavým na choroby
uvedené v prílohe č. 2 zozname II, na trh alebo uvá-
dzanie ich ikier alebo gamét na trh podlieha týmto
dodatočným zárukám:
a) ak majú by� uvedené do schválenej zóny, musia by�

pod¾a § 11 sprevádzané dokladom na premiestne-
nie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 časti E;
týmto dokladom sa potvrdzuje, že ryby pochádzajú
zo zóny s rovnakým zdravotným štatútom alebo zo
schválenej farmy umiestnenej v neschválenej zóne,
alebo z farmy, ktorá môže by� umiestnená aj v ne-
schválenej zóne za podmienky, že v nej nie sú cho-
vané alebo držané druhy vnímavé na choroby uve-
dené v prílohe č. 2 zozname II a farma nie je spojená
s vodným tokom, s pobrežnými vodami alebo s vo-
dami ústia ve¾kej rieky do mora,

b) ak majú by� uvedené na farmu, ktorá sa nenachá-
dza v schválenej zóne, ale spĺňa podmienky usta-
novené v prílohe č. 4, musia by� pod¾a § 11 sprevá-
dzané dokladom na premiestnenie zodpovedajúcim
vzoru uvedenému v prílohe č. 6 časti E; týmto do-
kladom sa potvrdzuje, že ryby pochádzajú zo zóny
s rovnakým zdravotným štatútom alebo zo schvále-
nej farmy umiestnenej v neschválenej zóne, alebo
z farmy, ktorá môže by� umiestnená aj v neschvá-
lenej zóne za podmienky, že v nej nie sú chované
alebo držané druhy vnímavé na choroby uvedené
v prílohe č. 2 zozname II a farma nie je spojená
s vodným tokom, s pobrežnými vodami alebo s vo-
dami ústia ve¾kej rieky do mora.

(2) Okrem požiadaviek vz�ahujúcich sa na choroby
uvedené v prílohe č. 2 zozname III ustanovených v § 12
a 13 uvádzanie na trh vo¾ne žijúcich rýb, mäkkýšov
a kôrovcov, ich vajíčok alebo gamét podlieha týmto
dodatočným zárukám:
a) ak majú by� uvedené do schválenej zóny, musia by�

pod¾a § 11 sprevádzané dokladom na premiest-
nenie zodpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe
č. 6 časti F a potvrdzujúcim, že pochádzajú zo zóny
s rovnakým zdravotným štatútom,

b) ak majú by� uvedené na farme, ktorá sa nenachá-
dza v schválenej zóne, ale spĺňa podmienky usta-
novené v prílohe č. 4, musia by� pod¾a § 11 sprevá-
dzané dokladom na premiestnenie zodpovedajúcim
vzoru uvedenému v prílohe č. 6 časti F a potvrdzu-
júcim, že pochádzajú zo schválenej zóny,

c) ak sú tieto živočíchy lovené na otvorenom mori a sú
určené na reprodukciu v schválenej zóne alebo
v schválenej farme, musia by� umiestnené v karan-
téne vo vhodných zariadeniach pod dozorom úrad-
nej služby a za vhodných podmienok.

(3) Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevyža-

dujú, ak na základe praktických skúseností alebo
vedeckých údajov bolo dokázané, že nedochádza k pa-
sívnemu prenosu choroby pri premiestnení živočíchov
akvakultúry, ich ikier a gamét z neschválenej zóny do
schválenej zóny, ak tieto živočíchy nepatria k vníma-
vým druhom uvedeným v prílohe č. 2 zozname II.

(4) Tieto ustanovenia sa nevz�ahujú na okrasné
tropické ryby trvalo chované v akváriách.

§ 15

Odber vzoriek

(1) Plány odberu vzoriek a diagnostické metódy na
zis�ovanie a potvrdzovanie vírusovej hemoragickej
septikémie (VHS) a infekčnej hematopoetickej nekrózy
(IHN) sú ustanovené v prílohe č. 7.

(2) Plány odberu vzoriek a diagnostické metódy na 
zis�ovanie a potvrdzovanie bonamiózy (Bonamia ost-
reae) a marteiliózy (Marteilla refringens) sú ustanove-
né v prílohe č. 8.

(3) Plány odberu vzoriek pod¾a odsekov 1 a 2 musia
bra� do úvahy aj výskyt vo¾ne žijúcich rýb, mäkkýšov
a kôrovcov v prostredí.

§ 16

Certifikácia

(1) Pravidlá ustanovené osobitnými predpismi9) tý-
kajúce sa veterinárnych kontrol pri výmenách s oh¾a-
dom na produkty akvakultúry na spotrebu ¾uïmi a na
živočíchy akvakultúry a produkty akvakultúry uvá-
dzané na trh sa použijú aj na účely tohto nariadenia,
najmä v prípade organizácie kontrol a prijímania opat-
rení nasledujúcich po kontrolách vykonaných člen-
ským štátom určenia a zavedenia ochranných opatre-
ní. 

(2) Zásielku živých rýb vnímavých na choroby uve-
dené v prílohe č. 2 zozname II, ich ikier a gamét po-
chádzajúcich z fariem musí pri výmenách medzi ne-
schválenými zónami sprevádza� certifikát, ktorého
vzor je uvedený v prílohe č. 9 časti A. 

(3) Zásielku živých rýb, ich ikier a gamét pochádza-
júcich z farmy infikovanej chorobou uvedenou v prílo-
he č. 2 zozname II pri výmenách s inými farmami
infikovanými rovnakou chorobou musí sprevádza� cer-
tifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9 časti B.

(4) Certifikáty pod¾a odsekov 2 a 3 musia
a) by� vyhotovené aspoň v jazyku, alebo ak má člen-

ský štát viac jazykov, vo všetkých jazykoch členské-
ho štátu určenia,

b) v origináli sprevádza� ryby, ikry a gaméty,
c) sa sklada� z jedného listu papiera,
d) by� vystavené pre jedného príjemcu.

9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.
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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§ 17

Kontrola

V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právne-
ho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 bode 1 veterinárni odborníci Európskej
komisie v spolupráci s príslušnými orgánmi môžu vy-
konáva� kontroly na mieste. Príslušné orgány veteri-
nárnej správy,5) iné orgány verejnej správy a osoby,
ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto od-
borníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všet-
ku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup
k všetkým potrebným informáciám, dokladom a oso-
bám, ako aj vstup do miest, fariem, zariadení a doprav-
ných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rov-
nakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej
správy. O výsledkoch týchto kontrol Európska komi-
sia informuje členské štáty.

Dovozy z  tret ích kraj ín

§ 18

(1) Živočíchy akvakultúry a produkty akvakultúry
musia prichádza� z tretích krajín alebo z častí týchto
krajín uvedených v zozname určenom úradnou služ-
bou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

(2) Pri rozhodovaní o zaradení tretej krajiny alebo jej
časti do zoznamu uvedeného v odseku 1 sa prihliada
najmä na
a) zdravotný stav živočíchov akvakultúry; pozornos� sa

osobitne venuje exotickým chorobám a environmen-
tálnej zdravotnej situácii v tretej krajine, ktoré môžu
ohrozi� zdravie zvierat v Slovenskej republike,

b) pravidelnos� a rýchlos� poskytovania informácií
o existencii infekčných alebo prenosných chorôb
živočíchov akvakultúry na území krajiny, osobitne
informácií týkajúcich sa chorôb uvedených v zo-
zname B Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat
(OIE),

c) právne predpisy tretej krajiny na prevenciu a tlme-
nie chorôb živočíchov akvakultúry,

d) štruktúru úradných služieb v tretej krajine a ich
právomoc,

e) organizáciu a uplatňovanie opatrení na prevenciu
a tlmenie infekčných alebo prenosných chorôb ži-
vočíchov akvakultúry,

f) záruky, ktoré môže poskytnú� tretia krajina, ak ide
o pravidlá ustanovené týmto nariadením.

§ 19

Živočíchy akvakultúry a produkty akvakultúry po-

chádzajúce z tretej krajiny musia spĺňa� veterinárne
požiadavky v súlade s požiadavkami Európskych spo-
ločenstiev.

§ 20

(1) Živočíchy akvakultúry a produkty akvakultúry
musia by� sprevádzané certifikátom vystaveným úrad-
nou službou vyvážajúcej tretej krajiny. Tento certifikát
musí
a) by� vystavený v deň nakládky zásielky určenej na

odoslanie do Slovenskej republiky alebo členského
štátu určenia,

b) v origináli sprevádza� zásielku,
c) potvrdzova�, že živočíchy akvakultúry a produkty

akvakultúry spĺňajú požiadavky pod¾a právnych
predpisov Európskych spoločenstiev uvedených
v prílohe č. 1 na dovozy z tretích krajín,

d) ma� platnos� 10 dní,
e) pozostáva� z jedného listu papiera,
f) by� vystavený pre jedného príjemcu.

(2) Certifikát pod¾a odseku 1 musí zodpoveda� vzoru
ustanovenému v súlade s rozhodnutím Európskej ko-
misie.

§ 21

Inšpekcie v tretích krajinách 

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa navrhu-
je Európskej komisii veterinárnych odborníkov za
Slovenskú republiku, ktorí sa zúčastňujú na inšpek-
ciách v tretích krajinách v súlade s právnymi predpis-
mi Európskych spoločenstiev uvedenými v prílohe
č. 1.

(2) Tieto inšpekcie sa vykonávajú z poverenia Európ-
skej komisie a na jej náklady. 

§ 22

Zásady kontroly 

Na organizovanie kontrol a na prijímanie opatrení na-
sledujúcich po kontrolách vykonaných členskými štátmi
a zavedenia ochranných opatrení sa používajú aj zásady
a pravidlá ustanovené osobitnými predpismi.10)

§ 23

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 s výnimkou § 21, ktorý nadobúda účinnos�
dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení
Slovenskej republiky k Európskej únii. 

Mikuláš Dzurinda v. r.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov
vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat
vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárno-zdravotných podmienkach určujúcich uvádzanie
živočíchov a produktov vodného hospodárstva na trh (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 46, 19. 2. 1991,
s. 1) v znení

rozhodnutia Komisie 93/55/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 14, 22. 1. 1993, s. 24),
smernice Rady 93/54/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 175, 24. 6. 1993, s. 34),
smernice Rady 95/22/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 243, 22. 6. 1995, s. 1),
smernice Rady 97/79/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 24, 30. 1. 1998, s. 31),
smernice Rady 98/45/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 189, 3. 7. 1998, s. 12).

2. Rozhodnutie Komisie 93/22/EHS z decembra 1992 ustanovujúce vzory dokladov na premiestnenie, odkazujúce
na článok 14 smernice Rady 91/67/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 016, 25. 1. 1993, s. 8).

3. Rozhodnutie Komisie 2002/878/ES zo 6. novembra 2002 ustanovujúce plány odberov vzoriek a diagnostických
metód na zis�ovanie a potvrdzovanie chorôb bonamiózy (Bonamia ostreae) a marteiliózy (Marteilia Refrigens)
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 305, 7. 11. 2002, s. 57).

4. Rozhodnutie Komisie 1999/567/ES z 27. júla 1999 ustanovujúce vzor certifikátu, odkazujúce na článok 16 (1)
smernice Rady 91/67/EHS (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 216, 18. 8. 1999, s. 13).

5. Rozhodnutie Komisie 2001/183/ES z 22. februára 2001, ktoré ustanovuje plány odberu vzoriek a diagnostické
metódy na zis�ovanie a potvrdzovanie určitých nákaz rýb a ktorým sa ruší rozhodnutie 92/532/EHS (Úradný
vestník Európskych spoločenstiev L 67, 9. 3. 2001, s. 65).

Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradných prekladov
v slovenskom jazyku možno nahliadnu� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej
republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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ZOZNAM CHORÔB ALEBO PATOGÉNOV RÝB, MÄKKÝŠOV A KÔROVCOV

CHOROBY ALEBO PATOGÉNY VNÍMAVÉ DRUHY

ZOZNAM I

Ryby

Infekčná anémia lososov (AIS) Losos atlantický (Salmo salar)

ZOZNAM II

Ryby

Vírusová hemoragická septikémia (VHS) Lososovité

Lipeň tymianový (Thymallus thymallus)

Sih (Coregonus Sp.)

Š�uka severná (Esox lucius)

Kambala (Scophtalmus maximus)

Infekčná hematopoetická nekróza (IHN) Lososovité

Š�uka severná (Esox lucius)

Mäkkýše

Bonamióza (Bonamia ostreae) Ustrica jedlá (Ostrea edulis)

Marteilióza (Marteilla refringens) Ustrica jedlá (Ostrea edulis)

ZOZNAM III

Ryby

Infekčná nekróza pankreasu (IPN)

Jarná virémia kaprov (SVC)

Korynebakterióza alebo bakteriálna choroba obličiek (BKD)
(Renibacterium salmonidarum)

Furunkulóza (Aeromonas salmonicida)

Sčervenanie papule (ERM) (Yersinia ruckeri)

Gyrodaktylóza (Gyrodactylus salaris)

Kôrovce

Mor rakov (Aphanomyces astaci)

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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SCHVÁLENÉ ZÓNY

I. Kontinentálne zóny pre ryby (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II)

A. VYMEDZENIE KONTINENTÁLNYCH ZÓN

1. Kontinentálna zóna pozostáva z časti
a) územia zahŕňajúceho celé povodie od prameňov vodného toku k ústiu rieky do mora alebo viac ako jednu oblas�

povodia, v ktorom sa ryby chovajú, držia alebo lovia, alebo
b) oblasti povodia od prameňov vodného toku k prírodnej alebo umelej prekážke zabraňujúcej rybám migrova�

z toku pod touto prekážkou.

2. Ve¾kos� a zemepisná poloha kontinentálnej zóny musí by� taká, aby sa možnos� opätovného zamorenia,
napríklad migráciou rýb, obmedzila na minimum. Na tento účel môže by� zriadená nárazníková zóna, v ktorej
prebieha program monitorovania bez toho, aby táto nárazníková zóna získala štatút schválenej zóny. 

B. UDELENIE SCHVÁLENIA

Kontinentálna zóna musí na udelenie štatútu schválenej zóny spĺňa� tieto požiadavky:
   1. Všetky ryby sú počas najmenej štyroch rokov bez klinického alebo iného príznaku jednej alebo viacerých chorôb
uvedených v prílohe č. 2 zozname II.

2. Všetky farmy v kontinentálnej zóne podliehajú dozoru úradných služieb. Počas dvoch rokov sa každý rok musia
vykona� dve zdravotné inšpekcie v tých ročných obdobiach, v ktorých teplota vody priaznivo ovplyvňuje rozvoj
chorôb. Zdravotná inšpekcia musí pozostáva� aspoň z
a) prehliadky rýb vykazujúcich abnormality,
b) odberu vzoriek v súlade s programom vypracovaným pod¾a § 15, ktoré treba najrýchlejším spôsobom zasla� do

schváleného laboratória na vyšetrenie na prítomnos� patogénov prichádzajúcich do úvahy.

2.1. Zóny, ktoré majú historické záznamy o neprítomnosti chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II, môžu ma�
tiež udelený štatút schválenej zóny, ak
a) ich zemepisná poloha neumožňuje ¾ahké zavlečenie choroby,
b) bol zavedený systém úradných kontrol chorôb v dlhšom časovom období, najmenej desiatich rokov, a v priebehu

tohto obdobia
1. boli pravidelne sledované všetky farmy,
2. bol používaný systém hlásenia chorôb,
3.  nebol hlásený žiadny prípad choroby,
4. bolo pod¾a platných predpisov možné do zóny zaradi� iba rybie ikry alebo gaméty z neinfikovaných zón alebo

fariem, ktoré podliehali úradným kontrolám a poskytovali rovnaké zdravotné záruky.

2.2. Obdobie desiatich rokov možno skráti� na pä� rokov ako výsledok testovania vykonávaného úradnou službou
za predpokladu, že pravidelné sledovanie všetkých fariem pod¾a časti 2.1 písm. b) bodu 1 obsahuje aspoň dve
zdravotné inšpekcie ročne, ktoré zahŕňajú aspoň 
a) prehliadku rýb vykazujúcich abnormality,
b) odber vzoriek aspoň 30 rýb pri každej návšteve.

3. Ak v kontinentálnej zóne nie je žiadna farma, ktorá má by� schválená, musí úradná služba podrobi� ryby
z nižšej časti povodia zdravotnej inšpekcii dvakrát ročne počas štyroch rokov v súlade s bodom 2.

4. Výsledky laboratórnych vyšetrení vzoriek rýb počas zdravotných inšpekcií musia by� negatívne na patogény
prichádzajúce do úvahy.

5. Ak Slovenská republika požaduje schválenie pre vodu povodia alebo časti povodia vychádzajúceho zo
susedného členského štátu alebo spoločné schválenie pre oba členské štáty, musia sa uplatni� tieto podmienky:
a) Slovenská republika a susedný členský štát musia súčasne predloži� žiados� o schválenie v súlade s postupom

ustanoveným v § 5 alebo § 10,
b) po preskúmaní a kontrole žiadostí a vyhodnotení zdravotnej situácie úradná služba môže ustanovi� ïalšie

podmienky na udelenie takého schválenia v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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6. Slovenská republika a susedný členský štát v súlade s osobitným predpisom1) poskytnú každú ïalšiu spoločnú
pomoc na uplatnenie tohto nariadenia a osobitne tejto časti.

C. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA

Platnos� schválenia je podmienená týmito požiadavkami:
a) ryby presunuté do zóny musia pochádza� z inej schválenej zóny alebo zo schválenej farmy,
b) v každej farme sa musia vykona� dve zdravotné inšpekcie ročne v súlade s čas�ou I.B bodom 2 s výnimkou

fariem bez liahne, v ktorých sa musí vykona� inšpekcia raz ročne; vzorky sa odoberajú striedavo v 50 % rybích
fariem v kontinentálnej zóne ročne,

c) výsledky laboratórnych vyšetrení rýb odobratých počas zdravotných inšpekcií musia by� negatívne na pôvodcov
chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II,

d) farmár alebo osoba zodpovedná za zaraïovanie rýb musí uchováva� protokol obsahujúci všetky informácie
potrebné na nepretržité sledovanie zdravotného stavu rýb.

D. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA

1. Každý abnormálny úhyn alebo príznak, ktorý by mohol by� podkladom na podozrenie prepuknutia choroby
rýb uvedenej v prílohe č. 2 zozname II, musí sa bezodkladne hlási� úradnej službe. Tá okamžite pozastaví platnos�
schválenia zóny alebo časti zóny za predpokladu, že čas� zóny so schváleným štatútom naïalej spĺňa vymedzenie
pod¾a časti I.A.

2. Vzorka najmenej 10 chorých rýb sa musí odobra� a odosla� do schváleného laboratória na vyšetrenie na
prítomnos� patogénov prichádzajúcich do úvahy. Výsledky vyšetrenia treba okamžite oznámi� úradnej službe.

3. Ak sú výsledky na prítomnos� príslušných patogénov negatívne, ale ak sú pozitívne z inej príčiny, úradná
služba zruší pozastavenie platnosti schválenia.

4. Ak diagnózu nie je možné stanovi�, v priebehu 15 dní od prvého odberu sa musí vykona� ïalšia zdravotná
inšpekcia a musí sa odobra� dostatočný počet chorých rýb, ktoré sa odošlú do schváleného laboratória na vyšetrenie
na prítomnos� patogénov prichádzajúcich do úvahy. Ak sú výsledky opä� negatívne alebo ak sa už nevyskytujú
choré ryby, úradná služba zruší pozastavenie platnosti schválenia.

5. Ak sú výsledky pozitívne, úradná služba zruší platnos� schválenia zóny alebo časti zóny uvedenej v bode 1.

6. Zrušenie pozastavenia platnosti schválenia zóny alebo časti zóny uvedenej v bode 1 je podmienené splnením
týchto požiadaviek:
a) ak vznikne ohnisko,

1. všetky ryby v infikovaných farmách sa musia zabi� a infikované alebo kontaminované ryby sa musia neškodne
odstráni�,

2. zariadenia a vybavenie sa musia dezinfikov� v súlade s postupom schváleným úradnými službami,
b) po eliminácii ohniska musia by� opä� splnené požiadavky ustanovené v časti I.B. 

7. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky musí informova� Európsku komisiu a ostatné
členské štáty o pozastavení platnosti, zrušení pozastavenia platnosti alebo o zrušení platnosti schválenia zón alebo
častí zón uvedených v bode 1.

II. Pobrežné zóny pre ryby (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II)

A. VYMEDZENIE POBREŽNÝCH ZÓN 

Pobrežná zóna pozostáva z časti pobrežia alebo mora, alebo ústia ve¾kej rieky s presným zemepisným vymedze-
ním, ktoré sa skladá z homogénneho hydrologického systému alebo z radu takýchto systémov. V prípade potreby
možno za pobrežnú zónu považova� aj čas� pobrežia, mora alebo ústia ve¾kej rieky nachádzajúca sa medzi ústiami
dvoch vodných tokov alebo z časti pobrežia, mora alebo ústia ve¾kej rieky, kde je jedna alebo viac fariem, za
predpokladu, že po oboch stranách farmy alebo fariem je vybudovaná nárazníková zóna, ktorej rozsah v každom
jednotlivom prípade určí Európska komisia.

1) 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 zootechickej oblasti.
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B. UDELENIE SCHVÁLENIA 

Aby mohla pobrežná zóna pre ryby získa� štatút schválenej zóny, musí spĺňa� požiadavky ustanovené pre
kontinentálne zóny pre ryby uvedené v časti I.B.

C. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA 

Platnos� schválenia pre pobrežnú zónu pre ryby podlieha požiadavkám ustanoveným v časti I.C.

D. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA 

1. Pravidlá pozastavenia platnosti, zrušenia pozastavenia platnosti a zrušenia platnosti schválenia sú zhodné
s pravidlami ustanovenými v časti I.D. 

2. Tam, kde sa zóna skladá z radu hydrologických systémov, pozastavenie a zrušenie platnosti schválenia môže
by� určené aj pre čas� tohto radu, ktorá je presne zemepisne ohraničená a skladá sa z homogénneho hydrologického
systému za predpokladu, že tá čas�, ktorej schválenie je stále platné, naïalej spĺňa vymedzenie pod¾a časti II.A.

III. Pobrežná zóna pre mäkkýše (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II.)

A. VYMEDZENIE POBREŽNÝCH ZÓN

Pobrežná zóna pre mäkkýše musí zodpoveda� vymedzeniu pod¾a časti II.A.

B. UDELENIE SCHVÁLENIA 

Aby sa mohla pobrežná zóna schváli�, musí spĺňa� tieto požiadavky:

1. Všetky mäkkýše sú počas najmenej dvoch rokov bez klinického alebo iného príznaku jednej alebo viacerých
chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II.

2. Všetky farmy v pobrežnej zóne podliehajú dozoru úradných služieb. Zdravotné inšpekcie sa vykonávajú
v intervaloch prispôsobených vývoju príslušných patogénov. Počas týchto inšpekcií sa odoberajú vzorky, ktoré treba
najrýchlejším spôsobom zasla� do schváleného laboratória na vyšetrenie na prítomnos� patogénov prichádzajúcich
do úvahy.

3. Ak v pobrežnej zóne nie je žiadna farma, ktorá má by� schválená, musí úradná služba podrobi� mäkkýše
zdravotnej inšpekcii v súlade s bodom 2 v intervaloch prispôsobených vývoju príslušných patogénov. Ak však
podrobný prieskum fauny ukáže, že táto zóna neobsahuje žiadne mäkkýše patriace k druhom, ktoré sú medzihos-
tite¾mi, prenášačmi alebo vnímavým druhom, úradná služba môže schváli� zónu predtým, ako sa do nej mäkkýše
zavedú.

4. Výsledky laboratórnych vyšetrení mäkkýšov odobratých počas zdravotných inšpekcií úradnými službami
musia by� negatívne na patogény prichádzajúce do úvahy. Pre zóny, ktoré majú historické záznamy o neprítomnosti
chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II, môže sa táto informácia pri schva¾ovaní bra� na vedomie.

C. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA

Platnos� schválenia je podmienená týmito požiadavkami:
   1. Mäkkýše presunuté do pobrežnej zóny musia pochádza� z inej schválenej pobrežnej zóny alebo zo schválenej
farmy v neschválenej pobrežnej zóne.

2. Každá farma podlieha zdravotným inšpekciám v súlade s čas�ou B ods. 2 v intervaloch prispôsobených vývoju
príslušných patogénov. 

3. Výsledky laboratórnych vyšetrení rýb odobratých počas zdravotných inšpekcií musia by� negatívne na
pôvodcov chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II.

4. Farmár alebo osoba zodpovedná za zaraïovanie mäkkýšov musí uchováva� protokol obsahujúci všetky
informácie potrebné na nepretržité sledovanie zdravotného stavu mäkkýšov.

D. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA

1. Každý abnormálny úhyn alebo príznak, ktorý by mohol by� podkladom na podozrenie prepuknutia choroby
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mäkkýšov uvedenej v prílohe č. 2 zozname II musí sa bezodkladne nahlási� úradnej službe. Tá okamžite pozastaví
platnos� schválenia zóny, alebo ak je zóna zložená z radu hydrologických systémov, časti tohto radu, ak táto čas�
má presné zemepisné ohraničenie a pozostáva z homogénnych hydrologických systémov, za predpokladu, že čas�
zóny so schváleným štatútom naïalej spĺňa vymedzenie pod¾a časti III.A.

2. Vzorka chorých mäkkýšov sa musí odobra� a odosla� do schváleného laboratória na vyšetrenie na prítomnos�
patogénov prichádzajúcich do úvahy. Výsledky vyšetrenia sa musia okamžite oznámi� úradnej službe.

3. Ak sú výsledky na prítomnos� príslušných patogénov negatívne, ale pozitívne z inej príčiny, úradná služba
zruší pozastavenie platnosti schválenia.

4. Ak diagnózu nie je možné stanovi�, v priebehu 15 dní od prvého odberu sa musí vykona� ïalšia zdravotná
inšpekcia a musí sa odobra� dostatočný počet chorých mäkkýšov, ktoré sa odošlú do schváleného laboratória na
vyšetrenie na prítomnos� patogénov prichádzajúcich do úvahy. Ak sú výsledky opä� negatívne alebo ak sa už
nevyskytujú choré mäkkýše, úradná služba zruší pozastavenie platnosti schválenia.

5. Ak sú výsledky pozitívne, úradná služba zruší platnos� schválenia zóny alebo časti zóny uvedenej v bode 1.

6. Zrušenie pozastavenia platnosti schválenia zóny alebo časti zóny uvedenej v bode 1 je podmienené splnením
týchto požiadaviek:
a) ak vznikne ohnisko,

1. infikované alebo kontaminované mäkkýše sa musia neškodne odstráni�,
2. zariadenia a vybavenie sa musia dezinfikova� v súlade s postupom schváleným úradnou službou,

b) po eliminácii ohniska musia by� opä� splnené požiadavky ustanovené v časti III.B.

7. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky musí informova� Európsku komisiu a ostatné
členské štáty o pozastavení platnosti, zrušení pozastavenia platnosti alebo o zrušení platnosti schválenia zón alebo
častí zón uvedených v bode 1.
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SCHVÁLENÉ FARMY V NESCHVÁLENEJ ZÓNE

I. Kontinentálne farmy na ryby (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II)

A. UDELENIE SCHVÁLENIA

Aby mohla by� farma schválená, musí spĺňa� tieto požiadavky:
   1. Zásobovanie vodou musí by� zo studne, z vrtu alebo z prameňa. Ak je takýto zdroj vody mimo farmy, musí by�
voda dodávaná priamo na farmu a musí by� vedená potrubím alebo so súhlasom úradnej služby otvoreným zvodom,
alebo prírodným kanálom za predpokladu, že to nebude pre farmu predstavova� zdroj infekcie a neumožní to prienik
vo¾ne žijúcich rýb. Zvod vody musí by� pod kontrolou farmy alebo v prípade, že to nie je možné, pod kontrolou
úradnej služby.

2. Nižšie po prúde musí by� umiestnená prirodzená alebo umelá bariéra zabraňujúca prieniku rýb do tejto farmy.

3. Ak je to potrebné, farma musí by� chránená proti povodni a presakovaniu vody.

4. Musí by� primerane v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 3 časti I.B. Ak sa schválenie požaduje
na základe historických záznamov so systémom úradných kontrol počas obdobia desiatich rokov, musela by�
podrobovaná najmenej raz ročne klinickej prehliadke a odberu vzoriek na vyšetrenia v schválenom laboratóriu na
prítomnos� patogénov prichádzajúcich do úvahy.

5. Môže by� predmetom dodatočných opatrení uložených úradnou službou, ak sa považujú za nevyhnuté na
predchádzanie zavlečenia chorôb. Také opatrenia môžu obsahova� zavedenie nárazníkovej zóny okolo farmy,
v ktorej sa vykonáva monitorovací program, a zavedenie ochrany proti prenikaniu nosičov a vektorov možných
patogénov.

6. Novej farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1, 2, 3 a 5, ktorá začala svoju činnos� s rybami, ikrami
alebo gamétami pochádzajúcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže by�
udelené schválenie bez podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia.

7. Farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1, 2, 3 a 5, ktorá po prerušení obnovila svoju činnos� s rybami,
ikrami alebo gamétami pochádzajúcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže
by� udelené schválenie bez podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia za podmienky, že
a) úradná služba pozná zdravotný stav farmy za obdobie posledných štyroch rokov jej prevádzky; ak príslušná

farma bola v prevádzke kratšie ako štyri roky, musí sa bra� do úvahy skutočná dĺžka prevádzky farmy,
b) farma nebola predmetom veterinárnych opatrení vo vz�ahu k chorobám uvedeným v prílohe č. 2 zozname II

a ani predtým sa tieto choroby na farme nevyskytovali,
c) pred začlenením rýb, ikier a gamét je farma vyčistená a dezinfikovaná pod úradným dozorom po depopulácii

najmenej 15 dní.

B. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA

Platnos� schválenia je podmienená plnením požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti I.C za predpokladu,
že raz ročne bude vykonaný odber vzoriek.

C. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE 
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA

Požaduje sa plnenie požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti I.D.

II. Pobrežné farmy na ryby (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II)

A. UDELENIE SCHVÁLENIA

Aby mohla by� farma schválená, musí spĺňa� tieto požiadavky:
    1. Musí by� zásobovaná vodou prostredníctvom systému obsahujúceho zariadenie na deštrukciu pôvodcov
chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II; kritériá požadované na jednotné uplatňovanie týchto ustanovení,
a najmä tých, ktoré sa týkajú správneho fungovania systému, ustanoví úradná služba v súlade s rozhodnutím
Európskej komisie.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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2. Musí by� primerane v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 3 časti II.B. 

3. Novej farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2, ktorá začala svoju činnos� s rybami, ikrami alebo
gamétami pochádzajúcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže by� udelené
schválenie bez podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia.

4. Farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2, ktorá po prerušení obnovila svoju činnos� s rybami,
ikrami alebo gamétami pochádzajúcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže
by� udelené schválenie bez podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia za podmienky, že

a) úradná služba pozná zdravotný stav farmy za obdobie posledných štyroch rokov jej prevádzky; ak príslušná
farma bola v prevádzke kratšie ako štyri roky, musí sa bra� do úvahy skutočná dĺžka prevádzky farmy,

b) farma nebola predmetom veterinárnych opatrení vo vz�ahu k chorobám uvedeným v prílohe č. 2 zozname II a ani
predtým sa tieto choroby na farme nevyskytovali,

c) pred začlenením rýb, ikier a gamét je farma vyčistená a dezinfikovaná pod úradným dozorom po depopulácii
najmenej 15 dní.

B. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA

Platnos� schválenia je podmienená primeraným plnením požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti II.C.

C. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA

Požaduje sa primerané plnenie požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti II.D.

III. Pobrežné farmy na mäkkýše (vnímavé druhy pod¾a prílohy č. 2 zoznamu II)

A. UDELENIE SCHVÁLENIA

Aby mohla by� farma schválená, musí spĺňa� tieto požiadavky:
    1. Musí by� zásobovaná vodou prostredníctvom systému obsahujúceho zariadenie na deštrukciu pôvodcov
chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II; kritériá požadované na jednotné uplatňovanie týchto ustanovení,
a najmä tých, ktoré sa týkajú správneho fungovania systému, ustanoví úradná služba v súlade s rozhodnutím
Európskej komisie.

2. Musí by� primerane v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 3 časti II.B. 

3. Novej farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2, ktorá začala svoju činnos� s mäkkýšmi pochádza-
júcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže by� udelené schválenie bez
podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia.

4. Farme spĺňajúcej požiadavky uvedené v bodoch 1 a 2, ktorá po prerušení obnovila svoju činnos� s mäkkýšmi
pochádzajúcimi zo schválenej zóny alebo zo schválenej farmy v neschválenej zóne, môže by� udelené schválenie
bez podrobenia sa odberu vzoriek požadovaných na udelenie schválenia za podmienky, že
a) úradná služba pozná zdravotný stav farmy za obdobie posledných štyroch rokov jej prevádzky; ak príslušná

farma bola v prevádzke kratšie ako štyri roky, musí sa bra� do úvahy skutočná dĺžka prevádzky farmy,
b) farma nebola predmetom veterinárnych opatrení vo vz�ahu k chorobám uvedeným v prílohe č. 2 zozname II

a ani predtým sa tieto choroby na farme nevyskytovali,
c) pred začlenením mäkkýšov vyčistená a dezinfikovaná pod úraným dozorom po depopulácii najmenej 15 dní.

B. PLATNOSŤ SCHVÁLENIA

Platnos� schválenia je podmienené primeraným plnením požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti III.C
bodoch 1 až 4.

C. POZASTAVENIE PLATNOSTI, ZRUŠENIE POZASTAVENIA PLATNOSTI A ZRUŠENIE
       PLATNOSTI SCHVÁLENIA

Požaduje sa primerané plnenie požiadaviek ustanovených v prílohe č. 3 časti III.D.
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OBNOVOVANIE VODY

Obnova vody počas prepravy živočíchov akvakultúry sa môže vykonáva� len v zariadeniach schválených Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky alebo členským štátom a spĺňajúcich tieto požiadavky:
1. Hygienické vlastnosti vody, ktorá je k dispozícii na obnovu, musia by� také, aby nemenili zdravotný stav

prepravovaných druhov s oh¾adom na pôvodcov chorôb uvedených v prílohe č. 2 zozname II.
2. Zariadenia musia obsahova� technické prostriedky na predchádzanie akejko¾vek kontaminácii okolitého

prostredia
a) umožnením dezinfekcie vody alebo
b) zabezpečením výpuste tak, že táto voda sa v žiadnom prípade nebude vypúš�a� priamo do mora alebo do vo¾ne

tečúcich tokov.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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ČASŤ A

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE ŽIVÝCH RÝB, IKIER A GAMÉT
ZO SCHVÁLENEJ ZÓNY

  I. Krajina pôvodu: ..................................................................................................................................................

Schválená zóna: ...................................................................................................................................................

 II. Farma pôvodu (názov a adresa): ........................................................................................................................

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

III. Živočíchy alebo produkty: ................................................................................................................................

Živé ryby Ikry Gaméty

Če¾aï (obvyklý názov a vedecký názov)
Druh (obvyklý názov a vedecký názov)

Množstvo Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

IV. Určenie: 

Krajina určenia: ..................................................................................................................................................

Príjemca tovaru (meno a adresa): ........................................................................................................................

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

 V. Dopravný prostriedok (druh a identifikácia): .....................................................................................................

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

VI. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú zo schválenej zóny a že vyhovujú
požiadavkám smernice Rady č. 91/67/EHS.

Vystavené v ............................................... dňa ........................................... 
Názov úradnej služby:

                                                                                                    .......................................................
                                                                                                                   Meno a priezvisko 
                                                                                                                 (ve¾kými písmenami)

                                                                                                   .......................................................
                                                                                                       Funkcia podpísaného úradníka

                                                                                                   .......................................................
Odtlačok pečiatky úradnej služby                                                                    Podpis

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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ČASŤ B

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE ŽIVÝCH RÝB, IKIER A GAMÉT
ZO SCHVÁLENEJ FARMY

  I. Krajina pôvodu: ..................................................................................................................................................

Schválená zóna: ...................................................................................................................................................

 II. Farma pôvodu (názov a adresa): ........................................................................................................................

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

III. Živočíchy alebo produkty: ................................................................................................................................

