
312

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

z 9. júla 2003

o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh
surového mlieka, tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov

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:

Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Tým to na ria de ním sa do práv ne ho po riad ku Slo -
ven skej re pub li ky trans po nu jú práv ne pred pi sy Eu -
róp skych spo lo čen stiev uve de né v prí lo he č. 1.

(2) Tým to na ria de ním sa usta no vu jú zdra vot né po -
žia dav ky na vý ro bu a uvá dza nie na trh1) su ro vé ho mlie -
ka, te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka, mlie ka na
vý ro bu mlieč nych vý rob kov a mlieč nych vý rob kov ur -
če ných na spot re bu ¾uï mi.

(3) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na pria my pre daj
su ro vé ho mlie ka vý rob com su ro vé ho mlie ka spot re bi -
te ¾o vi, kto ré po chá dza z cho vu úrad ne uzna né ho bez
tu ber ku ló zy a úrad ne uzna né ho bez bru ce ló zy ale bo
uzna né ho bez bru ce ló zy a mlieč ne vý rob ky vy ro be né
z toh to mlie ka na hos po dár stve pre ko neč né ho spot re -
bi te ¾a za pred po kla du, že hy gie nic ké pod mien ky na
hos po dár stve spĺ ňa jú zdra vot né po žia dav ky usta no ve -
né v § 24.

(4) Tým to na ria de ním nie sú dotk nu té usta no ve nia
oso bit né ho pred pi su,2) po žia dav ky, kto ré sa tý ka jú nie -
ktoré ho čias toč ne ale bo úpl ne de hyd ro va né ho kon zer -
vo va né ho mlie ka ur če né ho na spot re bu ¾uï mi, po žia -
dav ky, kto ré sa tý ka jú ur či tých lak top ro te í nov (ka ze í nov 
a ka ze i ná tov) ur če ných na spot re bu ¾uï mi a po žia dav ky,
kto ré sa tý ka jú ochra ny ozna čo va nia po u ží va né ho pri
mar ke tin gu s mlie kom a mlieč ny mi vý rob ka mi.

§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) su ro vým mlie kom mlie ko, kto rým je sek rét mlieč nej

ž¾a zy zís ka ný na do je ním od jed nej ale bo od via ce -
rých kráv, oviec, kôz ale bo by vo lích kráv, kto rý ne bol 
za hria ty na tep lo tu vyš šiu ako 40 oC ale bo ošet re ný

iným spô so bom, kto rý má rov no cen ný úči nok ako
za hria tie na tep lo tu 40 oC,

b) mlie kom na vý ro bu mlieč nych vý rob kov su ro vé mlie ko 
ur če né na spra co va nie, te ku té ale bo zmra ze né mlie ko
zís ka né zo su ro vé ho mlie ka, kto ré bolo fy zi kál ne ošet -
re né auto ri zo va ným pro ce som, ako je te pel né ošet re -
nie ale bo ter mi zá cia; zlo že nie mlie ka na vý ro bu mlieč -
nych vý rob kov mož no zme ni� len pri da ním ale bo
odob ra tím pri ro dze ných zlo žiek mlie ka,

c) te pel ne ošet re ným kon zum ným mlie kom kon zum né
mlie ko ur če né na pre daj ko neč né mu spot re bi te ¾o vi
ale bo za ria de niu spo loč né ho stra vo va nia, kto ré sa
zís ka lo te pel ným ošet re ním a po nú ka sa ako mlie ko
 po d¾a prí lo hy č. 4 čas ti A.1 bodov 6, 7, 8, 9, 10, 11
ale bo ako mlie ko ošet re né pas te ri zá ciou ur če né na
vo¾ ný pre daj na zá kla de po žia dav ky jed not li vé ho
spot re bi te ¾a,

d) mlieč nym vý rob kom
1. vý ro bok po chá dza jú ci vý luč ne z mlie ka; pri púš �a

sa pri da nie zlo žiek pot reb ných na vý ro bu, ak sa
tie to zlož ky ne po u ži jú na to, aby čias toč ne ale bo
úpl ne na hra di li akú ko¾ vek mlieč nu zlož ku, 

2. zlo že ný mlieč ny vý ro bok, kto rým je vý ro bok,
v kto rom nie je ale bo nemá by� na hra de ná žiad na
zlož ka mlie ka a v kto rom pred sta vu je mlie ko ale -
bo mlieč ny vý ro bok jeho pod stat nú čas� čo do
množ stva ale bo cha rak te ru vý rob ku,

e) te pel ným ošet re ním mlie ka ohrev mlie ka, kto ré ho pô -
so be ním musí by� vý sle dok skúš ky fos fa tá zo vej ak ti -
vi ty vy ko na nej bez pros tred ne po ohre ve ne ga tív ny,

f) ter mi zá ciou ohrev su ro vé ho mlie ka na tep lo tu 57 oC
až 68 oC v tr va ní naj me nej 15 se kúnd, po vy ko na ní
kto ré ho musí by� vý sle dok skúš ky fos fa tá zo vej ak ti -
vi ty po zi tív ny,

g) pro dukč ným hos po dár stvom pre vádz ka reň s jed nou 
ale bo s via ce rý mi kra va mi, ov ca mi, ko za mi ale bo by -
vo lí mi kra va mi, od kto rých sa zís ka va mlie ko,

h) zber ným stre di skom pre vádz ka reň, do kto rej sa zvá -
ža su ro vé mlie ko, v kto rej sa môže chla di� a čis ti�,

i) štan dar di zač ným stre di skom pre vádz ka reň, kto rá
nie je spo je ná bez pros tred ne so zber ným stre di s -
kom, s mlie kar ňou na ošet re nie mlie ka, ani s mlie -
kar ňou na spra co va nie mlie ka a v kto rej sa su ro vé
mlie ko od stre ïu je ale bo sa vy ko ná va zme na pri ro -
dze ných zlo žiek mlie ka,
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1) § 2 písm. c) zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
2) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 25. no vem bra 2002 č. 2953/2002-100, kto rým sa vy dá va tr ho vý po ria dok pre

mlie ko (ozná me nie č. 683/2002 Z. z.).



j) mlie kar ňou na ošet re nie mlie ka pre vádz ka reň,
v kto rej sa mlie ko te pel ne ošet ru je,

k) mlie kar ňou na spra co va nie mlie ka pre vádz ka reň,
v kto rej sa mlie ko ale bo mlieč ne vý rob ky ošet ru jú,
spra cú va jú a ba lia do pria me ho oba lu; za mlie ka reň
na spra co va nie mlie ka sa po va žu je aj pro dukč né
hos po dár stvo, v kto rom sa mlie ko ale bo mlieč ne vý -
rob ky ošet ru jú, spra cú va jú a ba lia do pria me ho oba -
lu,

l) prí sluš ným or gá nom or gán ve te ri nár nej sprá vy Slo -
ven skej republiky3) ale bo ústred ný or gán člen ské ho
štátu4) prí sluš ný na vy ko ná va nie ve te ri nár nych
kon trol ale bo kaž dý or gán, na kto rý bola táto pô sob -
nos� pre ne se ná,

m) ba le ním do pria me ho oba lu ochra na vý rob kov uve -
de ných v § 1 ods. 2 po u ži tím pr vot né ho oba lu ale bo
pr vot né ho kon taj ne ra, kto rý je v pria mom sty ku
s da ný mi vý rob ka mi; pria mym oba lom je tiež sa mot -
ný pr vot ný obal ale bo sa mot ný pr vot ný kon taj ner,

n) ba le ním do dru hé ho oba lu umies tne nie jed né ho ale -
bo via ce rých vý rob kov pod ¾a § 1 ods. 2 ba le ných
v pria mom oba le ale bo ne za ba le ných do oba lu ale bo
kon taj ne ra; dru hým oba lom je tiež sa mot ný obal ale -
bo kon taj ner,

o) her me tic ky uzav re tým oba lom ne prie pust ný obal
ur če ný po uzav re tí na ochra nu ob sa hu pred vnik nu -
tím mik ro or ga niz mov po čas te pel né ho ošet re nia
a po ňom,

p) uvá dza ním na trh skla do va nie ale bo vy sta vo va nie
na pre daj, po nú ka nie na pre daj, pre daj, do dá va nie
ale bo kaž dý iný spô sob dis po no va nia v Eu róp skych
spo lo čen stvách ok rem ma lo ob chod né ho pre daja,
kto rý musí by� pred me tom kon trol usta no ve ných
pod ¾a oso bit né ho pred pi su pre ma lo ob chod ný pre -
daj,5)

r) ob cho dom ob chod me dzi člen ský mi štát mi s to va rom
v sú la de s práv nym ak tom uve de ným v prí lo he č. 1.

(2) Na úče ly toh to na ria de nia sa po u ži jú aj po jmy
uve de né v na ria de niach,6) 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 he č. 1.

Pož iadavky na výrobu

§ 3

(1) Su ro vé mlie ko na vý ro bu mlieč nych vý rob kov
a te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka 
a) musí po chá dza� zo zvie rat a z cho vov zvie rat, kto ré

sú pra vi del ne kon tro lo va né prí sluš ným or gá nom ve -
te ri nár nej správy7) pod ¾a § 11 ods. 1 až 4,

b) musí by� kon tro lo va né pod ¾a § 9 ods. 6 až 11, § 12

a 13 a musí spĺ ňa� štan dar dy uvedené v prí lo he č. 2
časti D,

c) musí spĺ ňa� po žia dav ky uvedené v prí lo he č. 2
časti A,

d) musí po chá dza� z cho vov zvie rat, kto ré spĺ ňa jú
požiadavky uve de né v prí lo he č. 2 časti B,

e) musí spĺ ňa� hy gie nic ké po žia dav ky uve de né v prí -
lohe č. 2 časti C.

(2) Mlie ko zo zdra vých zvie rat zo stá da, kto ré ne spĺ -
ňa po žia dav ky uve de né v prí lohe č. 2 časti A ods. 1
písm. a) bode 1 a písm. b) bode 1, sa môže po u ží va� len
na vý ro bu te pel ne ošet re né ho mlie ka a na vý ro bu
mlieč nych vý rob kov po jeho te pel nom ošet re ní pod do -
zo rom re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy.
Ak ide o ko zie mlie ko a ov čie mlie ko ur če né na vý me nu,
te pel né ošet re nie sa musí vy ko na� na mies te.

§ 4

Su ro vé mlie ko na spot re bu ¾uï mi, kto ré sa uvá dza
na trh v tom to sta ve, musí
a) spĺ ňa� po žia dav ky uve dené v § 3, prí lo he č. 2

časti D.I.2. a v prí lo he č. 4 v časti B.2. bode 1,
b) ak sa ne predá spot re bi te ¾o vi do dvoch ho dín od

skon če nia do je nia, sa vy chla di� pod ¾a prí lo hy č. 2
časti C,

c) spĺ ňa� po žia dav ky uve de né v prí lo he č. 4 časti D,
d) spĺ ňa� ïal šie po žia dav ky uve de né v prí lohe č. 6, kto -

ré sa vz�a hu jú len na su ro vé mlie ko zís ka va né na
úze mí Slo ven skej re pub li ky.

§ 5

Te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko, kto ré sa uvá dza
na trh, musí
a) by� zís ka né zo su ro vé ho mlie ka, kto ré sa musí čis ti�

ale bo fil tro va� za ria de ním pod ¾a prí lo hy č. 3 časti E
ods. 1 písm. f) a
1. musí spĺ ňa� po žia dav ky usta no ve né v § 3,
2. ak ide o krav ské mlie ko, spĺ ňa� pod mien ky uve -

de né v prí lo he č. 7 časti B bode 1,
3. ak pre šlo zber ným stre di skom mlie ka, zber né

stre di sko mlie ka musí spĺ ňa� pod mien ky uved e -
né v prí lo he č. 3 v čas tiach A až C a F, ale bo ak
bolo pre čer pa né z jed né ho tan ku do dru hé ho, do -
dr ža� pod mien ky hy gie ny a dis tri bú cie,

4. ak pre šlo štan dar di zač ným stre di skom, štan dar -
di zač né stre di sko musí spĺ ňa� pod mien ky uve -
dené v prí lo he č. 3 v čas tiach A, B, D a F, 

5. ak ide o ste ri li zo va né mlie ko a UHT mlie ko, mlie -
ko na ich vý ro bu môže by� po dro be né po čia toč né -
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3) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
4) § 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
5) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996

č. 981/1996-100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky v zne ní
ne skor ších pred pi sov (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.).

6) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej republiky 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 ria de nia vlá dy Slo ven skej republiky č. 304/2003 Z. z. o po žia dav kách na zdra vie zvie rat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich vý me nách 
s člen ský mi štátmi.

7) § 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



mu te pel né mu ošet re niu v pre vádz kar ni, kto rá
spĺ ňa pod mien ky uve de né v pís me ne b),

b) po chá dza� z mlie kar ne na ošet re nie mlie ka, kto rá
spĺ ňa pod mien ky pod ¾a prí lo hy č. 3 častí A, B, E a F,
a musí sa kon tro lo va� pod ¾a § 9 ods. 6 až 11 a § 12,

c) by� ošet re né pod ¾a prí lo hy č. 4 časti A.1,
d) spĺ ňa� štan dar dy uve dené v prí lo he č. 4 v čas ti B.2,
e) by� ozna če né pod ¾a prí lo hy č. 4 časti D a by� za ba le -

né v pria mom oba le pod ¾a prí lo hy č. 4 časti C v mlie -
karni na ošet re nie mlie ka, v kto rej bolo mlie ko po -
dro be né po sled né mu ošet re niu,

f) skla do va� sa pod ¾a prí lo hy č. 4 časti E,
g) pre pra vo va� sa za vy ho vu jú cich pod mie nok hy gie ny

pod ¾a prí lo hy č. 4 časti E,
h) v prie be hu pre pra vy ok rem pre pra vy mlie ka jeho vý -

rob com ako pria ma do dáv ka ko neč né mu spot re bi te -
¾o vi ma� odo sie la te ¾om vy sta ve ný sprie vod ný ob -
chod ný do klad pod ¾a prí lo hy č. 5, kto rý
1. ok rem úda jov pod ¾a prí lo hy č. 4 časti D ob sa hu je

údaj o dru hu te pel né ho ošet re nia mlie ka,
2. údaj, na kto ré ho zá kla de mož no iden ti fi ko va� prí -

sluš ný or gán, kto rý vy ko ná va do zor v pre vádz -
kar ni, ak to nie je jas né zo  schva ¾o va cie ho čís la,

3. musí prí jem ca mlie ka ucho vá va� naj me nej je den
rok a na po žia da nie ho pred lo ži� prí sluš né mu or -
gá nu ve te ri nár nej sprá vy,

i) ak ide o krav ské mlie ko, musí spĺ ňa� tie to po žia dav -
ky:
1. bod tuh nu tia ne smie by� vyš ší ako — 0, 520 oC,
2. špe ci fic ká hmot nos� ne smie by� niž šia ako 1 028

gra mov na li ter sta no ve ná v pl no tuč nom mlie ku
pri tep lo te 20 oC, ale bo ek vi va lent ná hod no ta sta -
no ve ná v od stre de nom mlie ku pri tep lo te 20 oC,

3. ob sah biel ko vín musí by� naj me nej 28 gra mov na
li ter vy po čí ta ný ako ná so bok per cen ta cel ko vé ho
du sí ka v mlie ku a fak to ra 6,38,

4. ob sah bez tu ko vej su ši ny ne smie by� niž ší ako
8,50 %,

j) bod tuh nu tia vyš ší ako — 0, 520 oC sa pri púš �a, ak sa
na zá kla de kon trol pod ¾a prí lo hy č. 4 časti A.1
bodu 4 písm. b) pre u ká že, že mlie ko ne ob sa hu je pri -
da nú vodu.

§ 6

Mlieč ne vý rob ky mu sia by� vy ro be né
a) zo su ro vé ho mlie ka, kto ré spĺ ňa po žia dav ky § 3

a štan dar dy a špe ci fi ká cie uve dené v prí lo he č. 4
čas ti A, a ak su ro vé mlie ko pre šlo zber ným stre di s -
kom ale bo štan dar di zač ným stre di skom, tie to mu -
sia spĺ ňa� pod mien ky pod ¾a prí lo hy č. 3 čas tí A až D
a F, ale bo

b) z mlie ka ur če né ho na vý ro bu mlieč nych vý rob kov
zís ka né ho zo su ro vé ho mlie ka, kto ré spĺ ňa po žia -
dav ky pod ¾a pís me na a) a 
1. kto ré po chá dza z mlie kar ne na ošet re nie mlie ka,

kto rá spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 3 častí A,
B, E a F, 

2. kto ré sa skla do va lo a pre pra vo va lo pod ¾a po žia -
da viek prí lo hy č. 4 časti E.

§ 7

(1) Mlieč ne vý rob ky mu sia by� zís ka né
a) z mlie ka, kto ré spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a § 6, ale bo
b) z mlieč nych vý rob kov, kto ré mu sia

1. by� pri pra ve né v mlie kar ni na spra co va nie mlie -
ka, kto rá spĺ ňa štan dar dy a špe ci fi ká cie pod ¾a
prí lo hy č. 3 častí A, B, E a F a kto rá je kon tro lo va -
ná pod ¾a § 9 ods. 6 až 11 a § 12,

2. spĺ ňa� štan dar dy usta no ve né v prí lo he č. 4
časti B,

3. by� za ba le né v pria mom oba le a v dru hom oba le
pod ¾a prí lo hy č. 4 časti C, a ak ide o te ku té mlieč -
ne vý rob ky ur če né na pre daj ko neč né mu spot re -
bi te ¾o vi, mu sia sa ba li� tak, aby spĺ ňa li po žia dav -
ky pod ¾a od se ku 3 uvedenej čas ti,

4. by� ozna če né pod ¾a prí lo hy č. 4 časti D,
5. skla do va� a pre pra vo va� sa pod ¾a prí lo hy č. 4

časti E,
6. kon tro lo va� sa pod ¾a § 12 a prí lo hy č. 4 časti F,
7. ak ob sa hu jú aj iné zlož ky ako mlie ko, tie to iné

zlož ky mu sia by� vhod né na spot re bu ¾uï mi,
8. by� te pel ne ošet re né po čas vý rob né ho pro ce su,

ale bo vy ro be né z vý rob kov, kto ré boli te pel ne
ošet re né ale bo kto rých vý rob ný pro ces za hŕ ňa
hy gie nic ké špe ci fi ká cie, kto ré sú dos ta toč né, aby
za ru či li hy gie nic ké kri té riá pre všet ky fi nál ne vý -
rob ky.