Živé ryby Ikry Gaméty

Če¾aï (obvyklý názov a vedecký názov)
Druh (obvyklý názov a vedecký názov)

Množstvo Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

IV. Určenie: 

Krajina určenia: ..................................................................................................................................................

Príjemca tovaru (meno a adresa): ........................................................................................................................

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

V. Dopravný prostriedok (druh a identifikácia): ......................................................................................................

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

VI. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú zo schválenej zóny a že vyhovujú
požiadavkám smernice Rady č. 91/67/EHS.

Vystavené v ............................................... dňa ........................................... 
Názov úradnej služby:

                                                                                                    .......................................................
                                                                                                                   Meno a priezvisko 
                                                                                                                 (ve¾kými písmenami)

                                                                                                   .......................................................
                                                                                                       Funkcia podpísaného úradníka

                                                                                                   .......................................................
Odtlačok pečiatky úradnej služby                                                                    Podpis
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ČASŤ C

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE MÄKKÝŠOV
ZO SCHVÁLENEJ POBREŽNEJ ZÓNY

  I. Krajina pôvodu: ..................................................................................................................................................

Schválená zóna: ...................................................................................................................................................

 II. Farma pôvodu (názov a adresa): ........................................................................................................................

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

III. Živočíchy alebo produkty: ................................................................................................................................

Mäkkýše

Če¾aï (obvyklý názov a vedecký názov)
Druh (obvyklý názov a vedecký názov)

Množstvo Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

IV. Určenie: 

Krajina určenia: ..................................................................................................................................................

Príjemca tovaru (meno a adresa): ........................................................................................................................

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

V. Dopravný prostriedok (druh a identifikácia): ......................................................................................................

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

VI. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú zo schválenej zóny a že vyhovujú
požiadavkám smernice Rady č. 91/67/EHS.

Vystavené v ............................................... dňa ........................................... 
Názov úradnej služby:

                                                                                                    .......................................................
                                                                                                                   Meno a priezvisko 
                                                                                                                 (ve¾kými písmenami)

                                                                                                   .......................................................
                                                                                                       Funkcia podpísaného úradníka

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

Odtlačok pečiatky úradnej služby                                                                    Podpis
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ČASŤ D

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE MÄKKÝŠOV
ZO SCHVÁLENEJ FARMY

  I. Krajina pôvodu: ..................................................................................................................................................

Schválená zóna: ...................................................................................................................................................

 II. Farma pôvodu (názov a adresa): ........................................................................................................................

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

III. Živočíchy alebo produkty: ................................................................................................................................

Mäkkýše

Če¾aï (obvyklý názov a vedecký názov)
Druh (obvyklý názov a vedecký názov)

Množstvo Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

IV. Určenie: 

Krajina určenia: ..................................................................................................................................................

Príjemca tovaru (meno a adresa): ........................................................................................................................

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

V. Dopravný prostriedok (druh a identifikácia): ......................................................................................................

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

VI. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú zo schválenej zóny a že vyhovujú
požiadavkám smernice Rady č. 91/67/EHS.

Vystavené v ............................................... dňa ........................................... 
Názov úradnej služby:

                                                                                                    .......................................................
                                                                                                                   Meno a priezvisko 
                                                                                                                 (ve¾kými písmenami)

                                                                                                   .......................................................
                                                                                                       Funkcia podpísaného úradníka

                                                                                                   .......................................................
Odtlačok pečiatky úradnej služby                                                                    Podpis
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ČASŤ E

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE ŽIVÝCH FARMOVÝCH RÝB,
MÄKKÝŠOV A KÔROVCOV, KTORÉ NEPATRIA K DRUHOM VNÍMAVÝM

NA CHOROBY UVEDENÉ V PRÍLOHE č. 2 ZOZNAME II,
A ICH VAJÍČOK ALEBO GAMÉT

(§ 14 ODS. 1)

Tento doklad1) musí sprevádza� zásielku, ktorá bude začlenená do

a) schválenej zóny2)

b) schválenej farmy2)

  I. Pôvod zásielky

Členský štát pôvodu: ...........................................................................................................................................

Farma pôvodu: ....................................................................................................................................................

Názov: ..................................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

 II. Opis zásielky

Druhy živých živočíchov (vajíčok) gamét2)

Obvyklý názov: ....................................................................................................................................................

Vedecký názov: . ...................................................................................................................................................

Množstvo: ............................................................................................................................................................

Počet: ...................................................................................................................................................................

Celková hmotnos�: ..............................................................................................................................................

Priemerná hmotnos�: ...........................................................................................................................................

III. Určenie zásielky

Členský štát určenia: ..........................................................................................................................................

Príjemca: ..............................................................................................................................................................

Meno/názov: ........................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

Miesto určenia: ....................................................................................................................................................

IV. Dopravný prostriedok

Typ: .....................................................................................................................................................................

Evidenčné číslo: ...................................................................................................................................................
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V. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú z 

a) tejto zóny3): ......................................................................................................................................................

    schválenej na tieto choroby: ............................................................................................................................

    v súlade s rozhodnutím5): .............................................................................................................................. ,

b) tejto farmy4): ....................................................................................................................................................

    schválenej na tieto choroby:............................................................................................................................ .

    v súlade s rozhodnutím5):
.........................................................................................................................,

c) tejto farmy4) 
nachádzajúcej sa v neschválenej zóne, v ktorej nie sú ryby, mäkkýše alebo kôrovce, ktoré patria k vnímavým
druhom pod¾a prílohy č. 2 zoznamov I a II, a farma nie je v spojení s vodným tokom alebo vodami pobrežia
alebo ústia ve¾kej rieky.

Vystavené v ...................................................... dňa ......................................................

Názov úradnej služby: ...............................................................................................................................................
(Ve¾kými písmenami)

....................................................................................................................................................................................
(Meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho úradníka)

....................................................................................................................................................................................
(Podpis)

                  Odtlačok pečiatky úradnej služby 

1) Tento doklad musí by� vystavený aspoň v jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia.
2) Nehodiace sa prečiarknu�.
3) Popis zóny.
4) Názov a adresa farmy.
5) Číslo rozhodnutia Európskeho spoločenstva, na ktorého základe bolo udelené schválenie.
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ČASŤ F

VZOR DOKLADU NA PREMIESTNENIE ŽIVÝCH VO¼NE ŽIJÚCICH RÝB,
MÄKKÝŠOV A KÔROVCOV A ICH VAJÍČOK ALEBO GAMÉT 

(§ 14 ODS. 2)

Tento doklad1) musí sprevádza� zásielku, ktorá bude začlenená do

a) schválenej zóny,2)

b) schválenej farmy.2)

  I. Pôvod zásielky

Členský štát pôvodu: ...........................................................................................................................................

Farma pôvodu: ....................................................................................................................................................

Názov: ..................................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

 II. Opis zásielky

Druhy živých živočíchov (vajíčok) gamét2)

Obvyklý názov: ....................................................................................................................................................

Vedecký názov: . ...................................................................................................................................................

Množstvo: ............................................................................................................................................................

Počet: ...................................................................................................................................................................

Celková hmotnos�: ..............................................................................................................................................

Priemerná hmotnos�: ...........................................................................................................................................

III. Určenie zásielky

Členský štát určenia: ..........................................................................................................................................

Príjemca: ..............................................................................................................................................................

Meno/názov: ........................................................................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................................................................

Miesto určenia: ....................................................................................................................................................

IV. Dopravný prostriedok

Typ: .....................................................................................................................................................................

Evidenčné číslo: ...................................................................................................................................................
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V. Zdravotné osvedčenie

Potvrdzujem, že živočíchy alebo produkty tvoriace túto zásielku pochádzajú z tejto zóny3):

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

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

schválenej na tieto choroby: .........................................................................................................................

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

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

v súlade s rozhodnutím4): ...................................................................................................................................

Vystavené v ................................................... dňa ......................................................

    Názov úradnej služby: ...........................................................................................................................................
(Ve¾kými písmenami)

.............................................................................................................................................................................
 (Meno, priezvisko a funkcia podpisujúceho úradníka)

.............................................................................................................................................................................
(Podpis)

      Odtlačok pečiatky úradnej služby 

1) Tento doklad musí by� vystavený aspoň v jazyku alebo jazykoch členského štátu určenia.
2) Nehodiace sa prečiarknu�.
3) Opis zóny.
4) Číslo rozhodnutia Európskeho spoločenstva, na ktorého základe bolo udelené schválenie.

Strana 2262 Zbierka zákonov č. 303/2003 Čiastka 142



PLÁNY ODBERU VZORIEK A DIAGNOSTICKÉ METÓDY NA ZISŤOVANIE
A POTVRDZOVANIE VÍRUSOVEJ HEMORAGICKEJ SEPTIKÉMIE (VHS)

A INFEKČNEJ HEMATOPOETICKEJ NEKRÓZY (IHN)

ČASŤ  A

Plány odberu vzoriek a diagnostické metódy na sledovanie VHS a IHN
s cie¾om získa� a zachova� si schválený štatút zóny

alebo farmy v neschválenej zóne

I. Kontroly a odber vzoriek

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O KLINICKÝCH ZDRAVOTNÝCH KONTROLÁCH, ZBERE A VÝBERE VZORIEK PRE
DOH¼AD V ZÓNACH ALEBO FARMÁCH V NESCHVÁLENÝCH ZÓNACH S CIE¼OM ZÍSKAŤ A ZACHOVAŤ SI
SCHVÁLENÝ ŠTATÚT PRE VHS ALEBO IHN

1. Klinické zdravotné kontroly a odber vzoriek rybieho tkaniva alebo vaječníkovej tekutiny vykonávaný v zónach
alebo na farmách v neschválených zónach s cie¾om získa� a zachova� si schválený štatút pre VHS alebo IHN
v súlade s prílohami č. 3 a 4 sú uvedené v tabu¾kách č. 1, 2 a 3. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v častiach A.I.B
až A.I.D. Tabu¾ky č. 1 a 2 sa nevz�ahujú na nové farmy a farmy, ktoré obnovujú svoju činnos� súvisiacu s rybami,
vajíčkami alebo gamétami zo schválenej zóny alebo schválenej farmy v neschválenej zóne, ak spĺňajú požiadavky
ustanovené v prílohe č. 4, časti I.A.6 alebo I.A.7, alebo II.A.3, alebo II.A.4. 

2. Klinické kontroly sa musia vykona� v období od októbra do júna alebo vždy, keï je teplota vody nižšia ako 14  oC.
Ak sú farmy klinicky kontrolované dvakrát ročne, intervaly medzi kontrolami musia by� aspoň štyri mesiace.
Všetky výrobné jednotky (rybníky, nádrže, sie�ové klietky atï.) sa musia kontrolova� na prítomnos� uhynutých,
slabých alebo abnormálne sa správajúcich rýb. Osobitná pozornos� sa musí venova� oblasti odtoku vody, kde
sa zhromažïujú slabé ryby pre prúdenie vody. 

3. Ryby treba na vzorky vybra� takýmto spôsobom:
a) ak sú prítomné pstruhy dúhové, na odber vzoriek možno vybra� len tento druh rýb. Ak pstruhy dúhové nie sú

prítomné, vzorku je potrebné odobra� z iných prítomných druhov rýb vždy, keï sú tieto druhy vnímavé na vírus
VHS (ïalej len „VHS”) alebo vírus IHN (ïalej len „IHN”), ako je uvedené v prílohe č. 2. Tieto druhy musia by�
pomerne zastúpené vo vzorke, 

b) ak sa na chov rýb využíva viac ako jeden vodný zdroj, do odberu vzoriek sa musia zahrnu� ryby zo všetkých
vodných zdrojov,

c) ak sú prítomné slabé, abnormálne sa správajúce alebo čerstvo uhynuté (nerozložené) ryby, treba vybra�
predovšetkým tieto ryby. Ak takéto ryby nie sú prítomné, vybrané ryby musia zahŕňa� zdravé ryby s bežným
vzh¾adom odobraté tak, aby boli vo vzorke pomerne zastúpené všetky časti farmy, ako aj všetky vekové kategórie.

B. OSOBITNÉ USTANOVENIA VRÁTANE ODBERU VZORIEK PRE DOH¼AD ZÓN ALEBO FARIEM V NESCHVÁLE-
NÝCH ZÓNACH S CIE¼OM ZÍSKAŤ ALEBO ZACHOVAŤ SI SCHVÁLENÝ ŠTATÚT PRE VHS ALEBO IHN

1. Zóna alebo farma v neschválenej zóne, ktorá je pod úradným doh¾adom, môže získa� schválený štatút pre VHS
alebo IHN, pričom sa na ňu vz�ahuje:
a) Vzor A — dvojročný program doh¾adu 

Po uplynutí aspoň dvoch rokov neprítomnosti akéhoko¾vek klinického alebo iného príznaku VHS alebo IHN musia
sa dva roky vykonáva� zdravotné inšpekcie, a to dvakrát ročne, na všetkých farmách v zóne alebo na akejko¾vek
farme v neschválenej zóne, ktorá má by� schválená. Počas tohto dvojročného kontrolného obdobia, ktoré
predchádza získaniu schváleného štatútu, musí pretrva� neprítomnos� klinických alebo iných príznakov VHS
alebo IHN, pričom vzorky sa musia odobera� na vyšetrenia v súlade s tabu¾kou č. 1. Okrem toho sa musia vzorky
vybra�, pripravi� a vyšetri� tak, ako je to opísané v častiach A.I až A.IV, a výsledky laboratórnych vyšetrení musia
by� negatívne na VHS alebo IHN, alebo

b) vzor B — dvojročný program doh¾adu s redukovanou ve¾kos�ou vzorky
Po skončení programu úradných zdravotných inšpekcií, ktorý dokladuje historický preh¾ad o neprítomnosti VHS
alebo IHN v období aspoň štyroch rokov, musia sa na všetkých farmách v zóne alebo na akejko¾vek farme
v neschválenej zóne, ktorá má by� schválená, počas dvoch rokov vykonáva� zdravotné inšpekcie dvakrát ročne.
Počas tohto dvojročného kontrolného obdobia, ktoré predchádza získaniu schváleného štatútu, musí pretrva�

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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neprítomnos� klinických alebo iných príznakov VHS alebo IHN, pričom vzorky sa musia odobera� na vyšetrenia
v súlade s tabu¾kou č. 2. Okrem toho sa musia vzorky vybra�, pripravi� a vyšetri� tak, ako je opísané v častiach
A.I až A.IV, a výsledky laboratórnych vyšetrení musia by� negatívne na VHS alebo IHN. Aby mohol by� program
zdravotných inšpekcií uznaný úradnými službami na zdokumentovanie neprítomnosti VHS alebo IHN, musí
program spĺňa� kritériá a smernice uvedené v časti C.

2. Osobitné ustanovenia na schva¾ovanie nových fariem a fariem, ktoré obnovujú svoju činnos� súvisiacu s rybami,
vajíčkami alebo gamétami zo schválenej zóny alebo schválenej farmy v neschválenej zóne.
Nové farmy a farmy, ktoré obnovujú svoju činnos� súvisiacu s rybami, vajíčkami alebo gamétami zo schválenej
zóny alebo schválenej farmy v neschválenej zóne, môžu získa� štatút v súlade s požiadavkami ustanovenými
v prílohe č. 4 časti I.A.6 a I.A.7 alebo II.A.3 a II.A.4. V uvedenom zmysle sa na tieto farmy nevz�ahujú
ustanovenia o odbere vzoriek uvedené v časti A.I.B.1 písm. a) alebo A.I.B.1 písm. b). 

3. Program doh¾adu na zachovanie schváleného štatútu v súvislosti s VHS alebo IHN
Na zachovanie schváleného štatútu zóny alebo farmy v neschválenej zóne pre VHS alebo IHN musia sa kontroly
a odber vzoriek na vyšetrenie vykonáva� v súlade s tabu¾kou č. 3. Vzorky sa musia vybra�, pripravi� a vyšetri�
tak, ako je to opísané v častiach A.I až A.IV, a výsledky laboratórnych vyšetrení musia by� negatívne na pôvodcov
VHS alebo IHN.

C. PRÍPRAVA A ZASIELANIE VZORIEK RÝB

1. Pred zaslaním alebo prepravou do laboratória sa musia z rýb sterilnými pitevnými nástrojmi odobra� časti
orgánov, ktoré sa majú vyšetri� a vloži� do sterilných plastických skúmaviek obsahujúcich transportné médium,
t. j. médium na bunkové kultúry s 10 % te¾acím sérom a antibiotikami. Možno odporúča� kombináciu 200 µg
penicilínu, 200 µg streptomycínu a 200 µg kanamycínu na mililiter (ml); možno použi� aj iné antibiotiká
s dokázanou účinnos�ou. Tkanivový materiál, ktorý má by� preskúmaný, je slezina, predná oblička a okrem
toho srdce alebo mozog. V niektorých prípadoch treba preskúma� vaječníkovú tekutinu (tabu¾ky č. 1 až 3).

2. Vaječníková tekutina alebo časti orgánov najviac z 10 rýb (tabu¾ky č. 1 až 3) musia by� vložené do sterilnej
skúmavky, ktorá obsahuje aspoň 4 ml transportného média a predstavuje jednu zmesnú vzorku. Tkanivo
v každej vzorke musí ma� hmotnos� aspoň 0,5 gramu (g). 

3. Skúmavky musia by� umiestnené v izolačných kontajneroch (napríklad v polystyrénových prepravkách s hru-
bými stenami) spolu s dostatočným množstvom ¾adu alebo chladiacich vložiek na zabezpečenie chladenia vzoriek
počas prepravy do laboratória. Treba predís� zmrazeniu. Teplota vzorky počas prepravy nesmie nikdy prekroči�
10 oC, pričom v transportnej prepravke musí by� prítomný ¾ad ešte pri prevzatí alebo jeden alebo viac mraziacich
blokov musí by� stále čiastočne alebo úplne zamrznutých. 

4. Virologické vyšetrenie sa musí zača� čo najskôr, a to najneskôr do 48 hodín po odobratí vzoriek. Vo výnimočných
prípadoch sa môže virologické vyšetrenie zača� najneskôr do 72 hodín po odobratí materiálu, a to za predpokla-
du, že materiál, ktorý má by� vyšetrovaný, je chránený transportným médiom a počas prepravy môžu by� splnené
požiadavky na teplotu (čas� A.I.C bod 3). Za výnimočný prípad sa považuje napríklad odobratie rýb z ve¾mi
vzdialených oblastí, kde neexistuje možnos� každodenného odosielania.

5. Celé ryby možno odosla� do laboratória, ak je možné splni� požiadavky na teplotu počas prepravy. Celé ryby
môžu by� zabalené do papiera s absorpčnými vlastnos�ami a musia by� nakoniec expedované v plastikovom
vrecku, chladené tak, ako bolo uvedené. 

6. Všetko balenie a označovanie musí by� vykonané v súlade so súčasnými národnými a medzinárodnými
prepravnými predpismi.

D. ODBER DOPLNKOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO MATERIÁLU

Pod¾a dohody s príslušným diagnostickým laboratóriom môžu by� odobraté aj iné tkanivá rýb a pripravené na
doplňujúce skúmania.

II. Príprava vzoriek na virologické vyšetrenie

A. ZMRAZOVANIE VO VÝNIMOČNÝCH PRÍPADOCH

Ak vzniknú praktické problémy, ako napríklad zlé poveternostné podmienky, dni pracovného pokoja, problémy
v laboratóriu atï., ktoré znemožňujú naočkovanie jamiek do 48 hodín od odberu vzoriek tkaniva, je prípustné
zmrazi� vzorky tkanív v médiu na bunkové kultúry pri teplote —20 oC alebo nižšej a vykona� virologické vyšetrenie
do 14 dní. Tkanivo však môže by� zmrazené a rozmrazené pred vyšetrením len raz. Musia by� vedené záznamy
s informáciami o dôvode zmrazenia vzoriek tkaniva, ako napríklad búrka, odumretie bunkových línií atï.

Strana 2264 Zbierka zákonov č. 303/2003 Čiastka 142



B. HOMOGENIZÁCIA ORGÁNOV

Tkanivo, ktoré je v skúmavkách, musí by� v laboratóriu úplne homogenizované (stomacherom, v miešacom
zariadení alebo trecej miske a roztieradlom so sterilným pieskom) a následne suspendované v pôvodnom transport-
nom médiu.

Ak vzorka pozostáva z celých rýb kratších ako 4 cm, tieto ryby treba poseka� sterilnými nožnicami alebo skalpelom
po odstránení tela za ritným otvorom. Ak vzorka pozostáva z celých rýb, ktorých dĺžka tela je väčšia ako 4 cm
a menšia ako 6 cm, odoberajú sa vnútorné orgány vrátane obličiek. Ak vzorka pozostáva z celých rýb dlhších ako
6 cm, vzorky tkaniva treba odobra� tak, ako je to uvedené v časti A.I.C. Vzorky tkaniva treba poseka� sterilnými
nožnicami alebo skalpelom, homogenizova� pod¾a opísaného postupu a suspendova� v transportnom médiu.

Konečný pomer medzi tkanivovým materiálom a transportným médiom musí by� v laboratóriu upravený na 1:10.

C. ODSTREĎOVANIE HOMOGENÁTU

Homogenát sa odstreïuje v odstredivke ochladenej na teplotu 2 oC až 5 oC a pri 2 000 až 4 000 otáčkach/min
15 minút a supernatant sa odoberá a ošetruje buï štyri hodiny pri teplote 15 oC, alebo cez noc pri teplote 4 oC;
v tejto etape môže by� užitočný gentamicín 1 mg/ml.

Ak je vzorka prepravovaná v transportnom médiu, napríklad vystavená antibiotikám, spracovanie supernatantu
antibiotikami vynecha�. 

Cie¾om spracovania antibiotikami je kontrola bakteriálnej kontaminácie vo vzorkách, pričom nie je potrebná
filtrácia cez membránové filtre. 

Ak je odobratý supernatant skladovaný pri teplote —80 oC do 48 hodín po odbere vzorky, na virologické vyšetrenie
môže by� znovu použitý len raz.

Ak vzniknú praktické problémy, napríklad porucha inkubátora, problémy s bunkovými kultúrami atï., ktoré
znemožňujú naočkovanie jamiek do 48 hodín od odberu vzoriek tkaniva, je prípustné zmrazi� supernatant pri
teplote —80 oC a vykona� virologické vyšetrenie do 14 dní. 

Pred očkovaním jamiek sa supernatant zmieša v rovnakom pomere primerane zriedeného kúpe¾a antiséra proti
domácim sérotypom vírusu IPN a inkubuje sa s ním aspoň jednu hodinu pri teplote 15 oC alebo maximálne 18 hodín
pri teplote 4 oC. Titer antiséra musí by� aspoň 1:2 000 pri 50 % testov neutralizácie plakov.

Cie¾om spracovania všetkej očkovacej látky s antisérom vírusu IPN (vírus, ktorý sa v niektorých častiach Európy
vyskytuje v 50 % vzoriek rýb) je zabráni� výskytu cytopatogenického efektu (CPE) v očkovaných bunkových
kultúrach v dôsledku existencie vírusu IPN. Tým sa skráti trvanie virologických skúmaní, ako aj počet prípadov,
v ktorých by sa výskyt CPE musel považova� za potenciálny príznak prítomnosti VHSV alebo IHNV.

Ak vzorky pochádzajú z výrobných jednotiek, ktoré sa považujú za výrobné jednotky bez výskytu IPN, spracovanie
očkovacej látky s antisérom na vírus IPN možno vynecha�.

III. Virologické vyšetrenie

A. BUNKOVÉ KULTÚRY A MÉDIÁ

Bunkové kultúry BF-2 alebo RTG-2 a EPC alebo FHM sa pestujú pri teplote 20 oC až 30 oC v primeranom médiu,
napríklad v Eaglovom MEM alebo jeho modifikáciách, s prídavkom 10 % séra získaného z plodov hovädzieho
dobytka a antibiotík v štandardných koncentráciách. 

Ak sa bunky kultivujú v uzatvorených nádobkách, odporúča sa médium pufrova� hydrogénuhličitanom. Médium
použité na kultiváciu buniek v otvorených jednotkách môže by� pufrované pomocou Tris-HCl (23 mM) a hydrogén-
uhličitanom sodným (6 mM); pH musí by� 7,6 ± 0,2.

Bunkové kultúry, ktoré budú použité na očkovanie tkanivového materiálu, majú by� mladé, t. j. 4 až 48 hodín
staré, a pri očkovaní aktívne rás�, t. j. nezlieva� sa.

B. NAOČKOVANIE BUNKOVÝCH KULTÚR

Suspenzia orgánov spracovaná pomocou antibiotík sa naočkuje do bunkových kultúr v dvoch roztokoch, t. j.
primárny roztok a okrem toho zriedený primárny roztok, zriedený v pomere 1:10, čoho výsledkom sú konečné
roztoky tkanivového materiálu v médiu na bunkové kultúry v pomere 1:100, resp. 1:1 000, s cie¾om zabráni�
homologickej interferencii. Musia by� očkované aspoň dve bunkové línie (pozri čas� A.III.A). Pomer medzi ve¾kos�ou
očkovacej látky a objemom média na bunkové kultúry musí by� približne 1:10.

Pre každý roztok a každú bunkovú líniu musí by� použitá bunková plocha aspoň približne 2 cm2, čo zodpovedá
jednej jamke s bunkovými kultúrami z 24-jamkovej dosky. Odporúča sa použitie misiek s bunkovými kultúrami,
ale možno použi� aj iné, podobné alebo väčšie jednotky. 
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C. INKUBÁCIA BUNKOVÝCH KULTÚR

Inkubácia očkovaných bunkových kultúr sa uskutočňuje pri teplote 15 oC počas siedmich až desiatich dní. Farba
média s bunkovými kultúrami sa mení z červenej na žltú, čo naznačuje okys¾ovanie média, pričom sa musí vykona�
úprava pH sterilným roztokom hydrogénuhličitanu alebo ekvivalentnými látkami na zabezpečenie citlivosti na
vírusovú infekciu. 

Aspoň každých šes� mesiacov alebo pri podozrení na zníženú citlivos� buniek sa vykoná titrácia zmrazených
zásob VHSV a IHNV na overenie citlivosti bunkových kultúr na infekciu. Odporúčaný postup je uvedený v časti D.

D. MIKROSKOPIA

Naočkované bunkové kultúry treba pravidelne kontrolova� (aspoň trikrát týždenne) na výskyt CPE pri 40- až
150-násobnom zväčšení. Ak sa zrete¾ne zistil CPE, musia sa okamžite zača� postupy na identifikáciu vírusu pod¾a
časti A.IV. 

E. SUBKULTIVÁCIA

Ak sa po primárnej inkubácii počas siedmich až desiatich dní nevyvinul CPE, vykoná sa subkultivácia na
čerstvých bunkových kultúrach, pričom sa použije bunková oblas� podobná primárnej kultúre. 

Supernatant zo všetkých kultúr alebo jamiek, ktoré predstavujú primárnu kultúru, sa spoja pod¾a bunkových
línií sedem až desa� dní po očkovaní. Tieto zmesné vzorky sa potom naočkujú do homogénnych bunkových kultúr,
ktoré sú nezriedené alebo zriedené 1:10 (ktorých výsledkom sú konečné roztoky supernatantu v pomere 1:10, resp.
1:100), ako je to opísané v časti A.III.B. Alternatívne sa pomerné časti 10 % média predstavujúce primárnu kultúru
naočkujú priamo do misky s rybacou bunkovou kultúrou (subkultivácia od jamky k jamke). Očkovaniu môže
predchádza� predbežná inkubácia roztokov s antisérom proti vírusu IPN v príslušnom roztoku, ako je to opísané
v časti A.II.C.

Potom sa vykoná inkubácia očkovaných kultúr sedem a desa� dní pri teplote 15 oC s pozorovaním, ako je to
uvedené v časti A.III.D. 

Ak sa toxický CPE vyskytne do troch dní od inkubácie, v tejto etape možno vykona� subkultiváciu, ale bunky sa
potom musia inkubova� sedem dní a opä� subkultivova� s ïalšou inkubáciou sedem dní. Ak sa toxický CPE vyvinie
po troch dňoch od inkubácie, bunky možno prenáša� len jedenkrát a inkubova� tak, aby bolo celkom skončených
14 dní od primárneho očkovania. Počas posledných siedmich dní inkubácie nemá by� zistený žiadny dôkaz toxicity.

Ak dôjde k bakteriálnej kontaminácii napriek ošetreniu antibiotikami, subkultivácii musí predchádza� odstre-
denie pri 2 000 až 4 000 otáčkach/min počas 15 až 30 minút pri teplote 5 oC alebo filtrácia supernatantu cez filter
0,45 µm (membrána s nízkym viazaním bielkovín). Okrem toho sú postupy subkultivácie rovnaké ako pri toxickom
CPE.

IV. Identifikácia vírusu

A. TESTY NA IDENTIFIKÁCIU VÍRUSU

Ak bol zistený dôkaz o prítomnosti CPE v bunkovej kultúre, supernatant sa odoberie a vyšetrí jednou alebo
viacerými z týchto metód: neutralizácia, imunofluorescencia (IF), ELISA. Ak tieto testy neumožnia definitívnu
identifikáciu vírusu do jedného týždňa, supernatant musí by� odoslaný do národného referenčného laboratória
alebo referenčného laboratória EÚ pre nákazy rýb na okamžitú identifikáciu. 

B. NEUTRALIZÁCIA

1. Odstránenie buniek z odobratého supernatantu odstredením pri 2 000 až 4 000 otáčkach/min alebo membrá-
novou filtráciou (0,45 µm) s membránou s nízkym viazaním bielkovín a supernatant sa zriedi v pomere 1:100
a 1:10 000 v médiu na bunkové kultúry. 

2. Pomerné časti dvoch roztokov supernatantu sa zmiešajú a inkubujú 60 minút pri teplote 15 oC s rovnakými
čas�ami týchto činidiel osobitne:
a) sérum obsahujúce skupinovo špecifickú protilátku proti VHSV v roztoku 1:50 

(obj. : obj.) alebo ako určí referenčné laboratórium vzh¾adom na možnú cytotoxicitu antisér,
b) sérum obsahujúce skupinovo špecifickú protilátku proti IHNV v roztoku 1:50 

(obj. : obj.) alebo ako určí referenčné laboratórium vzh¾adom na možnú cytotoxicitu antisér,
c) spojené antiséra proti domácim sérotypom IPNV v roztoku 1:50 (obj. : obj.) alebo ako určí referenčné laboratórium

vzh¾adom na možnú cytotoxicitu antisér,
d) samo médium (pozitívna kontrola).
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3. Z každej zmesi vírusu odobratého z povrchu séra sa naočkujú aspoň dve bunkové kultúry, každá po 50 µl,
a potom sa vykoná inkubácia pri teplote 15  oC. Skontroluje sa vývoj CPE, ako je to opísané v časti A.III.D.

4. Niektoré kmene VHSV nereagujú na neutralizačné testy. Takéto izoláty musí identifikova� IF alebo ELISA.

5. Alternatívne možno použi� iné neutralizačné testy s preukázanou účinnos�ou.

C. IF

Na identifikáciu každého vírusového izolátu sa aspoň osem krycích sklíčok alebo ich ekvivalentov osadí bunkami
pri hustote, ktorá povedie k splynutiu približne na 60 % až 90 % po 24 hodinách od kultivácie. Na tento účel sa
odporúčajú bunky EPC z dôvodu ich silnej pri¾navosti k skleným povrchom, pričom však možno použi� aj iné
bunkové línie, ako je BF-2, RTG-2 alebo FHM.

Keï sa bunky usadia na povrchu skla (asi jednu hodinu po osadení) alebo ak boli kultúry inkubované do 24
hodín, naočkuje sa vírus, ktorý má by� identifikovaný. Sú naočkované štyri kultúry v objemovom pomere 1:10
a štyri kultúry v pomere 1:1 000. Tie sa potom inkubujú pri teplote 15  oC počas 20 až 30 hodín. 

Po inkubácii sa kultúry dvakrát opláchnu v Eaglovom MEM bez séra, zafixujú sa v 80 % ¾adovom acetóne a potom
sa zafarbia dvomi vrstvami IFAT. Prvá reagenčná vrstva pozostáva z polyklonálnych alebo monoklonálnych
protilátok referenčnej kvality. Druhá reagenčná vrstva je fluorochrómom konjugované antisérum proti imunoglo-
bulínu, ktorý je použitý v prvej vrstve. Pre každé antisérum musí by� zafarbená aspoň jedna očkovacia kultúra
s vysokou dávkou a jedna s nízkou dávkou. Test musí zahŕňa� riadne negatívne a pozitívne kontroly. Odporúčajú
sa fluorochrómy, ako je FITC alebo TRITC.

Farbené kultúry sa ustália za použitia glycerolových solí a vyšetrujú pod dopadajúcim ultrafialovým (UV) svetlom.
Používajú sa okuláre 10 x 25 alebo 10 x 40 alebo 12 x 25 alebo 12 x 40 šošovky objektívu s numerickou apertúrou
0,7, resp.  1,3.

Metóda IF je uvedená ako príklad. Alternatívne môžu by� použité iné metódy IF súvisiace s bunkovými kultúrami,
fixáciou a protilátkami referenčnej kvality s preukázanou účinnos�ou.

D. ELISA

Jednotlivé jamky mikrotitrovacích dosiek sa na noc prekryjú odporúčanými roztokmi čistených imunoglobulíno-
vých frakcií z protilátok referenčnej kvality. 

Po opláchnutí jamiek pufrovacím roztokom PBS-Tween-20 sa vírus, ktorý má by� identifikovaný, pridá do jamiek
v dvojnásobných alebo štvornásobných riediacich krokoch a umožní sa jeho reakcia s náterovou protilátkou na 60
minút pri teplote 15 oC. Po opláchnutí pufrovacím roztokom PBS-Tween-20 sa pridajú biotinizované protilátky
zodpovedajúce špecifikácii náterových protilátok a nechajú sa reagova� 60 minút pri teplote 20 oC. Po ïalšom
opláchnutí sa pridá streptavidín konjugovaný HRP a umožní sa jeho reakcia na jednu hodinu pre teplote 20 oC. Po
poslednom opláchnutí sa vizualizuje viazaný enzým pomocou primeraných substrátov ELISA (OPD alebo iných).

Verzia ELISA na báze biotín-avidínu je uvedená ako príklad. Namiesto nej možno použi� iné verzie ELISA
s preukázanou účinnos�ou. 

ČASŤ  B

Diagnostické postupy na potvrdenie VHS a IHN pri podozrení na nákazy

I. Diagnostické metódy

1. Na diagnostikovanie VHS a IHN treba použi� jednu alebo viaceré z týchto metód:
a) konvenčná izolácia vírusu s následnou sérologickou identifikáciou vírusu,
b) izolácia vírusu so súbežnou sérologickou identifikáciou vírusu,
c) iné diagnostické metódy (IFAT, ELISA). 

2. Potvrdenie prvého prípadu VHS alebo VHN na farmách v schválených zónach nesmie vychádza� len zo samej
metódy uvedenej v bode 1 písm. c).

3. K tkanivovému materiálu určenému na virologické vyšetrenie môže by� v niektorých prípadoch potrebné priloži�

Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 303/2003 Strana 2267



ïalší materiál na bakteriologické, parazitologické, histologické alebo iné vyšetrenie s cie¾om umožni� diferen-
ciálnu diagnózu.

II. Konvenčná izolácia vírusu s následnou sérologickou identifikáciou vírusu

1. Výber vzoriek
Na vyšetrenie treba vybra� aspoň 10 rýb, ktoré majú typické príznaky IHN alebo VHS.

2. Príprava a expedícia vzoriek z rýb
Ako je ustanovené v časti A.I.C

3. Odber doplnkového diagnostického materiálu
Ako je ustanovené v časti A.I.D

4. Príprava vzoriek na virologické vyšetrenie
Ako je ustanovené v časti A.II

5. Virologické vyšetrenie
Ako je ustanovené v časti A.III

6. Identifikácia vírusu
Ako je ustanovené v časti A.IV

III. Izolácia vírusu so súčasnou sérologickou identifikáciou vírusu

1. Výber vzoriek
Ako je ustanovené v časti B.II.1

2. Príprava a expedícia vzoriek z rýb
Ako je ustanovené v časti A.I.C

3.  Odber doplňujúceho diagnostického materiálu
Ako je ustanovené v časti A.I.D

4. Homogenizácia orgánov
Ako je ustanovené v časti A.II.B

5. Odstreïovanie homogenátu
Homogenát sa odstreïuje v chladenej odstredivke pri teplote 2 oC až 5 oC pri 2 000 až 4 000 otáčkach/min počas

15 minút a supernatant sa odoberie a ošetrí antibiotikami počas štyroch hodín pri teplote 15 oC, napríklad
gentamicínom 1 mg/ml, alebo sa filtruje cez membránu (0,45 µm), a to cez membránu s nízkym viazaním bielkovín.