(2) Mlieč ne vý rob ky mu sia ma� pri pre pra ve pri po je -
ný do klad pod ¾a § 5 písm. h).

(3) Ak oso bit ný pred pis v sú la de s prí sluš ný mi pred -
pis mi Eu róp skych spo lo čen stiev ne us ta no ví inak,
mlie ko a mlieč ne vý rob ky ur če né na ob chod ne smú by�
ošet re né io ni zu jú cim žia re ním.

§ 8

(1) Syry, kto ré sú star šie, ale bo syry s ča som zre tia
naj me nej 60 dní, ne mu sia 
a) by� vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka, kto ré spĺ ňa po žia -

dav ky na vlast nos ti su ro vé ho mlie ka pod ¾a prí lo hy
č. 2 časti D,

b) spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a § 7 ods. 1 písm. b) bodov 1
a 3, ak fi nál ne vý rob ky spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a
prí lo hy č. 4 čas ti B a B.1, 

c) spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 4 časti D, D.2
písm. b).

(2) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky môže v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav ka mi Eu -
róp skych spo lo čen stiev usta no vi� po dro bnos ti na vý ro -
bu vý rob kov uve de ných v od se ku 1 a štan dar dy
špe ci fic ké pre ten to druh vý rob kov.

(3) Pre vádz ka rňam, kto ré vy rá ba jú tra dič né mlieč ne
vý rob ky, kto rý mi sú mlieč ne vý rob ky his to ric ky uzna -
né ale bo vy ro be né pod ¾a tech nic kých re fe ren cií ale bo
vý rob ných me tód ko di fi ko va ných ale bo re gis tro va ných
v člen skom štá te, v kto rom sú tra dič ne vy rá ba né ale bo
chrá ne né ná rod ným, re gio nál nym ale bo miest nym
práv nym pred pi som v člen skom štá te, v kto rom sú tra -
dič ne vy rá ba né, môže or gán ve te ri nár nej sprá vy, ak
mlie ko, kto ré sa po u ží va na ich vý ro bu, spĺ ňa po žia dav -
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ky uve de né v prí lo he č. 2 časti A, po vo li� vý nim ky
z tých to po žia da viek:
a) z usta no ve ní prí lo hy č. 3 časti A písm. f) a z prí lo hy

č. 4 časti C bodu 2, kto ré sa tý ka jú dru hu ma te riá -
lov, kto ré ob sa hu jú ná stro je a za ria de nie špe ci fic ké
na prí pra vu, ba le nie do dru hé ho oba lu a ba le nie do
pria me ho oba lu; tie to ná stro je a toto za ria de nie sa
mu sia stá le udr žia va� vo vy ho vu jú com sta ve čis to ty
a mu sia sa pra vi del ne čis ti� a dez in fi ko va�,

b) z usta no ve ní prí lo hy č. 3 časti A písm. b) bodov 1
až 4, kto ré sa tý ka jú zre cích piv níc ale bo miest nos tí
pre tie to vý rob ky; tie to zre cie piv ni ce a miest nos ti
môžu za hŕ ňa� prí rod né geo lo gic ké ste ny a ste ny, po -
dlahy, stro py a dve re, kto ré nie sú hlad ké, ne prie -
pust né, odol né, po kry té svet lým ná te rom ale bo z ne -
ko ro du jú ce ho ma te riá lu. Frek ven cia a druh čis te nia 
a dez in fek cie v tých to piv ni ciach a miest nos tiach
budú pri spô so be né to mu to typu čin nos ti s cie ¾om
zo bra� do úva hy ich špe ci fic kú fló ru pros tre dia.

(4) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) in for mu je
Eu róp sku ko mi siu o zo zna me vý rob kov, pre kto ré po -
ža du je ap li ko va nie po žia da viek uve de ných v od se ku 2,
a o dru hu po ža do va ných vý ni miek.

§ 9

(1) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) ve die zo -
zna my schvá le ných mlie kar ní na ošet re nie mlie ka
a schvá le ných mlie kar ní na spra co va nie mlie ka iných,
ako sú pre vádz kar ne v § 10, a zoz nam schvá le ných
zber ných stre dísk a schvá le ných štan dar di zač ných
stre dísk a pri de ¾u je kaž dej mlie kar ni a kaž dé mu stre di -
sku schva ¾o va cie čís lo;9) ten to zoz nam za sie la člen -
ským štá tom a Eu róp skej ko mi sii.10) Kaž dá mlieka reň
a stre di sko musia ma� schva ¾o va cie čís lo.

(2) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy11) schvá li
mlieka reň ale bo stre di sko, ak spĺ ňa po žia dav ky toh to
na ria de nia.

(3) Ak prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy11) zis tí
zrej mé ne dos tat ky v do dr žia va ní hy gie nic kých po žia -
da viek usta no ve ných tým to na ria de ním ale bo pre káž -
ky vy ko ná va nia adek vát nych in špek cií, je opráv ne ný
a) na ria di� opat re nia s oh¾a dom na po u ží va nie za ria de -

ní ale bo prie sto rov a na ria di� pot reb né opat re nia na
od strá ne nie ne dos tat kov, kto ré môžu vies� až k zní -
že niu ob je mu vý ro by ale bo do čas né mu po za sta ve -
niu vý ro by,

b) ak sú opat re nia pod ¾a pís me na a) ale bo opat re nia
pod ¾a § 12 ods. 1 písm. f) ne dos ta toč né, prí sluš ný
or gán ve te ri nár nej sprá vy do čas ne po za sta ví plat -
nos� roz hod nu tia o schvá le ní pre vádz kar ne a ak je
to vhod né, len pre daný druh vý ro by.

 (4) Ak pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zá stup ca
mlie kar ne ale bo stre di ska ne od strá ni v le ho te ur če nej
or gá nom ve te ri nár nej sprá vy ne dos tat ky, s kto rý mi bol

oboz ná me ný, or gán ve te ri nár nej sprá vy zru ší roz hod nu -
tie o schvá le ní. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy be rie
do úva hy zá ve ry kaž dej kon tro ly vy ko na nej pod ¾a § 12.

 (5) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) in for mu je
o po za sta ve ní ale bo zru še ní schvá le nia pre vádz kar ne
ale bo stre di ska člen ské štá ty a Eu róp sku ko mi siu.

 (6) Prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej správy8) vy ko ná -
va jú in špek cie a do zor v pre vádz kar ni ale bo stre di sku
pod ¾a prí lo hy č. 4 časti F.

 (7) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy7) vy ko ná va
stá ly do zor pre vádz kar ne ale bo stre di ska vte dy, ak
 potreba stá lej ale bo pe rio dic kej prí tom nos ti zá vi sí od
ve¾ ko sti pre vádz kar ne ale bo stre di ska, od dru hu
 vyrábaného vý rob ku, hod no te nia ri zi ka a ga ran cií
poskyto va ných pod ¾a § 12 ods. 1 písm. e) a f).

 (8) Za mest nan ci prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej
správy7) sú opráv ne ní ke dy ko¾ vek vstu po va� do všet -
kých čas tí pre vádz kar ne ale bo stre di ska na účely zis te -
nia, či sa do dr žia va jú usta no ve nia toh to na ria de nia.
Ak je po chyb nos� o pô vo de mlie ka ale bo mlieč nych vý -
rob kov, sú opráv ne ní kon tro lo va� úč tov né do kla dy na
zis te nie cho vu ale bo pre vádz kar ne, z kto rých su ro vi na
po chá dza.

 (9) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) musí pra -
vi del ne vy ko ná va� roz bor vlast ných kon trol pod ¾a § 12
ods. 1. Na zá kla de toh to roz bo ru môže vy ko na� ïal šie
vy šet re nia na všet kých stup ňoch vý ro by ale bo ïal šie
vy šet re nia vý rob kov.

(10) Druh kon trol, ich frek ven ciu a me tó dy vzor ko va -
nia a vy ko ná va nia mik ro bio lo gic ké ho skú ša nia určí
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) v sú la de s prí -
sluš ný mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

(11) Vý sled ky roz bo rov pod ¾a od se ku 9 mu sia by�
spí sa né v zá zna me, kto ré ho zá ve ry ale bo od po rú ča nia
a ulo že né opat re nia sa mu sia ozná mi� pre vádz ko va te -
¾o vi ale bo zod po ved né mu zástupcovi pre vádz kar ne ale -
bo stre di ska, kto rý je po vin ný od strá ni� ne dos tat ky
v hy gie ne, s kto rými bol oboz ná me ný.