6. Ošetrenie supernatantu s diagnostickými antisérami 
Suspenzia orgánov ošetrená antibiotikami alebo filtrovaná cez membránu sa zriedi v pomere 1:10 a 1:1 000

v médiu na bunkové kultúry a pomerné časti sú zmiešané a inkubované 60 minút pri teplote 15 oC s rovnakými
čas�ami reagenčných činidiel uvedených v časti A.IV.B.

7. Bunkové kultúry a médiá
Ako je ustanovené v časti A.III.A

8. Očkovanie bunkových kultúr
Z každej zmesi vírusu a séra pripravenej pod¾a časti B.III.6 sa naočkujú aspoň dve bunkové kultúry z jednej

bunkovej línie, každá 50 µm.

9. Inkubácia bunkových kultúr
Ako je ustanovené v časti A.III.A
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10. Mikroskopia

Naočkované bunkové kultúry musia by� denne kontrolované na výskyt CPE pri 40- až 150-násobnom zväčšení.
Ak sa zabráni CPE použitím jedného z antisér, vírus možno považova� za identifikovaný v uvedenom zmysle. 

Ak sa nezabráni CPE žiadnym z antisér, musia by� vykonané postupy na identifikáciu vírusu nes pod¾a
časti A.IV.

11. Subkultivácia

Ak sa CPE vyvinul až po siedmich až desiatich dňoch, musí sa vykona� subkultivácia z kultúr naočkovaných
supernatantom a médiom (čas� B.III.6) pod¾a časti A.III.E.

IV. Iné diagnostické metódy

1. Supernatant pripravený pod¾a opisu v časti A.II.B sa môže podrobi� IFAT alebo ELISA pod¾a časti A.IV.C, resp.
časti A.IV.D. Tieto rýchle metódy treba doplni� o virologické vyšetrenie pod¾a časti B.II alebo B.III do 48 hodín
od odberu vzoriek, ak
a) je zistený negatívny výsledok alebo
b) je zistený pozitívny výsledok pri materiáli, ktorý predstavuje prvý prípad IHN alebo VHS v schválenej oblasti.

2. Tkanivový materiál môže by� podrobený iným diagnostickým metódam, ako je RT-PCR, IF na rezoch zmrazeného
materiálu, alebo imunohistochemickej analýze materiálov fixovaných formalínom. Tieto metódy musí vždy
sprevádza� naočkovanie nefixovaného tkanivového materiálu na bunkové kultúry. 

ČASŤ  C

Zdokumentovaná história neprítomnosti VHS alebo IHN v zónach
alebo na farmách v neschválených zónach.

Smernice a kritériá na program úradných zdravotných inšpekcií

1. Program zdravotných inšpekcií sa môže zača�
a) po úradne uznanom programe eradikácie VHSV alebo IHNV vrátane odstránenia všetkých rýb na farme, čistenia,

dezinfekcie a vyprázdnenia farmy pred opätovným zarybnením zo schválených fariem alebo
b) na farmách, ktoré sú historicky bez infekcie, ktorej pôvodcom je VHSV alebo IHNV.

2. Program zdravotných inšpekcií musí by� založený na klinických kontrolách a laboratórnych vyšetreniach.

3. Program musí zahŕňa� aspoň dve klinické zdravotné inšpekcie ročne pod¾a smerníc uvedených v časti A.

4. Aspoň pri jednej z inšpekcií vykonaných každý rok musí by� z každej farmy odobratých 30 vzoriek rybieho tkaniva
alebo vaječníkovej tekutiny. Vzorky sa musia vybra�, pripravi� a laboratórne vyšetri� pod¾a častí A, B a D.

5. Program zdravotných inšpekcií sa musí vykonáva� aspoň štyri roky na všetkých farmách v zóne alebo na farme
v neschválenej zóne, ktorá má by� schválená.

6. Na úradné uznanie programu sa nesmú vyskytnú� ani by� objavené žiadne prípady VHS alebo IHN, t. j. žiadne
klinické infekcie alebo izolácie vírusov.

ČASŤ  D

Postup titrácie na overenie citlivosti bunkových kultúr na infekciu

Ďalej sú odporúčané postupy titrácie uvedené v časti A.III.C.

Treba použi� aspoň dva izoláty VHSV a jeden izolát IHNV. Izoláty majú predstavova� hlavnú skupinu vírusov
v EÚ, napríklad pre VHSV jeden patogénny izolát zo pstruha dúhového v sladkej vode a jeden patogénny izolát
kambaly ve¾kej v slanej vode a pre IHNV jeden patogénny kmeň zo pstruha dúhového z Európy. Treba použi� dobre
definované izoláty z členských štátov. Referenčné izoláty sú k dispozícii v referenčnom laboratóriu EÚ pre nákazy
rýb.

Šarže vírusov sa získavajú v nieko¾kých pasážach na bunkových kultúrach v bankách s bunkovými kultúrami
na BF-2 alebo RTG-2 bunkách v prípade VHSV a na EPC alebo FHM bunkách pre IHNV. Treba použi� médium
bunkovej kultúry aspoň z 10 % séra. Na očkovanie použite nízku MOI (<1).

V prípade celkového CPE sa vírus získava 15-minútovým odstreïovaním supernatantu bunečnej kultúry pri

Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 303/2003 Strana 2269



2 000 otáčkach/min, sterilnou membránovou filtráciou (0, 45 µm) a distribuuje sa v označených kryoskúmavkách.
Vírus sa skladuje pri teplote —80 oC.

Týždeň po zmrazení sa tri nádobky s každým vírusom nechajú roztopi� v studenej vode a titrujú sa na ich
príslušnej bunkovej línii. Aspoň každých šes� mesiacov alebo pri podozrení, že sa znížila citlivos� bunkovej línie,
sa každý izolát vírusu rozmrazí a titruje. 

Postupy titrácie musia by� podrobne opísané a vždy sa musí použi� rovnaký postup. 

Titrácia so zriedením až do konečného bodu by mala zahŕňa� najmenej šes� opakovaní každého kroku riedenia.
Titre sa porovnajú s predtým získanými titrami. Ak sa titer ktoréhoko¾vek z troch izolátov vírusu zníži o dva
logaritmy alebo viac v porovnaní s počiatočným titrom, bunková línia sa nesmie ïalej používa� na účely doh¾adu.

Ak sú v laboratóriu rôzne bunkové línie, každú líniu treba skúma� osobitne. 

Záznamy sa musia uchováva� aspoň 10 rokov. 

ČASŤ  E

Skratky

BF-2 Poter zo slnečnice modrožiabrovej — 2 (bunková línia)

CPE Cytopatický efekt

CRL Referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva pre nákazy rýb

ELISA Enzymaticky viazaná imunosorpčná analýza

EPC Epithelioma papulosum cyprini (bunková línia)

FHM Fathead minnow (bunková línia)

FITC Fluorescein-izotiokyanát 

HEPES Kyselina sulfónová 2-/4-(2-hydroxyetyl)piperazino/etanolová

HRP Chrenová peroxidáza 

IF Imunofluorescencia

IFAT Nepriamy fluorescenčný test na dôkaz protilátok

IHN(V) Infekčná hematopoetická nekróza (vírus)

IPN(V) Infekčná pankreatická nekróza (vírus)

MEM Minimálne esenciálne médium

MOI Multiplicita infekcie (podiel počtu infekčných virusových častíc pridaných k známemu počtu buniek
               v jednej kultúre)

OPD Orto-fenylendiamín

PBS Fosfátom pufrovaný roztok soli

RTG-2 Gonády pstruha dúhového (bunková línia)

RT-PCR Reverzná transkriptáza-polymerázová re�azová reakcia

Tris-Hcl Tris(hydroxymetyl)aminometán-HCl

TRITC Tetrametyl-rodamín-izotiokyanát

VHS(V) Vírusová hemoragická septikémia (vírus)
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TABU¼KA 1

Program kontroly a odberu vzoriek zóny a pre farmy v neschválených zónach
na kontrolné obdobie dvoch rokov, ktorý predchádza získaniu schváleného

štatútu v súvislosti s VHS alebo IHN

Počet
klinických

kontrol za rok
(po dva roky)

Počet
laboratórnych
vyšetrení za
rok (po dva

roky)

Laboratórne vyšetrovanie na prítomnos� vírusu1)

Počet mladých rýb
(orgánový materiál)

Počet generačných rýb
(vaječníková tekutina)

Kontinentálne zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými 
     rybami

2 2
120 (prvá kontrola)2)
150 (druhá kontrola)

30 (prvá kontrola)3)
0 (druhá kontrola)

(b) Farmy len s generačný-
     mi rybami 

2 1 0 150 (prvá alebo druhá
kontrola)3)

(c) Farmy bez generačných
     rýb

2 2
150 (prvá a druhá

kontrola)
0

Pobrežné zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými
     rybami

2 2 120 (prvá kontrola)
150 (druhá kontrola)

30 (prvá kontrola)3)
0 (druhá kontrola)

(b) Farmy s lososovitými
     rybami bez generačných
     rýb

2 2
30 (prvá a druhá

kontrola)4) 0

(c) Farmy iných ako
     lososovitých rýb bez
     generačných rýb

2 2
150 (prvá a druhá

kontrola) 0

Maximálny počet rýb v jednej nádrži: 10

1) Alternatívne možno použi� redukovanú vzorku, ako je uvedené v tabu¾ke 2, ak sú splnené požiadavky uvedené v teste častí B.II.1, A.I.B.1
písm. b) a časti C.

2) Klinické kontroly.
3) Za výnimočných okolností, ak nie je možné získa� vaječníkovú tekutinu, možno namiesto nej odobra� vzorky orgánov.
4) Vzorky musia by� odobraté najskôr tri týždne po preložení rýb zo sladkej do slanej vody.
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TABU¼KA 2

Program kontroly a odberu vzoriek na kontrolné obdobie dvoch rokov,
ktoré predchádza získaniu schváleného štatútu v súvislosti s VHS alebo IHN

v zónach alebo na farmách v neschválených zónach s úradne uznanou
a zdokumentovanou históriou neprítomnosti týchto nákaz

Počet
klinických
kontrol za
rok (po dva

roky)

Počet 
laboratórnych
vyšetrení za
rok (po dva

roky)

Laboratórne vyšetrovanie na prítomnos� vírusu1)

Počet mladých rýb
(orgánový materiál)

Počet generačných rýb
(vaječníková tekutina)

Kontinentálne zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými
     rybami

2 2
0 (prvá kontrola)1)

30 (druhá kontrola)
30 (prvá kontrola)2)
0 (druhá kontrola)

(b) Farmy len
     s generačnými rybami

2 1 0 30 (prvá alebo druhá
kontrola)2)

(c) Farmy bez generačných
    rýb

2 2 30 (prvá a druhá
kontrola)

0

Pobrežné zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými 
     rybami

2 2
0 (prvá kontrola)

30 (druhá kontrola)
30 (prvá kontrola)2)
0 (druhá kontrola)

(b) Farmy s lososovitými
     rybami bez generačných
     rýb

2 2
30 (prvá a druhá

kontrola)3)
0

(c) Farmy iných lososovitých
    rýb bez generačných rýb

2 2
30 (prvá a druhá 

kontrola)
0

Maximálny počet rýb v jednej nádrži: 10

1) Klinické kontroly.
2) Za výnimočných okolností, ak nie je možné získa� vaječníkovú tekutinu, možno namiesto nej odobra� vzorky orgánov.
3) Vzorky musia by� odobraté najskôr tri týždne po preložení rýb zo sladkej do slanej vody.
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TABU¼KA 3

Program kontroly a odberu vzoriek pre zóny a farmy
v neschválených zónach na zachovanie schváleného štatútu

v súvislosti s VHS alebo IHN

Počet klinických
kontrol za rok

Laboratórne vyšetrenie na prítomnos� vírusu1)

Počet mladých rýb
(orgánový materiál)

Počet generačných rýb
(vaječníková tekutina)

Kontinentálne zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými
     rybami

2
20 (prvá alebo druhá

kontrola)
10 (prvá alebo druhá

kontrola)2)

(b) Farmy len 
     s generačnými rybami

2 0 30 (prvá alebo druhá
kontrola)2)

(c) Farmy bez 
     generačných rýb

2 30 0

Pobrežné zóny a farmy

(a) Farmy s generačnými
     rybami

2 20 (prvá alebo druhá
kontrola)

10 (prvá alebo druhá
kontrola)2)

(b) Farmy bez 
     generačných rýb 

1 303) 0

Maximálny počet rýb v jednej nádrži: 10

1) V schválených oblastiach sa musia odobera� vzorky len rotáciou v 50 % rybích fariem každý rok. V schválených farmách v neschválených
zónach sa musia vzorky odobera� každý rok.

2) Za výnimočných okolností, ak nie je možné získa� vaječníkovú tekutinu, možno namiesto nej odobra� vzorky orgánov.
3) Vzorky musia by� odobraté najskôr tri týždne po preložení rýb zo sladkej do slanej vody.

Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 303/2003 Strana 2273



ODOBERANIE VZORIEK A DIAGNOSTICKÉ POSTUPY NA ZISŤOVANIE
A POTVRDZOVANIE BONAMIÓZY (Bonamia ostreae)

A MARTEILIÓZY (Marteilia refringens)

Odoberanie vzoriek a diagnostické postupy, ktoré sa vykonajú na zis�ovanie a potvrdzovanie bonamiózy
a marteiliózy mäkkýšov v prípade abnormálneho úhynu a na uznanie schválených zón a fariem vrátane metód,
vyšetrovacích postupov a používaných médií, ich štandardizácie a vyhodnotenia výsledkov musia vyhovova�
postupom špecifikovaným v Diagnostickom manuáli pre choroby vodných živočíchov Medzinárodného úradu pre
choroby zvierat, tretie vydanie z roku 2000 (OIE Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases, Third Edition,
2000), čas� 3 (Choroby mäkkýšov) kapitola I.2 (Všeobecné informácie), kapitola 3.1.1. (Bonamiosis) a kapitola 3.1.3.
(Marteiliosis).

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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ČASŤ A

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU

na živé farmové ryby vnímavé na infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN)
 a vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS), ich ikry a gaméty

pri výmenách medzi neschválenými zónami

  I. Pôvod zásielky

Členský štát pôvodu: ...........................................................................................................................................

  Farma pôvodu:

Názov: ..................................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................

 II. Opis zásielky

Živé
živočíchy Ikry Gaméty

Druh:
Obvyklý názov
Vedecký názov

Množstvo:
Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

III. Určenie zásielky

Členský štát určenia: ...........................................................................................................................................

Príjemca: ..............................................................................................................................................................

Meno/názov: ........................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................

Miesto určenia: ....................................................................................................................................................

IV. Dopravný prostriedok

Typ: ......................................................................................................................................................................

Evidenčné číslo: ...................................................................................................................................................

Číslo1)

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 303/2003 Z. z.
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V. Zdravotné osvedčenie

Týmto potvrdzujem, že 

1. živočíchy tvoriace túto zásielku

a) neprejavujú klinické príznaky choroby v deň nakládky,

b) nie sú určené na neškodné odstránenie alebo na zabitie v rámci protinákazových opatrení na účel eredikácie
niektorej z chorôb uvedených v prílohe č. 2, 

c) nepochádzajú z farmy, ktorá podlieha obmedzeniam zo zdravotných dôvodov, najmä z farmy, ktorá je
infikovaná infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) a vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a ne-
boli v styku so živočíchmi pochádzajúcimi z takejto farmy,

2. ikry alebo gaméty tvoriace túto zásielku boli získané zo živočíchov spĺňajúcich tieto požiadavky.

     Vystavené v ......................................... dňa ...............................

 

     Názov úradnej služby: .................................................................

                                                                                                 ..............................................................
                                                                                                                     Meno a priezvisko 
                                                                                                                    (ve¾kými písmenami)

                                                                                                  .............................................................
                                                                                                         Funkcia podpísaného úradníka

                                                                                                   ............................................................
      Odtlačok pečiatky úradnej služby2)                                                                            Podpis2)

 

1) Vystavené úradnou službou.
2) Podpis a odtlačok pečiatky musia by� farby odlišnej od predtlačeného textu.

Strana 2276 Zbierka zákonov č. 303/2003 Čiastka 142



ČASŤ B

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU

na prepravu živých farmových rýb, ich ikier a gamét z fariem infikovaných 
infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) a vírusovou hemoragickou

septikémiou (VHS) do iných infikovaných fariem
v rámci Európskeho spoločenstva.

  I. Pôvod zásielky

Členský štát pôvodu: ...........................................................................................................................................

  Farma pôvodu:

Názov: ..................................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................

 II. Opis zásielky

Živé
živočíchy Ikry Gaméty

Druh:
Obvyklý názov
Vedecký názov

Množstvo:
Počet
Celková hmotnos�
Priemerná hmotnos�

III. Určenie zásielky

Členský štát určenia: ...........................................................................................................................................

Príjemca: ..............................................................................................................................................................

Meno/názov: ........................................................................................................................................................

Adresa: .................................................................................................................................................................

Miesto určenia: ....................................................................................................................................................

IV. Dopravný prostriedok

Typ: ......................................................................................................................................................................

Evidenčné číslo: ...................................................................................................................................................

Číslo1)
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V. Zdravotné osvedčenie

Týmto potvrdzujem, že

1. ryby tvoriace túto zásielku

a) pochádzajú z farmy infikovanej infekčnou hematopoetickou nekrózou (IHN) alebo vírusovou hemoragickou
septikémiou (VHS) a sú určené pre inú farmu infikovanú rovnakou chorobou,

b) neprejavovali žiadne klinické príznaky choroby v deň nakládky,

c) sú prevážané v zmysle prevozu, ktorý bol zapečatený po nakládke použitím pečate s touto identifikáciou:
......................................................................
a  prepravca rýb urobil opatrenia, aby zabezpečil, že  ryby môžu by� prepravené v optimálnych podmienkach
na prežitie bez výmeny prepravnej vody,

2. ikry alebo gaméty tvoriace túto zásielku pochádzjú z farmy infikovanej infekčnou hematopoetickou nekrózou
(IHN) alebo vírusovou hemoragickou septikémiou (VHS) a sú určené pre inú farmu infikovanú rovnakou
chorobou.