(12) Ak sa zis tia opa ko va né ne dos tat ky, musí sa zvý -
ši� frek ven cia kon trol. Ak je to pot reb né, odo be rú sa
pre vádz kar ni eti ke ty ale bo plom by ozna če né zdra vot -
nou znač kou.

 (13) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia určí
or gán ve te ri nár nej správy8) v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 10

(1) Pre pre vádz kar ne pod ¾a odseku 3, kto rých vý ro ba 
je li mi to va ná, prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy7) na
zá kla de žia dos ti pre vádz kar ne môže schvá li� vý nimky
z po žia da viek uve de ných v od se koch 4 až 6, ak sú spl -
ne né tie to pod mien ky:
a) pre vádz ka reň musí ma� do kla dy, na zá kla de kto -
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rých pre u ká že množ stvo spra co va né ho mlie ka
v pred chá dza jú com roku; tie to do kla dy musí pre -
vádz ka reň pred lo ži� prí sluš né mu or gá nu ve te ri nár -
nej sprá vy,7)

b) množ stvo mlie ka spra co va né ho pre vádz kar ňou
v pred chá dza jú com roku ne smie by� väčšie ako
2 000 000 lit rov mlie ka pri pre vádz kar ni pod ¾a od se -
ku 3 písm. a) a väčšie ako 500 000 lit rov mlie ka pri
pre vádz kar ni pod ¾a od se ku 3 písm. b); pre vádz ka reň 
musí prí sluš nej re gio nál nej a ve te ri nár nej sprá ve
pred lo ži� pí som né vy hlá se nie, že množ stvo spra co -
va né ho mlie ka za rok ne pre kro čí 2 000 000 lit rov
mlie ka pri pre vádz kar ni pod ¾a od se ku 3 písm. a)
a 500 000 lit rov mlie ka pri pre vádz kar ni pod ¾a od se -
ku 3 písm. b). 

(2) Žia dos� musí ob sa ho va� ok rem po žia da viek pod ¾a 
§ 9 ods. 13 tie to úda je:
a) množ stvo mlie ka spra co va né ho pre vádz kar ňou

v pred chá dza jú com roku ale bo vyhlá se nie, že pre -
vádz ka reň ne spra cu je roč ne viac ako 2 000 000 lit -
rov mlie ka,

b) druh do ku men tá cie o množ stve spra co va né ho mlie -
ka v pre vádz kar ni,

c) druh a množ stvo mlieč nych vý rob kov vy ro be ných
v pre vádz kar ni v pred chá dza jú com roku,

d) druh po ža do va ných vý ni miek,
e) v yhlá se nie pre vádz kar ne, že v prí pa de, ak množ stvo

spra co va né ho mlie ka pre kro čí množ stvo pod ¾a od se -
ku 1 písm. b), pre vádz ka reň bude o tom in for mo va�
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy.7)

(3) (Pre vádz kar ne, kto rých vý ro ba je li mi to va ná, sú:
a) mlie kar ne na ošet re nie mlie ka s li mi to va nou ka pa ci -

tou a mlie kar ne na spra co va nie mlie ka s li mi to va -
nou ka pa ci tou, kto ré spra cu jú roč ne naj viac
2 000 000 lit rov mlie ka,

b) mlie kar ne na ošet re nie mlie ka s níz kou ka pa ci tou
a mlie kar ne na spra co va nie mlie ka s níz kou ka pa ci -
tou, kto ré spra cu jú roč ne naj viac 500 000 lit rov
mlie ka; me dzi mlie kar ne na spra co va nie mlie ka
s níz kou ka pa ci tou pat ria aj sa la še, kto rý mi sú za -
ria de nia, kto ré sú pro dukč ným hos po dár stvom a zá -
ro veň mlie kar ňou na spra co va nie mlie ka, v kto rej sa
vy rá ba ovčí hrud ko vý syr zo su ro vé ho ov čie ho mlie -
ka ur če ný na ïal šie spra co va nie, napr. na vý ro bu
bryn dze.

(4) Schvá le nie s vý nim ka mi môže vy da� re gio nál na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va len vte dy, ak nie sú
ovplyv ne né hy gie nic ké pod mien ky vý ro by.

(5) Pre vádz ka rňam pod ¾a od se ku 3 písm. a) mož no
po vo li� vý nim ky len z tých to hy gie nic kých pod mie nok:
a) prí jem su ro vín a spra co va nie mlie ka sa vy ko ná va

v jed nej miest nos ti, ak spô sob vý ro by za ru ču je, že
ne dô jde k ovplyv ne niu spra co va nia mlie ka [prí lo ha
č. 3 čas� A písm. a)],

b) vý ro ba a ba le nie vý rob kov do pria me ho oba lu sa
môžu vy ko ná va� v jed nej miest nos ti, ak sa za bez pe -
čí, že ne dô jde k ovplyv ne niu fi nál nych vý rob kov [prí -
lo ha č. 3 čas� A písm. a)],

c) prí jem su ro vín a ex pe dí cia fi nál nych vý rob kov sa
môže vy ko ná va� v jed nej miest nos ti, ak sa za bez pe čí, 
že fi nál ne vý rob ky ne mô žu by� kon ta mi no va né su ro -

vi na mi ale bo od pad mi a or ga ni zá ciou prá ce sa za -
bez pe čí, že ex pe dí cia fi nál nych vý rob kov a prí jem
su ro vi ny sa budú vy ko ná va� v rôz nom čase [prí lo ha
č. 3 čas� A písm. a)],

d) po dlahy ne mu sia by� vy ba ve né za ria de ním na od tok
vody, ak sa pri čis te ní po dlahy voda od strá ni jej  po -
utieraním [prí loha č. 3 čas� A písm. b) bod 1],

e) ste ny ne mu sia by� hlad ké, pev né, ne prie pust né,
¾ah ko čis ti te¾ né, ak sú ste ny udr žia va né čis té [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. b) bod 2],

f) stro py a streš né ob lo že nie ne mu sia by� ¾ah ko čis ti -
te¾ né, ak stro py nie sú zdro jom kon ta mi ná cie [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. b) bod 3],

g) dve re ne mu sia by� ¾ah ko čis ti te¾ né, ak sú dve re udr -
žia va né čis té [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 4],

h) v miest nos tiach vý ro by ne mu sí by� dos ta toč ná ven -
ti lá cia, ak sa za bez pe čí, že ne dô jde k na ru še niu ale -
bo kon ta mi no va niu mlieč nych vý rob kov skon den zo -
va nou pa rou [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 5],

i) ba té rie umý va diel môžu by� ovlá dané do ty kom ruky
ale bo ra me na [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 7], 

j) v prie sto roch, v kto rých sa ma ni pu lu je so su ro vi na -
mi a v kto rých sa su ro vi ny pri pra vu jú a spra cú va jú,
ne mu sia by� umý vad lá, ak je umý vad lo umies tne né
vo ved ¾aj šej miest nos ti [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b)
bod 7],

k) pri vý ro be a skla do va ní sa môže po u ží va� dre ve ný
ma te riál, ak sú pred me ty a za ria de nia udr žia va né
čis té a sú pra vi del ne čis te né a dez in fi ko va né [prí lo ha 
č. 3 čas� A písm. g)],

l) pre vádz kar ne ne mu sia by� vy ba ve né šat ňa mi, ak sú
vy ba ve né skri ňa mi na oso bit né ulo že nie osob ných
ode vov a pra cov ných ode vov [prí lo ha č. 3 čas� A
písm. l)],

m) skla dy ne mu sia by� vy ba ve né ka lib ro va ný mi tep lo -
mer mi [prí lo ha č. 3 čas� E od sek 1 písm. b)].

(6) Sa la šom pod ¾a od se ku 3 písm. b) mož no po vo li�
vý nim ky len z tých to hy gie nic kých pod mie nok:
a) prí jem su ro vín a spra co va nie mlie ka sa vy ko ná va

v jed nej miest nos ti, ak spô sob vý ro by za ru ču je, že
ne dô jde k ovplyv ne niu spra co va nia mlie ka [prí lo ha
č. 3 čas� A písm. a)],

b) vý ro ba a ba le nie vý rob kov do pria me ho oba lu sa
môžu vy ko ná va� v jed nej miest nos ti, ak sa za bez pe -
čí, že ne dô jde k ovplyv ne niu fi nál nych vý rob kov [prí -
lo ha č. 3 čas� A písm. a)],

c) prí jem su ro vín a ex pe dí cia fi nál nych vý rob kov sa vy -
ko ná va v jed nej miest nos ti; prí jem su ro vín a ex pe dí -
cia fi nál nych vý rob kov sa môžu vy ko ná va� v jed nej
miest nos ti, ak sa za bez pe čí, že fi nál ne vý rob ky ne -
mô žu by� kon ta mi no va né su ro vi na mi ale bo od pad -
mi a or ga ni zá ciou prá ce sa za bez pe čí, že ex pe dí cia fi -
nál nych vý rob kov a prí jem su ro vi ny sa budú
vy ko ná va� v rôz nom čase [prí lo ha č. 3 čas� A
písm. a)],

d) vstup do vý rob ných prie sto rov môže by� pria mo
z von kaj šie ho pros tre dia, ak ne dô jde ku kon ta mi ná -
cii su ro vín a ov čie ho hrud ko vé ho syra [prí lo ha č. 3
čas� A písm. a)], 

e) po dlahy ne mu sia by� ne prie pust né a odol né a ne mu -
sia sa da� ¾ah ko čis ti� a dez in fi ko va�, ak sa po dlaha
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dô sled ne čis tí a dez in fi ku je [prí lo ha č. 3 čas� A
písm. b) bod 1],

f) po dlahy ne mu sia by� vy ba ve né za ria de ním na od tok
vody, ak sa pri čis te ní po dlahy voda od strá ni jej  po -
utieraním [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 1],

g) ste ny ne mu sia by� hlad ké, pev né, ne prie pust né,
¾ah ko čis ti te¾ né, ak sú ste ny udr žia va né čis té [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. b) bod 2],

h) stro py a streš né ob lo že nie ne mu sia by� ¾ah ko čis ti -
te¾ né, ak stro py nie sú zdro jom kon ta mi ná cie [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. b) bod 3],

i) dve re ne mu sia by� ¾ah ko čis ti te¾ né, ak sú dve re udr -
žia va né čis té [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 4],

j) v prie sto roch, v kto rých sa ma ni pu lu je so su ro vi na -
mi a v kto rých sa su ro vi ny pri pra vu jú a spra cú va jú,
ne mu sia by� umý vad lá, ak za mest nan ci majú k dis -
po zí cii za ria de nia a pros tried ky na umý va nie rúk
[prí lo ha č. 3 čas� A písm. b) bod 7],

k) pre vádz kar ne ne mu sia by� vy ba ve né teč úcou vo -
dou, ak sú vy ba ve né vlast ným zdro jom vody, napr.
stud ňa, cis ter na a voda spĺ ňajú po žia dav ky na pit nú 
vodu a na za čiat ku kaž dej se zó ny je la bo ra tór ne vy -
šet rená; pre vádz ka reň však musí by� vy ba ve ná za -
ria de ním na ohrev vody [prí lo ha č. 3 čas� A písm. b)
bod 7 a písm. k)],

l) pri vý ro be a skla do va ní sa môže po u ží va� dre ve ný
ma te riál, ak sú pred me ty a za ria de nia udr žia va né
čis té a sú pra vi del ne čis te né a dez in fi ko va né [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. g)],

m) pre vádz kar ne ne mu sia by� vy ba ve né šat ňa mi, ak sú 
vy ba ve né skri ňa mi na oso bit né ulo že nie osob ných
ode vov a pra cov ných ode vov [prí lo ha č. 3 čas� A
písm. l)],

n) pre vádz kar ne ne mu sia by� vy ba ve né spla cho va cí mi
zá chod mi, ak sú vy ba ve né su chý mi zá chod mi [prí lo -
ha č. 3 čas� A písm. l)].

(7) Pre vádz ka rňam pod ¾a od se ku 3 písm. b) ok rem
sa la šov mož no po vo li� vý nim ky len z tých to hy gie nic -
kých pod mie nok:
a) z hy gie nic kých pod mie nok uve de ných v od se ku 5,
b)  pri vý ro be kon zum né ho mlie ka sa ne mu sí po u ží va�

na čis te nie mlie ka od stre div ka, ak sa na čis te nie po -
u ží va iné za ria de nie, napr. fil ter [prí lo ha č. 3 čas� E
písm. f)].

 (8) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ve die
oso bit ne zoz nam schvá le ných pre vádz kar ní pod ¾a toh -
to usta no ve nia, kto ré boli schvá le né s vý nim ka mi,
a pri de ¾u je kaž dej z nich schva ¾o va cie čís lo.

 (9) Schvá le nie pre vádz kar ne s vý nim ka mi pod ¾a
toh to usta no ve nia zá vi sí od do dr žia va nia li mi to va nej
a níz kej ka pa ci ty vý ro by. Ak pre vádz ka reň ten to li mit
ne do dr žia va, re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va roz hod nu tie o schvá le ní pre vádz kar ne zru ší. Na 
pos tup pri ostat ných opat re niach re gio nál nej ve te ri -
nár nej a po tra vi no vej sprá vy v schvá le nej pre vádz kar ni 
sa vz�a hu jú usta no ve nia § 9.

(10) Pre vádz ko va te lia sa la šov sú po vin ní pred kaž -
dou no vou se zó nou vo pred ohlá si� za ča tie čin nos ti re -

gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve. Túto čin -
nos� môžu za ča� vy ko ná va� až po kon tro le usku toč ne -
nej re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou,
ak sú spl ne né hy gie nic ké pod mien ky na schva ¾o va nie
sa la šov pod ¾a toh to usta no ve nia.

§ 11

(1) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy7) vy ko ná va
pra vi del né ve te ri nár ne in špek cie zvie rat v pro dukč -
ných hos po dár stvach, aby bolo za ru če né, že sa pl nia
po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 2 časti A. Tie to in špek cie sa 
môžu vy ko ná va� aj v rám ci iných ve te ri nár nych kon trol 
pod ¾a ve te ri nár nych po žia da viek.12)

(2) Ak exis tu je po do zre nie, že po žia dav ky na zdra vie
zvie rat pod ¾a prí lo hy č. 2 sa ne do dr žia va jú, prí sluš ný
or gán ve te ri nár nej správy7) musí skon tro lo va� cel ko vý
zdra vot ný stav doj ných zvie rat, a ak je to pot reb né, na -
ria di vy ko na� ïal šie vy šet re nia tých to zvie rat.

(3) Pro dukč né hos po dár stva mu sia by� pra vi del ne
kon tro lo va né, aby sa za ru či lo, že sú spl ne né hy gie nic -
ké po žia dav ky. 

(4) Ak sa na zá kla de in špek cie ale bo in špek cií pod ¾a
od se ku 1 zis tí, že hy gie na nie je dos ta toč ná, prí sluš ný
or gán ve te ri nár nej správy7) urobí vhod né opat re nia. 

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va je po vin -
ná pred lo ži� Eu róp skej ko mi sii opat re nia, kto ré má
v úmys le pri ja� na úče ly kon trol pod ¾a od se ku 3. Frek -
ven cia kon trol pod ¾a od se ku 3 zá vi sí od hod no te nia ri -
zi ka na da nom pro dukč nom hos po dár stve.

(6) Opat re nia pod ¾a od se ku 5 môžu by� zme ne né ale -
bo na hra de né v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev z dô vo du za ru če nia jed not né ho vy ko ná -
va nia toh to na ria de nia.

(7) Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky, kto ré musí
spĺ ňa� pro dukč né hos po dár stvo, naj mä pod mien ky,
kto ré sa vz�a hu jú na údrž bu prie sto rov a na do je nie,
usta no ví Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej
re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som v sú la de s prí sluš ný mi po žia -
dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 12

(1) Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zá stup ca mlie -
kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ne na spra co -
va nie mlie ka musí pri ja� všet ky opat re nia, aby za ru čil,
že na všet kých stup ňoch vý ro by sú spl ne né usta no ve -
nia toh to na ria de nia. Na ten to účel pre vádz ko va te¾ pre -
vádz kar ne ale bo jeho zod po ved ný zá stup ca musí stá le
vy ko ná va� vlast né kon tro ly za lo že né na tých to prin cí -
poch:
a)  iden ti fi ko va nie kri tic kých bo dov v pre vádz kar ni na

zá kla de po u ží va ných po stu pov,
b)  mo ni to ro va nie a kon tro la tých to kri tic kých bo dov

vhod ný mi me tó da mi,
c)  od ber vzo riek na ana lý zy na úče ly kon tro ly me tód
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čis te nia a dez in fek cie a na úče ly kon tro ly štan dar -
dov usta no ve ných tým to na ria de ním v la bo ra tó riu
schvá le nom prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá -
vy,13)

d) ucho vá va nie pí som ných ale bo re gis tro va ných zá -
zna mov o in for má ciách po ža do va ných pod ¾a pís men 
a) až c) a ich pred kla da nie prí sluš ným or gá nom ve te -
ri nár nej sprá vy; vý sled ky rôz nych kon trol a vy šet re -
ní sa mu sia ucho vá va� naj me nej dva roky od kon trol
a vy šet re ní. Vý sled ky kon trol a vy šet re ní mlieč nych
vý rob kov, kto ré sa ne mô žu skla do va� pri tep lo te
oko lia, sa mu sia ucho vá va� dva me sia ce od dá tu mu
spot re by ale bo od dá tu mu mi ni mál nej tr van li vos ti,

e) bez od klad né in for mo va nie prí sluš né ho or gá nu ve te -
ri nár nej sprá vy, ak sa na zá kla de la bo ra tór ne ho vy -
šet re nia ale bo na zá kla de akej ko¾ vek inej in for má -
cie, kto rú má k dis po zí cii, zis tí zá važné zdra vot né ri -
zi ko,

f) ak ide o bez pros tred né ri zi ko pre zdra vie ¾udí, na ria -
di� stiah nutie z trhu ta kého množstva vý rob kov, kto -
ré bolo zís ka né za tech no lo gic ky po dob ných pod mie -
nok a môže pred sta vo va� rov na ké ri zi ko; celé
množ stvo vý rob kov stiah nu tých z trhu musí zos ta�
pod do zo rom a kon tro lou prí sluš né ho or gá nu ve te ri -
nár nej sprá vy až do vte dy, kým sa na zá kla de jeho
roz hod nu tia ne škod ne ne od strá ni, ne po u ži je na iné
úče ly ako na spot re bu ¾uï mi, ale bo na zá kla de po vo -
le nia prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy ne pre -
pra cu je vhod ným spô so bom, kto rý za ru čí ich zdra -
vot nú ne škod nos�,

g)  za ru če nie správ ne ho na kla da nia so zdra vot ný mi
znač ka mi.