Vystavené v ............................................... dňa ...........................................

 

Názov úradnej služby: ......................................................................................................

                                                                                                       ..............................................................
                                                                                                                           Meno a priezvisko 
                                                                                                                          (ve¾kými písmenami)

                                                                                                       ...............................................................
                                                                                                           Funkcia podpísaného úradníka

                                                                                                      ..............................................................
          Odtlačok pečiatky úradnej služby2)                                                                 Podpis2)

1) Vystavené úradnou službou.
2) Podpis a odtlačok pečiatky musia by� farby odlišnej od predtlačeného textu.
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304

N A R I A D E N I E  V L Á D Y  

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách
s členskými štátmi 

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zá-
konov nariaïuje:

§ 1

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

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky tý-
kajúce sa zdravia zvierat pri premiestňovaní oviec
a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.1)

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie 
a) ovcami alebo kozami určenými na zabitie zvieratá

rodu Ovis alebo Capra (ïalej len „ovce a kozy“)
určené priamo alebo prostredníctvom schváleného
trhu alebo miesta zvodu na bitúnok, aby tam boli
zabité v súlade s požiadavkami ustanovenými
v osobitnom predpise,2) 

b) ovcami alebo kozami na chov a výkrm ovce a kozy
iné, ako sú uvedené v písmene a), určené na pre-
pravu na miesto určenia buï priamo, alebo pro-
stredníctvom schváleného trhu alebo strediska,

c) chovom chov definovaný v osobitnom predpise,3)
d) chovom úradne bez brucelózy oviec alebo kôz chov,

ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti
I bode 1, 

e) chovom bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý
spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti 2, 

f) obchodom obchod s členskými štátmi pod¾a smer-
nice Rady uvedenej v prílohe č. 1,

g) chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu cho-

roba uvedená v osobitnom predpise,4) na ktorú po-
dozrenie alebo ktorej výskyt sa musí ohlási� kom-
petentným orgánom členských štátov,

h) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár,
ktorý je vymenovaný pod¾a osobitného predpisu5)
alebo príslušným ústredným orgánom členského
štátu, 

i) trhom alebo miestom zvodu každé miesto okrem
chovu, kde sa vykonáva predaj alebo nákup oviec
alebo kôz a kde sa zhromažïujú, nakladajú alebo
vykladajú ovce alebo kozy a ktoré spĺňa podmienky
ustanovené v osobitnom predpise,6) 

j) oblas�ou územie Slovenskej republiky alebo člen-
ského štátu, ktoré spĺňa podmienky ustanovené
v osobitnom predpise,7)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadení, ktorým sa transponuje právny
predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe
č. 1 tohto nariadenia.8)

§ 3

(1) Ovce a kozy určené na zabitie môžu by� predme-
tom výmeny, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4.

(2) Ovce a kozy na chov a výkrm môžu by� predme-
tom výmeny, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 4
až 6 a poskytujú dodatočné záruky, ktoré možno po-
žadova� pod¾a § 7 a 8.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Sloven-
skej republiky (ïalej len „štátna veterinárna a potravi-
nová správa“) môže udeli� všeobecné alebo čiastočné
výnimky na premiestnenie oviec a kôz na chov a výkrm
určených na dočasnú pastvu pozdĺž vnútorných hra-
níc Slovenskej republiky. O týchto výnimkách infor-
muje Európsku komisiu.

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom

a ošípanými.
3) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov

živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
4) Príloha č. 4 písm. h) zákona č. 488/2002 Z. z. 
5) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
7) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
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§ 4

(1) Ovce a kozy určené na zabitie a ovce a kozy na
chov a výkrm určené na výmenu
a) musia by� označené a registrované pod¾a osobitné-

ho predpisu9) tak, aby bolo možné vyh¾ada� chov,
stredisko alebo miesto pôvodu alebo pobytu; na
účely identifikácie Slovenská republika a členské
štáty zabezpečia koordináciu svojho systému so
systémom Európskeho spoločenstva,

b) musia by� prehliadnuté úradným veterinárnym le-
károm najviac osem hodín pred nakládkou a ne-
smie sa u nich vyskytova� žiadny príznak ochore-
nia,

c) nemôžu pochádza� z chovu, ktorého činnos� bola
zakázaná zo zdravotných dôvodov a nemôžu by�
v styku so zvieratami z takého chovu, kde
1. vzplanula brucelóza, besnota, sne� slezinová, 
2. po zabití posledného zviera�a postihnutého jednou

z chorôb uvedených v prvom bode alebo vnímavé-
ho na takúto chorobu nebolo dodržané obdobie
zákazu (najmenej 42 dní pri brucelóze, 30 dní
pri besnote a 15 dní pri sneti slezinovej),

d) nemôžu pochádza� z chovu umiestneného vo vyhlá-
senom ochrannom pásme alebo by� v styku so zvie-
ratami z takého chovu a nemôžu tento chov opusti�
pod¾a osobitného predpisu,10) 

e) nemôžu by� predmetom obmedzenia z veterinárno-
-zdravotných dôvodov pod¾a osobitného predpi-
su11).

(2) Predmetom výmeny nemôžu by� ovce a kozy,
a) ktoré by mali by� určené na zabitie v rámci národ-

ného programu eradikácie chorôb neuvedených
v osobitných predpisoch12) alebo v prílohe č. 3,

b) s ktorými sa nemôže obchodova� na území, z ktoré-
ho pochádzajú, zo zdravotných alebo z veterinár-
nych dôvodov.

(3) Ovce a kozy určené na výmenu musia
a) by� narodené a chované od narodenia na území

Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b) ak boli dovezené, pochádza� z tretej krajiny,13) ktorá

je uvedená na zozname vyhotovenom pod¾a osobit-
ného predpisu, a
1. vyhovova� veterinárno-zdravotným podmienkam

pod¾a osobitného predpisu,14)
2. ak tieto podmienky chýbajú, vyhovova� podmien-

kam pod¾a osobitného predpisu.15)

§ 5

Bez dodatočných záruk, ktoré možno vyžadova� po-

d¾a § 7 a 8, ovce a kozy na chov a výkrm môžu by�
začlenené do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu
brucelózy alebo bez výskytu brucelózy, ak okrem po-
žiadaviek pod¾a § 4 spĺňajú požiadavky uvedené v prí-
lohe č. 2 častiach I.D a II.D. 

§ 6 

(1) Bez dodatočných záruk, ktoré možno vyžadova�
pod¾a § 7 a 8, ovce a kozy na chov a výkrm musia
navyše spĺňa� tieto požiadavky:
a) pochádza� z takého chovu a by� výlučne v styku so

zvieratami z takého chovu, v ktorom neboli klinicky
diagnostikované tieto choroby:
1. v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nákazlivá

agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) alebo ná-
kazlivá agalakcia kôz (Mycoplasma agalactiae, M.
capricolum, M. mycoides var. mycoides, „ve¾ké
kolónie“),

2. paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída
v predchádzajúcich 12 mesiacoch,

3. p¾úcna adenomatóza, maedi-visna alebo vírusová
artritída, alebo encefalitída kôz v predchádzajú-
cich troch rokoch; toto obdobie možno skráti� na
12 mesiacov, ak zvieratá infikované maedi-visna
alebo vírusovou artritídou, alebo encefalitídou kôz
boli zabité a zostávajúce zvieratá boli podrobené
dvom testom uznaným v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev s negatívnym výsled-
kom alebo ktoré bez dotknutia požiadaviek, ktoré
sa vz�ahujú na iné choroby, poskytuje na jednu
alebo na viac uvedených chorôb pod¾a schválené-
ho programu pod¾a § 7 a 8 zdravotné záruky, ktoré
sú rovnocenné pre vymenované choroby, 

b) pochádza� z chovu, v ktorom nebolo zistené, že po-
žiadavky uvedené v písmene a) neboli splnené; túto
skutočnos� osvedčí úradný veterinárny lekár, ktorý
je zodpovedný za vydanie zdravotného certifikátu,

c) pochádza� z chovu, ktorého vlastník alebo držite¾
zvierat písomne potvrdí, že zviera alebo zvieratá
určené na výmenu spĺňajú podmienky uvedené
v písmene a).

(2) Nekastrované barany na chov musia okrem po-
žiadaviek uvedených v odseku 1 
a) pochádza� z chovu, v ktorom v predchádzajúcich

12 mesiacoch nebol diagnostikovaný žiadny prípad
nákazlivej epididymitídy (B. ovis),

b) by� trvalo držané v chove 60 dní pred odoslaním,
c) by� v období 30 dní predchádzajúcich odoslaniu

sérologicky vyšetrené pod¾a prílohy č. 4 s negatív-
nym výsledkom alebo spĺňa� rovnocenné záruky
ustanovené Európskou komisiou,

 9) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
10) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002

Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.
12) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.

Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.
13) § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze

hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín.
15) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
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d) by� sprevádzané certifikátom pod¾a prílohy č. 6 vzo-
ru III.

§ 7

(1) Povinný alebo dobrovo¾ný národný program tlme-
nia chorôb alebo národný program monitorovania in-
fekčných chorôb alebo kontagióznych chorôb uvede-
ných v prílohe č. 3 pre celé územie alebo čas� územia
predkladaný Európskej komisii zahŕňa najmä
a) údaje o rozšírení týchto chorôb,
b) dôvody pre tento program, pričom sa berie do úvahy

význam týchto chorôb a predpokladaný prínos
programu v porovnaní s jeho nákladom,

c) geografickú oblas�, v ktorej sa program uplatní,
d) rôzne kategórie opatrení, ktoré budú uplatnené na

chov, štandardy, ktoré sa musia dosiahnu� v každej
kategórii, a použité vyšetrovacie postupy,

e) program monitorovacích postupov,
f) opatrenia, ktoré budú prijaté, ak z akéhoko¾vek

dôvodu niektorý chov prestáva plni� podmienky, na
ktorých základe bolo schválené (ïalej len „štatút“),

g) opatrenia, ktoré budú prijaté, ak výsledky testov
vykonaných v súlade s ustanoveniami programu
sú pozitívne.

(2) Program uvedený v odseku 1 štátna veterinárna
a potravinová správa predkladá Európskej komisii.
Európska komisia preskúma programy predložené
štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Progra-
my pod¾a odseku 1 môžu by� schválené pod¾a kritérií
uvedených v odseku 1 v súlade s požiadavkami Eu-
rópského spoločenstva. Pod¾a rovnakého postupu tre-
ba v rovnakom čase alebo najneskôr do troch mesiacov
po schválení programov definova� dodatočné záruky
všeobecné alebo obmedzené, ktoré možno vyžadova�
pri výmenách v Slovenskej republike a v členských
štátoch. Tieto záruky nesmú prevyšova� záruky, ktoré
Slovenská republika alebo členský štát uplatňuje
v národnom meradle.

(3) Programy uvedené v odseku 1 predložené Sloven-
skou republikou možno zmeni� alebo doplni� v súlade
s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Zmeny ale-
bo dodatky k programom, ktoré už boli schválené,
alebo k zárukám, ktoré boli určené pod¾a odseku 2,
možno schváli� pod¾a rovnakého postupu.

(4) Pri úhrade nákladov na zabezpečenie programov
uvedených v odseku 1 sa postupuje pod¾a osobitného
predpisu.16)

§ 8

(1) Ak sa štátna veterinárna a potravinová správa
domnieva, že územie Slovenskej republiky alebo časti
jej územia sú bez výskytu jednej z chorôb uvedených
v prílohe č. 3, na ktoré sú ovce a kozy vnímavé, pred-
loží Európskej komisii vysvet¾ujúcu dokumentáciu,
ktorá obsahuje najmä 

a) charakteristiku choroby a históriu jej výskytu,
b) výsledky testov doh¾adu založených na sérologic-

kých, mikrobiologických, patologických alebo epi-
demiologických (epizootologických) vyšetreniach
a na skutočnosti, že táto choroba musí by� pod¾a
zákona ohlásená orgánom veterinárnej správy,

c) obdobie, počas ktorého bol doh¾ad vykonávaný,
d) obdobie, počas ktorého bolo očkovanie proti tejto

chorobe zakázané, a geografické územie, ktorého
sa zákaz týkal,

e) mechanizmy na overenie neprítomnosti tejto choro-
by.

(2) Európska komisia prešetrí dokumentáciu uvede-
nú v odseku 1. Dodatočné záruky, ktoré možno poža-
dova� pri výmenách s členskými štátmi, sa stanovia
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev.
Tieto záruky nesmú prevýši� záruky, ktoré Slovenská
republika uplatňuje.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi
Európskej komisii akúko¾vek zmenu v dokumentácii
uvedenej v odseku 1, ktorá sa vz�ahuje na chorobu.
Záruky v odseku 2 možno na základe takéhoto ozná-
menia zmeni� alebo odvola� v súlade v požiadavkami
Európskych spoločenstiev.

§ 9

 Ovce a kozy musia by� pri premiestňovaní a pri
výmenách s členskými štátmi počas prepravy na mies-
to určenia sprevádzané zdravotným certifikátom pod-
písaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý zod-
povedá vzoru v prílohe č. 6 (vzory I, II, III). Tento
zdravotný certifikát sa musí vyhotovi� v deň prehliad-
ky pod¾a § 4 ods. 1 písm. b). Zdravotný certifikát musí
by� v slovenskom jazyku a najmenej v jednom z úrad-
ných jazykov členských štátov a v jazyku štátu urče-
nia. Platnos� zdravotného certifikátu je desa� dní.

§ 10

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie práv-
neho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 môžu veterinárni odborníci Európskej
komisie vykonáva� v spolupráci s príslušným orgá-
nom veterinárnej správy17) kontroly na mieste v Slo-
venskej republike. Príslušné orgány veterinárnej
správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa
tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európ-
skej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú
pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým
potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj
vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných pro-
striedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom
rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(2) Európska komisia je oprávnená informova� člen-

16) § 41 zákona č. 488/2002 Z. z. 
17) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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ský štát o výsledkoch kontrol vykonávaných pod¾a
odseku 1.

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev po-
trebné pravidlá na vykonanie odseku 1.

§ 11

(1) Ak Slovenská republika uplatňuje alternatívny
kontrolný systém poskytujúci rovnocenné záruky § 5
a § 6 písm. a) a c), môže štátna veterinárna a potravi-
nová správa povoli� na recipročnom základe výnimku

z kontroly pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a z povinnosti
vydania zdravotného certifikátu pod¾a § 9. 

(2) Ak takýto postup uplatní Slovenská republika pri
výmene oviec a kôz s niektorým členským štátom,
štátna veterinárna a potravinová správa informuje
Európsku komisiu.

§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta 2003
s výnimkou § 7 ods. 2 až 4, § 8, 10 a 11, ktoré nadobú-
dajú účinnos� dňom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach pri výmenách oviec a kôz vnútri
Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 46, 19. 2. 91, s. 19) v znení

rozhodnutia Komisie 94/164/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 74, 17. 3. 1994, s. 42),

rozhodnutia Komisie 94/953/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 371, 31. 12. 1994, s. 14),

rozhodnutia Komisie 2001/218/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 102, 12. 4. 2000, s. 63),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/10/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 147, 4. 5.
2001, s. 41), 

rozhodnutia Komisie 2002/261/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 91, 6. 4. 2002, 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. 304/2003 Z. z.
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ČASŤ A

I. CHOV OVIEC A KÔZ ÚRADNE BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

A. Udelenie štatútu

1. Chov oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) je chov, v ktorom
1.1. všetky vnímavé zvieratá na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo akýchko¾vek iných príznakov

brucelózy (B. melitensis) počas najmenej 12 mesiacov,
1.2. nie je žiadna ovca alebo koza, ktorá bola očkovaná proti brucelóze (B. melitensis), okrem zvierat očkovaných

najmenej pred dvoma rokmi vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou,
1.3. všetky ovce a kozy chovu staršie ako šes� mesiacov v čase testovania boli vyšetrené dvakrát v intervale

šiestich mesiacov alebo viackrát pod¾a prílohy č. 5, ak výsledky testov boli negatívne,
1.4. boli po testoch uvedených v bode 1.3 iba ovce alebo kozy narodené v chove alebo tie, ktoré prišli z chovu

úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v časti D a v ktorom
po nadobudnutí štatútu boli plnené požiadavky uvedené v časti B.

2. Chov umiestnený v úradne uznanom štáte alebo oblasti úradne bez výskytu brucelózy pod¾a bodu II.

B. Udržanie štatútu

1. V chove oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ktorý sa nenachádza v oblasti uznanej
úradne bez výskytu brucelózy a v ktorom po priznaní štatútu je prísun zvierat uskutočňovaný v súlade
s požiadavkami bodu D, musí sa každoročne vyšetri� reprezentatívny počet oviec a kôz starších ako šes�
mesiacov; chov si môže ponecha� svoj štatút bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ak výsledky testov boli
negatívne.

2. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia by� vyšetrené, pozostáva v každom chove
a) zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šes� mesiacov,
b) zo všetkých zvierat, ktoré boli do chovu prisunuté od predchádzajúceho testovania,
c) z 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (t. j. sú pohlavne dospelé) alebo produkujú mlieko,

najmenej však 50 % zvierat v chove, s výnimkou chovu, kde je menej než 50 samičích zvierat; v takom prípade
musia by� vyšetrené všetky samičie zvieratá.

3. Pre územie, ktoré nie je úradne bez výskytu brucelózy a kde viac ako 99 % chovov oviec alebo kôz je vyhlásených
za úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), môže sa frekvencia vyšetrovania chovov oviec a kôz úradne bez
výskytu brucelózy predĺži� na tri roky za predpokladu, že chovy, ktoré nie sú úradne bez výskytu brucelózy, sú
pod úradnou kontrolou a podliehajú eradikačnému programu. 

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. V prípade, že v chove oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy 
1.1. je jedna alebo viac oviec a kôz podozrivých z brucelózy (B. melitensis), musí by� orgánom veterinárnej správy

chovu odňatý štatút úradne bez výskytu brucelózy. Štatút môže by� iba pozastavený, ak podozrivé zviera
alebo zvieratá boli okamžite zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do
úradného zrušenia podozrenia z tejto choroby,

1.2. je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, pozastavenie priznania štatútu môže by� orgánom veterinárnej správy
zrušené iba vtedy, ak všetky infikované zvieratá alebo iba zvieratá vnímavého druhu na infekciu sú zabité
a dve vyšetrenia v intervale najmenej troch mesiacov alebo viackrát vykonané pod¾a prílohy č. 5 u všetkých
zvierat chovu starších ako šes� mesiacov a boli negatívne.

2. Ak chov uvedený v bode 1 je v oblasti, ktorá je uznaná úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), Slovenská
republika musí bezodkladne informova� Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
Príslušný orgán veterinárnej správy musí zabezpeči�
2.1. zabitie všetkých infikovaných zvierat a všetkých vnímavých zvierat druhu vnímavého na infekciu v chove;

členský štát musí priebežne informova� Európsku komisiu a členské štáty o vývoji choroby,
2.2. vykona� epizootické šetrenie a stáda, ktoré spolu epizootologicky súvisia, vyšetri� na brucelózu pod¾a bodu

1.2.
3. Ak je vzplanutie brucelózy potvrdené pod¾a odseku 2, Európska komisia po vyhodnotení okolností nového

Príloha č. 2  
k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

Strana 2284 Zbierka zákonov č. 304/2003 Čiastka 142



vzplanutia brucelózy (B. melitensis) prijme, ak toto vyhodnotenie ju na to oprávňuje, rozhodnutie pozastavujúce
alebo odnímajúce štatút tejto oblasti. Ak je štatút odňatý, podmienky na jeho nové získanie sa musia stanovi�
rovnakým postupom.

D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) 

  Ovce alebo kozy môžu by� zaradené do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy, ak tieto zvieratá 
1. pochádzajú z chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy, 
2. pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy, 
3. sú jednotlivo označené pod¾a § 4 ods. 1 písm. a),
4. neboli očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, očkovanie bolo vykonané najmenej pred dvomi rokmi;

samičie zvieratá staršie ako dva roky, ktoré boli očkované pred dosiahnutím veku siedmich mesiacov, môžu by�
rovnako presunuté do chovu, 

5. musia by� izolované pod úradným dozorom na chov pôvodu a počas izolácie by� dvakrát vyšetrené v intervale
najmenej šiestich týždňov pod¾a prílohy č. 5, ak výsledky boli negatívne.

II. ŠTÁT ALEBO OBLASŤ ÚRADNE BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY

1. Štát alebo oblas� môže by� uznaná pod¾a rozhodnutia Európskej komisie za úradne bez výskytu brucelózy, ak
1.1. je v nej najmenej 99,8 % chovov oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy alebo ak
1.2. spĺňa tieto podmienky:

1.2.1. brucelóza oviec a kôz podliehala povinnému hláseniu najmenej pä� rokov,
1.2.2. najmenej pä� rokov nebol úradne potvrdený žiadny prípad brucelózy oviec a kôz,
1.2.3. najmenej tri roky bolo zakázané očkovanie, 

1.3. zhodu s podmienkami schválila Európska komisia.

2. Štát alebo oblas� môže by� ïalej uznaná úradne bez výskytu brucelózy, ak spĺňa podmienky uvedené v bode 1.1. 
2.1. V prvom roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) náhodné

vyšetrenia vykonané v chove alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 99 %, infikovaných bolo menej ako 0,2 %
hospodárstiev alebo aspoň 10 % oviec a kôz starších ako šes� mesiacov bolo vyšetrených pod¾a prílohy č. 5,
ak výsledky boli negatívne.

2.2. Ročne od druhého roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis)
náhodné vyšetrenia vykonané buï v chove, alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 95 %, infikovaných bolo
menej ako 0,2 % chovov alebo aspoň 5 % oviec a kôz starších ako šes� mesiacov bolo vyšetrených testom
pod¾a prílohy č. 5, ak výsledky boli negatívne.

2.3. Ustanovenia uvedené v bodoch 1 a 2 môže zmeni� rozhodnutím Európska komisia.

3. Podmienky na uznanie štatútu sa naïalej plnia.

ČASŤ B

CHOV OVIEC A KÔZ BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

A. Udelenie štatútu

1. Za chov bez výskytu brucelózy (B. melitensis) sa považuje chov oviec a kôz, ak
1.1. všetky zvieratá vnímavé na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo iných príznakov brucelózy

najmenej 12 mesiacov,
1.2. všetky alebo niektoré ovce alebo kozy boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou rozhodnutím

Európskej komisie; zvieratá musia by� očkované do veku siedmich mesiacov,
1.3. všetky očkované ovce a kozy chovu staršie ako 18 mesiacov boli dvoma testmi vyšetrené v intervale šiestich

mesiacov alebo viackrát pod¾a prílohy č. 5,
1.4. všetky neočkované ovce a kozy chovu staršie ako šes� mesiacov v čase testovania boli dvoma testmi

vykonanými v intervale šiestich mesiacov alebo viackrát vyšetrené pod¾a prílohy č. 5, ak výsledky boli
negatívne,

1.5. v chove boli po testoch uvedených v bode 1.3 alebo 1.4 iba ovce a kozy narodené v chove alebo tie, ktoré
prišli z chovu bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v bode 1.4.
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2. Po získaní štatútu chovu bez výskytu brucelózy boli naïalej plnené požiadavky stanovené bodom 1.2.

B. Udržanie štatútu

V každom chove sa musí ročne vykona� vyšetrenie reprezentatívneho počtu oviec a kôz. Chov si môže ponecha�
štatút iba vtedy, ak sú všetky testy negatívne. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia by� vyšetrené, pozostáva
pre každý z chovov

1. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šes� mesiacov, ktoré neboli očkované,
2. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako 18 mesiacov, ktoré boli očkované,
3. zo všetkých zvierat prisunutých do chovu od predchádzajúceho vyšetrenia,
4. z 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (pohlavne dospeli) alebo produkujú mlieko, najmenej 50

samičích zvierat na chov; ak je v chove menej ako 50 samičích zvierat, musia by� vyšetrené všetky samičie
zvieratá. 

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. Štatút chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy sa odníme, ak v chove je jedna alebo viac oviec a kôz podozrivých
z brucelózy (B. melitensis). Štatút možno iba dočasne odňa�, ak podozrivé zviera alebo zvieratá boli okamžite
zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do úradného zrušenia podozrenia z tejto
choroby.

2. Ak je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, dočasné pozastavenie štatútu možno zruši� iba vtedy, ak všetky
infikované zvieratá alebo všetky zvieratá, ktoré sú na infekciu vnímavé, sú zabité a dve vyšetrenia v intervale
najmenej troch mesiacov sú vykonané pod¾a prílohy č. 5 u 
2.1. všetkých očkovaných zvierat starších ako 18 mesiacov s výsledkom negatívnym,
2.2. všetkých neočkovaných zvierat starších ako šes� mesiacov s výsledkom negatívnym.

D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis) 

1. Do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy môžu by� zaradené iba ovce alebo kozy, ktoré pochádzajú
z hospodárstva oviec a kôz bez výskytu brucelózy alebo úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis).

2. Ovce a kozy pochádzajúce z iného chovu, ako je uvedené v bode 1, musia spĺňa� tieto podmienky:
2.1. musia by� jednotlivo označené pod¾a § 4 ods. 1 písm. a),
2.2. musia pochádza� z chovu, v ktorom všetky zvieratá náležiace k druhom vnímavým na brucelózu (B. meli-

tensis) nemali žiadny klinický alebo iný príznak brucelózy (B. melitensis) najmenej 12 mesiacov, 
2.3. nemôžu by� očkované v posledných dvoch rokoch,
2.4. boli izolované pod veterinárnym dozorom v chove pôvodu a v tomto čase dvakrát vyšetrené v intervale

najmenej šiestich týždňov pod¾a prílohy č. 5, 
2.5. boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou nie menej ako 15 dní pred

vstupom do chovu určenia.

E. Zmena štatútu

Chov oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis) môže by� zmenený na chov úradne bez výskytu brucelózy
(B. melitensis) po minimálnom období dvoch rokov, ak

a) nemá žiadne zviera, ktoré bolo očkované proti brucelóze (B. melitensis) počas predchádzajúcich dvoch rokov,
b) podmienky pod¾a časti D bodu 2 boli po celé uvedené obdobie trvalo plnené,
c) na konci druhého roku boli zvieratá staršie ako šes� mesiacov vyšetrené pod¾a prílohy č. 5 vo všetkých prípadoch

s negatívnym výsledkom.
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INFEKČNÉ OCHORENIA

Patria sem ochorenia uvedené v osobitnom predpise1) a 

1. infekčná agalakcia,

2. paratuberkulóza,

3. Lymphadenitis caseosa,

4. p¾úcna adenpomatóza,

5. maedi-visna,

6. artritída alebo encefalitída kôz.  

Príloha č. 3  
k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

1) Príloha č. 4 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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VYŠETRENIA NA LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

1. Na uznanie štatútu chovu sa vykonávajú vyšetrenia na brucelózu (B. melitensis) metódou s použitím bengálskej
červenej alebo komplement fixačným testom pod¾a bodov 1 a 2, alebo akouko¾vek inou metódou schválenou
Európskou komisiou. Komplement fixačný test sa používa na vyšetrovanie jednotlivých zvierat.

2. Vyšetrovanie metódou s použitím bengálskej červenej
Vyšetrovanie bengálskou červenou sa môže uplatni� na výber chovu, ktorý môže získa� štatút chovu oviec a kôz
úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy.

3. Vyšetrovanie komplement fixačným testom
3.1. vyšetrovanie komplement fixačným testom musí by� uplatňované na jednotlivých zvieratách,
3.2. vyšetrovanie komplement fixačným testom sa môže uplatni� na výber chovu oviec a kôz, ktorý môže získa�

štatút chovu úradne bez výskytu brucelózy alebo bez brucelózy.

4. Ak sa pri vyh¾adávaní brucelózy bengálskou červenou zistí, že je pozitívnych viac ako 5 % zvierat, každé zviera
v chove sa musí vyšetri� doplňujúcim vyšetrením komplement fixačným testom.

5. Pri vykonávaní tohto testu sa za pozitívne sérum považuje obsah 20 alebo viacerých jednotiek MJKFT/ml.

6. Použité antigény musia by� schválené národným laboratóriom a musia by� štandardizované na druhé medziná-
rodné štandardné sérum proti Brucella abortus. 

Príloha č. 4  
k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.
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 ÚRADNÝ TEST NA INFEKČNÚ EPIDIDYMITÍDU (BRUCELLA OVIS)

Komplement fixačný test

1. Použitý špecifický antigén musí by� schválený národným laboratóriom a musí by� štandardizovaný proti
medzinárodnému štandardu séra proti Brucella ovis.

2. Pracovné sérum musí by� štandardizované s medzinárodným štandardom séra proti Brucella ovis pripraveným
Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Ve¾ká Británia.

3. Ako pozitívne sérum sa považuje sérum, ktoré obsahuje 50 alebo viac medzinárodných jednotiek/ml.

Príloha č. 5  
k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.
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VZOR I

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1) 

na výmenu  oviec alebo kôz určených na zabitie medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev

č .............................................................

Štát vývozu: .................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: ...........................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: ........................................................................................................................

  I.  Počet zvierat: .........................................................................................................................................

 II.  Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce Plemeno Vek
Úradná individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III. Pôvod zvierat 

Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskeho spoločenstva alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice 72/462/EHS,

a zodpovedajú 
1. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
2. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/496/EHS a boli chované najmenej 30 dní v členskom štáte

odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z ..........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do .........................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..................................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ...................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: ........................................................................................................................

Príloha č. 6  
k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.
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V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli  prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
choroby,

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby,
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami v chove, ktorý je predmetom zákazu z veterinárno-zdravotných

dôvodov, a to:
1. zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z nasledujúcich chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

a) brucelóza,
b) besnota,
c) sne� slezinová,

2. po likvidácii posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je dĺžka zákazu najmenej
a) 42 dní, ak ide o  brucelózu,
b) 30 dní, ak ide o besnotu,
c) 15 dní, ak ide o sne� slezinovú, a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v styku so zvieratami chovu

umiestneného v ochrannom pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatňovaní legislatívy Európskych
spoločenstiev sú zakázané odsuny zvierat,

D. neboli predmetom veterinárno-zdravotných opatrení pri uplatňovaní legislatívy Európskych spoločenstiev týkajú-
cich sa slintačky a krívačky a neboli očkované proti slintačke a krívačke,

E. pochádzajú
1. z hospodárstva2) ...........................................................................................................................................,4)
2. zo schváleného trhu2)  ...................................................................................................................................,4)

F. boli prepravené priamo bez priechodu,2) zvodu,2) miesta nalodenia,2) maštale ve¾koobchodníka,2) schváleného miesta
hraničnej kontroly2)

a) z chovu,2) z chovu na zvod a zo zvodu,2)
b) na miesto nalodenia dopravnými prostriedkami pri dodržaní predbežnej očisty a dezifekcie úradne schvále-

ným dezinfekčným prostriedkom, ktorý zabezpečuje ochranu zdravotného štatútu zvierat,
G. v čase kontroly spĺňajú podmienky prepravy v súlade so smernicou 91/628/EHS5). 

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v .......................................................... Dňa ...........................................................

                   (deň prehliadky)

 

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

 (podpis úradného veterinárneho lekára)

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

 (meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky:
1) Zdravotný certifikát môže by� vystavený len pre počet zvierat, ktoré sú prepravované v rovnakom vagóne, kamióne, lietadle alebo lodi,

pochádzajú z jedného chovu a majú rovnakého príjemcu.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Pri vagónoch a kamiónoch uveïte registračné číslo, pri lietadlách číslo letu a pri lodiach názov.
4) Ak je to  vhodné, napíšte názov.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov ich povinností v súlade s platnými  ustanoveniami Európskych spoločenstiev najmä vo vz�ahu

k spôsobilosti zvierat  na prepravu. 

          (odtlačok pečiatky)
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VZOR II

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1)

na výmenu oviec alebo kôz určených na výkrm medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev

 č. ..............................................................

Štát vývozu: ...................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: .............................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: ..........................................................................................................................

  I. Počet zvierat: ..........................................................................................................................................

 II. Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce Plemeno Vek
Úradná individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III. Pôvod zvierat 
Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskeho Spoločenstva alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice

72/462/EHS, a zodpovedajú 
1. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
2. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/469/EHS a boli chované najmenej 30 dní

v členskom štáte odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z .........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do .......................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..................................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ...................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: .......................................................................................................................
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 V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli  prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
ochorenia,

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby,
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami na hospodárstve, ktoré je predmetom zákazu z veteri-

nárno-zdravotných dôvodov, a to:
1. zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z týchto chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

a) brucelózy,
b) besnoty,
c) sneti slezinovej;

2. po odstránení posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je zákaz najmenej 
a) 42 dní, ak ide o brucelózu,
b) 30 dní, ak ide o besnotu,
c) 15 dní, ak ide o sne� slezinovú,

a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v styku so zvieratami chovu umiestneného v ochrannom
pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatnení legislatívy Európskych Spoločenstiev sú zakázané
odsuny zvierat;

D. nepodliehajú opatreniam týkajúcim sa zdravia zvierat pod¾a legislatívy Európskych Spoločenstiev o slintačke
a krívačke ani neboli očkované proti slintačke a krívačke;

E. 1. buï spĺňajú podmienky na  zaradenie do chovu oviec alebo kôz, ktorý je úradne bez výskytu brucelózy
(B. melitensis), t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a

1. sú individuálne označené,
2. neboli nikdy očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, boli očkované pred viac ako dvoma rokmi.

Ale zvieratá samičieho pohlavia staršie ako dva roky, ktoré boli očkované vo veku nižšom ako sedem
mesiacov, môžu by� tak isto  zaradené do chovu,

3. boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom
na brucelózu s negatívnymi výsledkami  v súlade s prílohou C smernice 91/68/EHS  v intervale
najmenej šiestich týždňov;

2. alebo spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je bez výskytu brucelózy (B. melitensis),
t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo
c) až do určeného dátumu v rámci eradikačných plánov schválených pod¾a rozhodnutia 90/242/EHS pochá-

dzajú z chovu iného ako z chovu uvedeného v písmenách a) a b) a spĺňajú tieto podmienky:
1. sú individuálne označené a
2. pochádzajú z chovu, v ktorom  všetky zvieratá druhov vnímavých na brucelózu (B. melitensis) nepreja-

vovali žiadne klinické alebo iné  príznaky brucelózy najmenej  12 mesiacov a 
2.1 neboli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis)  v posledných dvoch rokoch, 
2.2 boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené

dvom testom na brucelózu s negatívnymi výsledkami v súlade s prílohou C smernice
91/68/EEC v intervale najmenej šiestich týždňov alebo

2.3 boli očkované vakcínou schválenou Európskou komisiou vo veku nižšom ako sedem mesiacov, ale
nie neskôr ako 15 dní pred ich zaradením do chovu určenia;2)

F. boli získané z
a) chovu2) ....................................................................................... 4),
b) schváleného trhu2)....................................................................... 4),
c) tretej krajiny2)...............................................................................4),

G. boli prepravované priamo, bez  prechodu/prechodu cez2) miesto zvodu zvierat,2) miesto nakladania,2) zariadení
sprostredkovate¾a:

a) z chovu,2) z chovu na trh a odtia¾2)
b) do aktuálneho miesta nakladania dopravným prostriedkom, ktorý bol vopred  vyčistený a dezinfikovaný úradne

schváleným dezinfekčným prostriedkom takým spôsobom, ktorý poskytuje účinnú ochranu zdravotného stavu
zvierat;

Čiastka 142 Zbierka zákonov č. 304/2003 Strana 2293



H. v čase prehliadky boli spôsobilé na prepravu na určenú cestu v súlade s nariadeniami smernice
91/628/EHS.5)

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v ..........................................................    Dňa .......................................................................