(2) Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca pre -
vádz kar ne musí o spl ne ní po žia da viek pod ¾a od se ku 1
písm. a), b) a g) in for mo va� prí sluš ný or gán ve te ri nár -
nej sprá vy,3) kto rý je po vin ný pra vi del ne vy ko ná va�
kon tro lu ich do dr žia va nia.

(3) Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca pre -
vádz kar ne musí vy ko ná va� ale bo or ga ni zo va� prog ram
ško le nia za mest nan cov v ob las ti hy gie ny vý ro by pri -
spô so be ný vý rob nej štruk tú re pre vádz kar ne, ak za -
mest nan ci ešte ne ma jú dos ta toč nú kva li fi ká ciu osved -
če nú dip lo mom. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy3)
zod po ved ný za ve te ri nár ne kon tro ly v pre vádz kar ni sa
musí zú čas tňo va� na plá no va ní a za vá dza ní prog ra mov
ško le nia a musí kon tro lo va� ich do dr žia va nie.

(4) Ak sú dos ta toč né dô vo dy na po do zre nie, že po žia -
dav ky toh to na ria de nia sa ne do dr žia va jú, prí sluš ný or -
gán ve te ri nár nej sprá vy musí vy ko na� pot reb né kon tro -
ly, a ak sa po do zre nie po tvr dí, musí urobi� vhod né
opat re nia vrá ta ne po za sta ve nia roz hod nu tia o schvá le -
ní.

(5) Ak je to pot reb né, or gán ve te ri nár nej správy8) určí
na po u ží va nie toh to usta no ve nia po dro bný pos tup
v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

§ 13

(1) Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca mlie -
kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ne na spra co -
va nie mlie ka musí vy ko ná va� v rám ci vlast ných kon trol 
pod ¾a § 12 vy šet re nia re zí duí lá tok s far ma ko lo gic kým
ale bo hor mo nál nym účin kom, an ti bio tík, pes ti cí dov,
de ter gen tov a iných lá tok, kto ré sú zdra viu škod li vé
ale bo kto ré môžu me ni� or ga no lep tic ké vlast nos ti mlie -
ka ale bo mlieč nych vý rob kov, ale bo kto rých kon zu má -
cia je ne bez peč ná ale bo škod li vá pre zdra vie ¾udí, po -
kia¾ ob sah re zí duí pre kra ču je naj vy ššie prí pust né
množ stvo. Ak vy šet re né mlie ko ale bo mlieč ne vý rob ky
ob sa hu jú re zí duá pre kra ču jú ce naj vy ššie prí pust né
množ stvo usta no ve né oso bit ným pred pi som,14) mu sia
by� vy lú če né zo spot re by  ¾uï mi.

(2) Vy šet re nia re zí duí sa mu sia vy ko ná va� v sú la de
s ove re ný mi me tó da mi, kto ré sú ve dec ky uzna né, a naj -
mä s me tó da mi usta no ve ný mi práv ny mi pred pis mi Eu -
róp skych spo lo čen stiev ale bo s iný mi me dzi ná rod ný mi
me tó da mi.

(3) Or gán ve te ri nár nej správy3) vy ko ná va na mies te
kon tro ly do dr žia va nia po žia da viek pod ¾a od sekov 1 a 2.

(4) Or gán ve te ri nár nej správy8) určí v sú la de s prí -
sluš ný mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev po -
dro bný pos tup a frek ven ciu kon trol pod ¾a od se ku 3, to -
le ran cie a re fe renč né me tó dy pod ¾a od sekov 1 a 2.

(5) Re fe renč né me tó dy pod ¾a odseku 1 zve rej ní vo
ves tní ku mi nis ter stva hlav ný ve te ri nár ny le kár Slo ven -
skej re pub li ky.15)

§ 14

(1) Cis ter ny na mlie ko, prie sto ry, za ria de nia a pra -
cov né vy ba ve nie sa môžu po u ží va� aj na iné po tra vi ny,
ak sa urobia také opat re nia, kto rý mi sa za brá ni kon ta -
mi ná cii ale bo zhor še niu kon zum né ho mlie ka ale bo
mlieč nych vý rob kov.

(2) Cis ter ny na mlie ko mu sia by� zre te¾ ne ozna če né,
že sa môžu po u ží va� len na pre pra vu po tra vín.

(3) Pre vádz kar ne, kto ré vy rá ba jú po tra vi ny ob sa hu -
jú ce mlie ko, mlieč ne vý rob ky, ako aj iné zlož ky, kto ré
nie sú te pel ne ošet re né ale bo ošet re né iným spô so bom
s rov na kým účin kom, mu sia toto mlie ko, mlieč ne vý -
rob ky a zlož ky skla do va� od de le ne, aby ne do šlo ku krí -
žo vej kon ta mi ná cii a mu sia ich ošet ro va� ale bo spra cú -
va� v prie sto roch vhod ných na ten to účel.

(4) Po dro bnos ti na uplat ňo va nie toh to usta no ve nia
a naj mä pod mien ky na umý va nie, čis te nie a dez in fek -
ciu pred opä tov ným po u ži tím a pod mien ky na pre pra vu 
usta no ví mi nis ter stvo vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo -
čen stiev.
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13) § 6 ods. 2 písm. o) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
14) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 13. feb ru ára 2003

č. 414/2003-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky v po tra vi nách (ozná me -
nie č. 101/2003 Z. z.).

15) § 14 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



§ 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 môžu od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie 
vy ko ná va� v spo lu prá ci s prí sluš ný mi or gán mi  vete -
rinárnej správy3) kon tro ly na mies te v Slo ven skej re -
pub li ke. Môžu naj mä ove ro va� kon tro lou  repre -
zentatívneho poč tu pre vádz kar ní, či prí sluš né or gá ny
ve te ri nár nej sprá vy za bez pe ču jú do dr žia va nie toh to
na ria de nia schvá le ný mi pre vádz kar ňa mi. Prí sluš né
or gá ny ve te ri nár nej sprá vy, iné or gá ny ve te ri nár nej
sprá vy a oso by, kto rých sa tie to kon tro ly tý ka jú,  po -
skytnú tým to od bor ní kom Eu róp skej ko mi sie pri pl ne -
ní ich úloh všet ku pot rebnú po moc a naj mä im umož -
nia prí stup ku všet kým pot reb ným in for má ciám,
do kla dom a oso bám, ako aj vstup do miest, pre vádz -
kar ní, za ria de ní a do prav ných pros tried kov na úče ly
vy ko ná va nia kon trol v rov na kom roz sa hu ako prí sluš -
né mu or gá nu ve te ri nár nej sprá vy.

(2) Po dro bné pra vid lá na uplat ňo va nie toh to usta no -
ve nia prij me štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
v sú la de s roz hod nu tím Eu róp skej ko mi sie.

§ 16

Hy gie nic ké po žia dav ky a hy gie nic ké pod mien ky
usta no ve né tým to na ria de ním sa vz�a hu jú na vý ro bu
vý rob kov pod ¾a toh to na ria de nia, v kto rých nie ktoré
mlieč ne zlož ky sú na hra de né iný mi vý rob ka mi, kto ré
nie sú mlieč ny mi vý rob ka mi. 

§ 17

(1) Ok rem kon trol pod ¾a jed not li vých usta no ve ní
toh to na ria de nia vy ko ná úrad ný ve te ri nár ny le kár ale -
bo prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy3) všet ky kon tro -
ly, kto ré po va žu je za pot reb né, ak je po do zre nie, že sa
ne do dr žia va jú ve te ri nár ne po žia dav ky12) ale bo ak je po -
do zre nie, že vý rob ky pod ¾a § 1 ods. 2 toh to na ria de nia
nie sú po ží va te¾ né ¾uï mi.

(2) Prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej sprá vy vy ko na jú
vhod né opatrenia16) v kaž dom prí pa de po ru šo va nia
 veterinárnych po žia da viek,12) naj mä ak sa zis tí, že  cer -
tifikáty ale bo iné vy sta ve né do kla dy ne zod po ve da jú
 skutočnému sta vu vý rob kov pod ¾a § 1 ods. 2, že iden ti -
fi kač né znač ky na vý rob koch nie sú v sú la de s po žia -
dav ka mi toh to na ria de nia, ale bo že vý rob ky ne bo li
skon tro lo va né pod ¾a toh to na ria de nia, ale bo ne bo li po -
u ži té na pô vod ne ur če ný účel.

§ 18

(1) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy8) môže v sú la -
de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev usta no vi�
a) me tó dy na kon tro lu ne tes nos ti her me tic ky uzav re -

tých oba lov,

b)  re fe renč né me tó dy,  ak je to pot reb né, aj kri té riá pre
ru tin né me tó dy ana lýz a vy šet ro va nia, kto ré sa  po -
užijú na mo ni to ro va nie zho dy s po žia dav ka mi toh to
na ria de nia, a me tó dy vzor ko va nia,

c) li mi ty a me tó dy, kto ré umož nia zis te nie roz die lu me -
dzi rôz ny mi druh mi te pel ne ošet re né ho mlie ka  po -
d¾a prí lo hy č. 4 časti A,

d)  me tó dy ana lýz štan dar dov pod ¾a prí lo hy č. 2 časti D
a prí lo hy č. 4 častí A a B.

(2) Na vy ko ná va nie ana lýz a skú ša nie vý rob kov  po -
d¾a toh to na ria de nia sa po u ží va jú me tó dy, kto ré zve rej -
ní vo ves tní ku mi nis ter stva hlav ný ve te ri nár ny le kár
Slo ven skej re pub li ky.15) Aké ko¾ vek me dzi ná rod ne uzna -
né ana lý zy a vy šet ro va cie me tó dy sa po va žu jú za re fe -
renč né me tó dy.

(3) Všet ky mlieč ne vý rob ky, kto ré sa uvá dza jú na
trh, mu sia by� zdra vot ne ne škod né, pri pra ve né z mlie -
ka ale bo z mlieč nych vý rob kov, kto ré spĺ ňa jú po žia dav -
ky pod ¾a toh to na ria de nia.

(4) Or gán ve te ri nár nej správy8) môže ude li� v sú la de
s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev vý nim ky
z § 3 a 6 na mlieč ne vý rob ky ob sa hu jú ce iné po tra vi ny,
v kto rých per cen to mlie ka ale bo mlieč nych vý rob kov
nie je pod stat né pod ¾a § 2 písm. d). Pri ude le ní vý nim ky
sa do úva hy be rie druh a zlo že nie vý rob ku. Vý nim ky
ne mož no po vo li� z
a) po žia da viek na zdra vie zvie rat pod ¾a prí lo hy č. 2

časti A a z pod mie nok na schva ¾o va nie pre vádz kar -
ne pod ¾a prí lo hy č. 3 časti A,

b) po žia da viek na ozna čo va nie pod ¾a prí lo hy č. 4
časti D,

c) po žia da viek na in špek cie pod ¾a prí lo hy č. 4 časti F.

Dovozy z  tret ích kraj ín

§ 19

Do Slo ven skej re pub li ky mož no do vá ža� su ro vé mlie -
ko, te pel ne ošet re né mlie ko a mlieč ne vý rob ky, ak sú
spl ne né pod mien ky, kto ré sú v sú la de s práv ny mi
pred pis mi Eu róp skej únie, a naj me nej pod mien ky,
kto ré sú rov no cen né s pod mien ka mi usta no ve ný mi
v § 3 až 18. 

§ 20

(1) Mlie ko a mlieč ne vý rob ky, kto ré sa do vá ža jú do
Slo ven skej re pub li ky, mu sia
a) po chá dza� z tre tích kra jín ale bo z čas tí tre tích kra jín

uve de ných na zo zna me pod ¾a oso bit né ho pred-
pisu,17)

b) po chá dza� zo schvá le ných pre vádz kar ní uve de ných
na zo zna me pod ¾a oso bit né ho pred pi su,17)

c) by� spre vá dza né zdra vot ným cer ti fi ká tom uve de -
ným v oso bit nom pred pi se,17) kto rý je pod pí sa ný prí -
sluš ným or gá nom vy vá ža jú cej kra ji ny a po tvr dzu jú -
ci, že mlie ko a mlieč ne vý rob ky spĺ ňa jú po žia dav ky
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16) § 38, 43 a 44 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
17) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č.  292/2002 Z. z. o po dro bnos tiach ve te ri nár nych kon trol pri vý me nách pro duk tov ži vo číš ne ho pô -

vo du s člen ský mi štátmi.



pod ¾a čas ti B ale bo ïal šie do da toč né pod mien ky,
ale bo pos ky tu jú zá ru ky rov no cen né s tými, kto ré sú
uve de né v čas ti B a po chá dza jú z pre vádz kar ní, kto -
ré pos ky tu jú zá ru ky pod ¾a prí lo hy č. 3.

(2) Od bor ní ci Eu róp skej ko mi sie a  člen ských štá tov
môžu vy ko ná va� kon tro ly na mies te na ove re nie, či zá -
ru ky dané tre �ou kra ji nou s oh¾a dom na pod mien ky vý -
ro by a uvá dza nia na trh mož no po va žo va� za  rovno -
cenné s tými, kto ré sa po u ží va jú v Eu róp skych spolo-
čen stvách a v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Do dňa plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej
re pub li ky k Eu róp skej únii vy ko ná va Slo ven ská re pub -
li ka kon tro ly uve de né v od se ku 2 vo svo jom mene.

§ 21

Na or ga ni zá ciu a prie beh kon trol vy ko ná va ných Slo -
ven skou re pub li kou pri do vo ze vý rob kov pod ¾a § 1
ods. 2 a na mi mo riad ne nú dzo vé opat re nia,18) kto ré sa
na ria dia, sa vz�a hu je oso bit ný pred pis.17)

§ 22

Vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia sa môžu do vá ža�
z tre tích kra jín, len ak
a) sú spre vá dza né cer ti fi ká tom pod ¾a § 20 ods. 1

písm. c), kto rý je vy sta ve ný prí sluš ným or gá nom tre -
tej kra ji ny v čase na klád ky,

b) vy ho vu jú kon tro lám vy ža do va ným pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su.17)

§ 23

(1) Na úče ly ana lýz a vy šet ro va nia mlie ka a mlieč -
nych vý rob kov auto ri zu je or gán ve te ri nár nej správy19)
jed no ale bo viac ná rod ných re fe renč ných la bo ra tó rií
a ich zoz nam vydá mi nis ter stvo vo ves tní ku a pred kla -
dá ho Eu róp skej ko mi sii.

(2) La bo ra tó riá pod ¾a odseku 1 sú zod po ved né za
a) ko or di ná ciu čin nos tí la bo ra tó rií, kto rých úlo hou je

vy ko ná va nie ana lýz na kon tro lu che mic kých a bak -

te rio lo gic kých štan dar dov a vy šet re ní pod ¾a toh to
na ria de nia,

b) po moc or gá nom ve te ri nár nej sprá vy pri or ga ni zo va -
ní sys té mu kon tro ly mlie ka a mlieč nych vý rob kov,

c) pe rio dic ké or ga ni zo va nie po rov ná va cích tes tov,
d) roz ši ro va nie in for má cií do dá va ných re fe renč ným la -

bo ra tó riom Eu róp skych spo lo čen stiev or gá nom ve -
te ri nár nej sprá vy a la bo ra tó riám, kto ré vy ko ná va jú
ana lý zy a vy šet ro va nie mlie ka a mlieč nych vý rob -
kov.

§ 24

Mi nis ter stvo usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som po dro bnos ti o zdra vot ných po žia dav kách
na hy gie nic ké pod mien ky na hos po dár stve na pria my
pre daj su ro vé ho mlie ka pre spot re bi te ¾a vý rob com
mlie ka po chá dza jú ce ho z cho vu úrad ne uzna né ho bez
tu ber ku ló zy a bru ce ló zy ale bo uzna né ho bez bru ce ló zy
a mliečnych vý robkov vy ro bených z toh to mlie ka na
hos po dár stve pre ko neč né ho spot re bi te ¾a.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25

(1) Pre vádz ko va te lia pre vádz kar ní s níz kou ka pa ci -
tou s vý nim ka mi a s li mi to va nou ka pa ci tou s vý nim ka -
mi sú po vin ní do 31. ok tób ra 2003 poda� re gio nál nej
ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve žia dos� o schvá le nie
pod ¾a § 37 zá ko na č. 488/2002 Z. z. Roz hod nu tia or gá -
nov ve te ri nár nej sprá vy vy da né pre vádz ka rňam s níz -
kou ka pa ci tou s vý nim ka mi a s li mi to va nou ka pa ci tou
s vý nim ka mi zos tá va jú v plat nos ti do 30. ap rí la 2004. 

 (2) Ozna čo va nie mlie ka a mlieč nych vý rob kov zdra -
vot ný mi znač ka mi pod ¾a do te raj ších pred pi sov zos tá va
v plat nos ti do 31. de cem bra 2003.

§ 26

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra
2003 s vý nim kou § 2 ods. 1 písm. r), § 20 ods. 2 a prí lo -
hy č. 4 časti D.1 bodu 3 písm. a), b) a c), kto ré na do bú -
da jú účin nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy
o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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18) § 33 ods. 9 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
19) § 6 ods. 2 písm. n) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 312/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV 

Tým to na ria de ním sa trans po nu jú:

1. Smer ni ca Rady  92/46/EHS zo 16. júna 1992, kto rou sa usta no vu jú pred pi sy pre vý ro bu a ich uvá dza nie na trh
su ro vé ho mlie ka, te pel ne ošet re né ho mlie ka a mlieč nych vý rob kov  (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev,
L 268, 14. 9. 1992, s. 1).