                         (deň prehliadky)

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

(podpis úradného veterinárneho lekára)

 .........................................................................................
    (meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky:
1) Osvedčenia o zdravotnom stave sa môžu vystavi� len pre zvieratá, ktoré sa budú prepravova� v tom istom železničnom vagóne, nákladnom

aute/kamióne, lietadle alebo lodi, pochádzajú z toho istého chovu a sú zasielané tomu istému príjemcovi.
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Uveïte registračné číslo v prípade železničných vagónov a nákladných áut/kamiónov, číslo letu  v prípade lietadla a meno v prípade  lode.
4) Ak je to potrebné, uveïte meno.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov povinností v súlade s platnými nariadeniami Európskych spoločenstiev, najmä týkajúcich sa

spôsobilosti prepravovaných zvierat.

           (odtlačok pečiatky) 
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VZOR III

ZDRAVOTNÝ CERTIFIKÁT1)

na výmenu oviec alebo kôz určených na chov medzi členskými štátmi Európskych Spoločenstiev

č. ............................................................

Štát vývozu: ..................................................................................................................................................

Kompetentné ministerstvo: ............................................................................................................................

Územný kompetentný orgán: .........................................................................................................................

  I.  Počet zvierat: ........................................................................................................................................

 II.  Identifikácia zvierat:

Počet zvierat
Ovce, kozy samice,

samce
Plemeno Vek

Úradná
individuálna
identifikácia (uvies�
číslo a umiestnenie) 

III.  Pôvod 

Zvieratá

a) sa narodili a boli chované od svojho narodenia na území Európskych spoločenstiev alebo
b) boli dovezené z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý bol vyhotovený pod¾a § 3 smernice 72/462/EHS

a zodpovedajú 
3. veterinárno-zdravotným podmienkam pod¾a § 8 smernice 72/462/EHS alebo
4. podmienkam pod¾a § 8 písm. a) bodu 2 smernice 91/469/EHS a boli chované najmenej 30 dní v členskom štáte

odoslania. 

IV. Miesto určenia zvierat

Zvieratá budú odoslané

z ........................................................................................................................................................

(miesto odoslania)

do ......................................................................................................................................................

(členský štát určenia)

vlakom, kamiónom, lietadlom, loïou2) ..............................................................................................3)

Meno a adresa odosielate¾a: ................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: ....................................................................................................................
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V. Zdravotné údaje

Potvrdzujem, že uvedené zvieratá zodpovedajú týmto podmienkam:

A. k dnešnému dňu boli prehliadnuté (počas 48 hodín pred nakládkou) a neboli zistené žiadne klinické príznaky
ochorenia;

B. neboli určené na zabitie v rámci eradikačného programu nákazlivej alebo inej infekčnej choroby;
C. nepochádzajú z chovu a neboli v styku so zvieratami v chove, ktoré sú predmetom zákazu z veterinár-

no-zdravotných dôvodov, a to:
a) zákaz súvisí s výskytom ohniska jednej z týchto chorôb, na ktoré sú zvieratá vnímavé:

1. brucelóza,
2. besnota,
3. sne� slezinová;

b) po odstránení posledného zviera�a postihnutého chorobou alebo podozrivého z choroby je zákaz najmenej
1. 42 dní, ak ide o  brucelózu,
2. 30 dní, ak ide o besnotu,
3. 15 dní, ak ide o sne� slezinovú
a zvieratá nesmú pochádza� z chovu alebo by� v kontakte so zvieratami chovu umiestneného v ochrannom
pásme, ktoré bolo stanovené a z ktorého pri uplatnení legislatívy  Európskych spoločenstiev sú zakázané
odsuny zvierat;

D. nepodliehajú opatreniam týkajúcim sa zdravia zvierat pod¾a legislatívy Európskych spoločenstiev o slintačke
a krívačke ani neboli očkované proti slintačke a krívačke.

E. V prípade scrapie
a) pochádzajú z chovu spĺňajúceho tieto požiadavky:

1. podlieha pravidelným  úradným veterinárnym kontrolám,
2. zvieratá sú označené,
3. nebol potvrdený žiadny prípad scrapie najmenej tri roky,
4. kontrola odberom vzoriek sa vykonáva v chove u starých zvierat samičieho pohlavia, ktoré sú určené na

brakovanie,
5. zvieratá samičieho pohlavia sú zaradené do tohto chovu, len ak pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa  tie isté

požiadavky;
b) boli nepretržite chované v chove (chovoch), ktorý spĺňa požiadavky stanovené v bode E písm. a) od narodenia

alebo posledné tri roky;
c) ak sú určené do členského štátu, ktorý má výhodu pre celé územie alebo čas� jeho územia,  z nariadení

ustanovených v prílohe č. III časti I, kapitole A, bode 3(b) nariadenia (EC) č. 999/2001, spĺňajú garancie
uvedené v programoch uvedených v tomto bode.

F.1. Buï spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je úradne bez výskytu brucelózy
(B. melitensis), t. j.

a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) alebo
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a

1. sú individuálne označené,
2. neboli nikdy očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, boli očkované pred vyše dvoma rokmi; ale

zvieratá samičieho pohlavia staršie ako dva roky, ktoré boli očkované  vo veku nižšom ako sedem mesiacov,
môžu by� tak isto  zaradené do chovu,

3. boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom
na brucelózu s negatívnymi výsledkami  v súlade s prílohou C 91/68/EHS  v intervale najmenej šiestich
týždňov,

  2. alebo spĺňajú podmienky na zaradenie do chovu oviec alebo kôz,  ktorý je bez výskytu brucelózy, t. j.
a) pochádzajú z chovu úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo    
b) pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy (B. melitensis), alebo     
c) až do určeného dátumu v rámci eradikačných plánov schválených pod¾a rozhodnutia 90/242/EHS pochádzajú

z chovu iného ako z chovu uvedeného v písmenách a)  a b) a spĺňajú tieto podmienky:
1. sú individuálne označené a
2. pochádzajú z chovu, v ktorom  sú všetky zvieratá druhov vnímavých na brucelózu (B. melitensis) bez

klinických príznakov alebo akýchko¾vek iných príznakov brucelózy najmenej 12 mesiacov,
3. a

3.1 neboli vakcinované proti brucelóze (B. melitensis)  v posledných dvoch rokoch,
3.2 boli izolované pod úradným dozorom v chove pôvodu a počas takejto izolácie boli podrobené dvom testom

na brucelózu s negatívnymi výsledkami v súlade s prílohou C smernice 91/68/EHS  v intervale
najmenej šiestich týždňov, alebo

3.3 boli vakcinované s Rev. I vakcínou vo veku menej ako sedem  mesiacov, ale nie neskôr ako 15 dní pred
ich zaradením do chovu určenia.
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G. V prípade nákazlivej epididymitídy  baranov (B. ovis), ak sa to týka nekastrovaných plemenných baranov,
musia

a) pochádza� z chovu, v ktorom nebol v posledných 12 mesiacoch   hlásený žiadny prípad nákazlivej epididymitídy
baranov (B. ovis),

b) boli nepretržite chované v tomto chove 60 dní pred zaslaním,
c) boli podrobené 30 dní pred zaslaním komplement fixačnému testu na zistenie nákazlivej epididymitídy baranov

(B. ovis) s negatívnym výsledkom;
H. pod¾a vedomostí podpisujúceho a na základe písomného vyhlásenia vykonaného vlastníkom neboli získané

z chovu alebo neboli v kontakte zo zvieratami  z chovu, v ktorom  boli klinicky zistené tieto choroby:
a) v posledných šiestich mesiacoch nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) a nákazlivá agalakcia kôz

(Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides, ve¾ká kolónia),
b) v posledných 12 mesiacoch paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída,
c) v posledných troch rokoch pulmonálna adematóza, maedi/visna alebo vírusová artritída/encefalitída kôz;

časový limit je však znížený na 12 mesiacov, ak  boli zvieratá postihnuté s maedi/visna alebo vírusovou
artritídou/encefalitídou kôz  zabité a zostávajúce zvieratá  reagovali negatívne na dva testy;

I. boli získané z
a) chovu2) ...................................................................................... 4),
b) schváleného trhu2)...................................................................... 4),
c) tretej krajiny2)..............................................................................4);

J. boli prepravované priamo, bez  prechodu/prechodu cez2) miesto zvodu zvierat/2) miesto nakladania,2)  zaria-
denia sprostredkovate¾a2) schválenú hraničnú veterinárnu stanicu2)

a) z chovu2) / z chovu na trh a odtia¾2)
b) do aktuálneho miesta nakladania dopravným prostriedkom, ktorý bol vopred  vyčistený a dezinfikovaný úradne

schváleným dezinfekčným prostriedkom takým spôsobom, ktorý poskytuje účinnú ochranu zdravotného stavu
zvierat;

K. v čase prehliadky boli spôsobilé na prepravu na určenú cestu  v súlade s nariadeniami smernice
91/628/EHS.5) 

VI. Osvedčenie platí desa� dní od dátumu prehliadky.

Vyhotovené v .......................................................... Dňa .......................................................................

               (deň prehliadky)

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

         (odpis úradného veterinárneho lekára)

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

(meno paličkovým písmom, kvalifikácia podpísaného)

Vysvetlivky: 
1) Osvedčenia o zdravotnom stave sa môžu vystavi� len pre zvieratá, ktoré sa budú prepravova� v tom istom železničnom vagóne, nákladnom

aute/kamióne, lietadle alebo lodi, pochádzajú z toho istého chovu a ktoré sú zasielané tomu istému príjemcovi. 
2) Nehodiace sa prečiarknite.
3) Uveïte registračné číslo v prípade železničných vagónov a nákladných áut/kamiónov, číslo letu  v prípade lietadla a meno v prípade  lode.
4) Ak je to potrebné, uveïte meno.
5) Toto vyhlásenie nezbavuje prepravcov povinností vyplývajúcich z ostatných nariadení Európskych spoločenstiev, najmä týkajúcich sa

zdravotnej spôsobilosti prepravovaných zvierat.

          (odtlačok pečiatky) 
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305

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

z 9. júla 2003

o identifikácii a registrácii zvierat

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods.1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na
vykonanie § 3 ods. 2 a § 18 ods. 1 zákona č. 488/2002
Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov nariaïuje:

§ 1

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

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú veterinárne po-
žiadavky na identifikáciu a registráciu zvierat.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté veterinárne
požiadavky na účely eradikácie alebo kontroly chorôb1)
a ustanovenia osobitných predpisov.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) zviera�om zviera patriace k druhom uvedeným

v osobitných predpisoch,3) 
b) chovom akáko¾vek prevádzkareň, stavba, alebo ak

ide o chov pod otvoreným nebom, akéko¾vek mies-
to, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde
sa s nimi manipuluje,

c) držite¾om fyzická osoba alebo právnická osoba, kto-
rá je zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný
čas,

d) príslušným orgánom orgán pod¾a osobitného pred-
pisu,4)

e) výmenou výmena pod¾a osobitného predpisu.5)

§ 3

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej re-
publiky (ïalej len „ministerstvo“) zriaïuje počítačovú
databázu pre centrálny register zvierat,6) na ktoré sa
vz�ahuje toto nariadenie. 

(2) Centrálny register zvierat pod¾a odseku 1 sa musí
pravidelne aktualizova� a obsahova� informácie o všet-
kých chovoch s uvedením 
a) druhu zvierat držaného v chove,
b) držite¾a,
c) značiek používaných na identifikáciu chovu pod¾a

§ 5 a 8.

(3) Centrálny register zvierat musí obsahova� údaje
o každom chove najmenej tri roky od skončenia chovu
zvierat.

(4) V centrálnom registri zvierat sa nevedú údaje o fy-
zických osobách, ktoré držia najviac tri zvieratá druhu
ovce alebo kozy, na ktoré nežiadajú dotácie, alebo držia
1 ošípanú, a ktoré sú určené len na ich vlastné použitie
alebo spotrebu za predpokladu, že u týchto zvierat je
pred ich premiestnením vykonaná kontrola dodržiavania
požiadaviek pod¾a tohto nariadenia.

§ 4

(1) Držite¾ ošípaných pod¾a osobitného predpisu,7)
ktorého chov je vedený v registri pod¾a  § 3, je povinný
vies� evidenciu, ktorá obsahuje počet zvierat prítom-
ných v chove a v ktorej musí by� 
a) aktualizovaný záznam o všetkých premiestneniach

s uvedením pôvodu zvierat alebo miesta ich určenia
a dátumu ich premiestnenia vrátane počtu pred-
metných zvierat pod¾a každého premiestnenia do
chovu a z chovu,

1) § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupu-

júcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho
mäsa a produktov z neho.
Zákon č. 240/1998 Z. z. o po¾nohospodárstve a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom
a ošípanými.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách
s členskými štátmi.

4) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov

živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
 6) § 5 zákona č. 488/2002 Z. z.
 7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
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b) vo všetkých prípadoch pod¾a písmena a) uvedená
identifikačná značka aplikovaná pod¾a § 5 a 8.

(2) Držite¾ oviec alebo kôz pod¾a osobitného predpi-
su,8) ktorého chov je vedený v registri pod¾a § 3, je
povinný vies� evidenciu, ktorá obsahuje aspoň celkový
počet oviec a kôz nachádzajúcich sa v chove, a to kaž-
dý rok k dátumu určenému Štátnou veterinárnou
a potravinovou správou Slovenskej republiky (ïalej
len „štátna veterinárna a potravinová správa“) a ktorá
musí obsahova�
a) aktualizovaný počet živých oviec samičieho pohla-

via a kôz starších ako 12 mesiacov alebo tých, ktoré
porodili v chove,

b) premiestnenia oviec a kôz s uvedením ich pôvodu
alebo miesta určenia, ich označenia a dátumu pre-
miestnenia vrátane počtu predmetných zvierat po-
d¾a každého premiestnenia do chovu a z chovu.

(3) Každý držite¾ musí
a) na požiadanie poskytnú� príslušnému orgánu všet-

ky informácie o pôvode, identifikácii a primerane
o mieste určenia zvierat, ktoré vlastní alebo vlastnil,
držal, prepravoval, uvádzal na trh alebo zabil,

b) pri zvieratách premiestňovaných na trh alebo z tr-
hu do zberného strediska alebo zo zberného stre-
diska poskytnú� dokument s uvedenými podrob-
nos�ami o týchto zvieratách prevádzkovate¾ovi trhu
alebo zberného strediska, ktorý je dočasným drži-
te¾om zvierat a ktorý tento dokument môže použi�
na splnenie povinností pod¾a odseku 1 písm. b).

(4) Evidencia a informácie pod¾a odsekov 1 až 3
musia by� k dispozícii v chove a príslušnému orgánu
na jeho žiados�, a to najmenej počas troch rokov. 

§ 5

(1) Identifikačné značky sa musia aplikova� čo naj-
skôr a vždy predtým, ako zviera opustí chov, v ktorom
sa narodilo.

(2) Značku nemožno odstráni� alebo vymeni� bez
povolenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

(3) Ak sa značka stane nečitate¾nou alebo ak dôjde
k jej strate, nová značka sa musí aplikova� v súlade
s týmto ustanovením.

(4) Držite¾ musí každú náhradnú značku zazname-
na� do evidencie pod¾a § 4 tak, aby bola zrejmá jej
súvislos� so značkou pridelenou skôr.

(5) Označenie zvierat pod¾a odseku 1 sa vykonáva
ušnou značkou alebo tetovaním umožňujúcim zisti�
chov, z ktorého pochádzajú, a umožňujúcim vykona�
zápis do registra pod¾a § 3 a odkaz vo všetkých sprie-
vodných dokumentoch s uvedením ušnej značky alebo
tetovania. Ušná značka musí zodpoveda� vzoru schvá-
lenému ministerstvom, musí by� nesfalšovate¾ná a či-

tate¾ná po celý život zviera�a. Nesmie by� znova použi-
te¾ná a musí by� fixovaná na zvierati bez toho, aby mu
škodila.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa určí sys-
tém premiestňovania zvierat. Tento systém musí
umožňova� identifikáciu chovu, z ktorého zvieratá
pochádzajú, a chovu, v ktorom sa zvieratá narodili.

(7) Zvieratá, ktoré sú označené dočasnou identifi-
kačnou značkou zásielky, musí počas premiestnenia
sprevádza� doklad, ktorý umožní urči� ich pôvod,
vlastníka, miesto nakládky a miesto určenia. 

(8) Plemenné zvieratá musia by� navyše identifikované
v súlade so systémom pod¾a osobitného predpisu.9)

 § 6

Zviera�u dovezenému z iného členského štátu sa
musí ponecha� jeho pôvodná značka.

§ 7

Držite¾ poskytuje informácie týkajúce sa presunov
zvierat, ktoré nie sú sprevádzané certifikátom alebo
dokladom, ktorý si vyžadujú veterinárne alebo zoo-
technické predpisy, príslušnému orgánu na jeho po-
žiadanie najmenej tak dlho, ako určí štátna veterinár-
na a potravinová správa. 

§ 8

(1) Zviera dovezené z tretej krajiny, ktoré prešlo kon-
trolami pod¾a osobitného predpisu10) a ktoré zostáva
na území Slovenskej republiky, musí sa identifikova�
v chove určenia značkou, ktorá spĺňa požiadavky § 5,
do 30 dní od vykonania týchto kontrol a vždy predtým,
než zviera opustí chov. 

(2) Identifikácia pod¾a odseku 1 nie je potrebná, ak
je chovom určenia bitúnok nachádzajúci sa v Sloven-
skej republike, ktorý je pod veterinárnou kontrolou,
a zviera sa zabije do 30 dní po tom, čo sa podrobilo
kontrolám. Pôvodná identifikácia zviera�a zavedená
tre�ou krajinou sa zaznamená v registri pod¾a § 4 spo-
lu s identifikačnou značkou, ktorá mu bola pridelená
v Slovenskej republike.

§ 9

Zviera musí by� označené v súlade s týmto nariade-
ním najneskôr do 31. decembra 2003.

§ 10

Identifikácia a registrácia zvierat pod¾a tohto naria-
denia sa nevz�ahuje na identifikáciu a registráciu ho-
vädzieho dobytka pod¾a osobitného predpisu.11) 

 8) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
 9) Zákon č. 194/1998 Z. z. o š¾achtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z.
10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. 
11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. 
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§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta

2003 okrem § 6, ktorý nadobúda účinnos� dňom na-
dobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii. 

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 92/102/EHS z 27. novembra 1992 o identifikácii a registrácii zvierat (Úradný vestník Európ-
skych spoločenstiev L 355, 5. 12. 1992, s. 32).

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 
k  nariadeniu vlády č. 305/2003 Z. z.
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