2. Smer ni ca Ko mi sie 89/362/EHS z 26. mája 1989 o vše obec ných hy gie nic kých pod mien kach v pro dukč ných hos -
po dár stvach (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 156, 8. 6. 89, s. 30).

3. Roz hod nu tie Ko mi sie 95/165/ES zo 4. mája 1995, kto rým sa usta no vu jú jed not né kri té riá pre ude ¾o va nie vý ni -
miek pre ur či té pre vádz kar ne vy rá ba jú ce mlieč ne vý rob ky (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 108,
13. 5. 1995, s. 84).

4. Roz hod nu tie Ko mi sie 97/284/ES z 25. ap rí la 1997, kto rým sa na hrá dza Roz hod nu tie Ko mi sie 96/536 z 29. júla
1996, kto rým sa usta no vu je zoz nam mlieč nych vý rob kov, pre kto ré sa člen ské štá ty auto ri zu jú na ude le nie in di vi -
du ál nych ale bo vše obec ných vý ni miek pod ¾a člán ku 8 (2) Smer ni ce 92/46/EHS a druh vý ni miek po u ži te¾ ných na
vý ro bu ta kýchto vý rob kov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 114, 1. 5. 97, s. 45).

Smer ni ca Rady 92/46/EHS a Roz hod nu tie Ko mi sie 97/284 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.

Úrad né pre kla dy  práv nych pred pi sov Eu róp skej únie a Eu róp skych spo lo čen stiev uve de ných v bo doch 2 a 3 nie sú
do stup né.
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Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 312/2003 Z. z.

POŽIADAVKY NA PRIJATIE SUROVÉHO MLIEKA V MLIEKARNI
NA OŠETRENIE MLIEKA A V MLIEKARNI NA SPRACOVANIE MLIEKA

ČASŤ  A

POŽIADAVKY NA SUROVÉ MLIEKO VO VZŤAHU K ZDRAVOTNÉMU STAVU ZVIERAT

(1) Su ro vé mlie ko musí po chá dza�
a) od kráv ale bo by vo lích kráv, 

1. kto ré mu sia po chá dza� zo stád, kto ré sú pod ¾a oso bit né ho predpisu1) 
      1.1. úrad ne uzna né za cho vy bez tu ber ku ló zy,

1.2. uzna né za cho vy bez bru ce ló zy ale bo úrad ne uzna né za cho vy bez bru ce ló zy,
2. kto ré ne smú ma� žiad ne prí zna ky in fekč ných ocho re ní pre nos ných mlie kom na ¾udí,
3. kto rých mlie ko ne smie ma� ne vhodné or ga no lep tic ké vlast nos ti,
4. kto ré ne smú ma� žiad ne vi di te¾ né prí zna ky na ru še nia cel ko vé ho zdra vot né ho sta vu a ma� ocho re nia po hlav -

ných or gá nov s vý to kom, en te ri tí dy s hnač ka mi a ho rúč ky ale bo vi di te¾ ný zá pal mlieč nej ž¾a zy,
5. kto ré ne smú ma� po ra ne nia mlieč nej ž¾a zy, kto ré môžu ovplyv ni� mlie ko,
6. kto ré, ak ide o kra vy, mu sia do ji� naj me nej dva lit re mlie ka den ne,
7. kto ré ne smú by� lie če né lát ka mi, kto ré sú ne bez peč né ale bo môžu by� ne bez peč né pre zdra vie ¾udí a vy lu ču jú

sa mlie kom; ak boli kra vy lie če né po vo le ný mi ve te ri nár ny mi liek mi, mlie ko ne mož no zís ka va� pred uply nu tím
úrad nej ochran nej le ho ty ur če nej pod ¾a oso bit né ho pred pi su,2)

b) od oviec a kôz, 
1. kto ré po chá dza jú z cho vu uzna né ho bez bru ce ló zy ale bo z cho vu úrad ne uzna né ho bez bru ce ló zy (Bru cel la me -

li ten ssis) pod ¾a oso bit né ho pred pi su;3) to sa ne tý ka mlie ka, kto ré je ur če né na vý ro bu sy rov s do bou zre tia naj -
me nej 2 me sia ce,

2. kto ré spĺ ňa jú po žia dav ky uve de né v pís me ne a) ok rem bodov 1 a 6.

(2) Ak sa v jed nom cho ve cho vá viac dru hov zvie rat spo lu, kaž dý druh musí spĺ ňa� sta no ve né po žia dav ky na zdra -
vot ný stav pre daný druh zvie rat.

(3) Ak sa cho va jú kozy spo lu s ho vä dzím do byt kom, mu sia sa kon tro lo va� na tu ber ku ló zu pod ¾a po stu pov ur če -
ných prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej správy4) v sú la de s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie. 

(4) Su ro vé mlie ko musí by� vy lú če né z ošet re nia, spra co va nia, pre daja a spot re by, ak
a) je zís ka né od zvie rat, kto rým boli ile gál ne po da né lát ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5),3)
b) ob sa hu je re zí duá lá tok pod ¾a § 13, kto ré pre kra ču jú naj vy ššie prí pust né množ stvá ale bo ma xi mál ne li mi ty re zí duí 

pod ¾a oso bit né ho predpisu6),4).

(5) Mlie ko a mlieč ne vý rob ky môžu po chá dza� z ochran né ho pás ma a pás ma po zo ro va nia pri vý sky te slin tač ky
a krí vač ky, len ak sa pod do zo rom re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy vy ko na la po čia toč ná pas te ri zá cia
pri tep lo te naj me nej 71, 7 oC po čas naj me nej 15 se kúnd a
a) dru hé te pel né ošet re nie, po kto rom skúš ka pri pe ro xi dá zo vom tes te vy ka zu je ne ga tív nu re ak ciu, ale bo
b) su še nie, kto ré ho te pel ný úči nok je rov no cen ný s te pel ným ošet re ním pod ¾a pís me na a), ale bo
c) dru hé ošet re nie, pri kto rom je pH zní že né na niž šiu hod no tu ako 6 v tr va ní naj me nej jed nej ho di ny.
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1) 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 ovplyvňujú vý me nu s ho vä dzím do byt kom a oší -
pa ný mi.

2) Zá kon č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos tenský
zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re kla me v zne ní
ne skor ších predpisov v zne ní zá ko na č. 119/2000 Z. z.

3) § 2 ods. 1 písm. d) a e) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdra vie zvie rat pri pre mies tňo va ní oviec
a kôz a ich vý me nách s člen ský mi štátmi.

4) § 6 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
5) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa usta no vu jú zdra vot né pred pi sy tý ka jú ce sa ži vo číš nych ved ¾aj ších pro -

duk tov, kto ré nie sú ur če né na ¾ud skú spotrebu.
6) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 13. feb ru ára 2003

č. 414/2003-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky v po tra vi nách (ozná me -
nie č. 101/2003 Z. z.).



ČASŤ  B

HYGIENA HOSPODÁRSTVA

(1) Su ro vé mlie ko musí po chá dza� z hos po dár stiev, kto ré sú registrované7) a kon tro lo va né pod ¾a § 11 ods. 1 až 4.

(2) Ak sa by vo lie kra vy, ovce a kozy ne cho va jú vo¾ ným spô so bom, po u ží va né prie sto ry mu sia by� tak uspo ria da né,
skon štru ova né, udr žia va né a spra vo va né, aby za ru či li
a) dob ré pod mien ky ustaj ne nia zvie rat, ich hy gie ny, čis to ty a zdra via a
b) vy ho vu jú ce hy gie nic ké pod mien ky do je nia, ma ni pu lo va nia s mlie kom, chla de nia a skla do va nia mlie ka.

(3) Prie sto ry, v kto rých sa vy ko ná va do je nie ale bo v kto rých sa mlie ko skla du je, ma ni pu lu je sa s ním ale bo sa chla -
dí, mu sia by� umiest ne né a skon štru o va né tak, aby sa pred iš lo všet kým ri zi kám kon ta mi ná cie mlie ka. Mu sia by� ¾ah -
ko čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né a mu sia ma� naj me nej 
a) ste ny a po dlahy v mies tach, kde do chá dza k ich zne čis te niu a in fi ko va niu, ¾ah ko čis ti te¾ né,
b) po dlahy rie še né tak, aby te ku té od pa dy moh li ¾ah ko od te ka� a boli vy ba ve né vhod ným za ria de ním na od stra ňo va -

nie od pa dov, 
c) dos ta toč nú ven ti lá ciu a dos ta toč né osvet le nie,
d) vhod ný a dos ta toč ný zdroj pit nej vody, kto rá spĺ ňa pa ra met re tý ka jú ce sa to xic kých lá tok a mik ro bio lo gic ké pa ra -

met re usta no ve né v oso bit nom predpise8) pre pot re by do je nia, čis te nia za ria de ní a ná stro jov pod ¾a čas ti C 1. II,
e) dos ta točne od de lené od všet kých zdro jov kon ta mi ná cie, ako sú zá cho dy a sklád ky hno ja,
f) po tru bia a za ria de nia ¾ah ko umý va te¾ né, čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né.

(4) Prie sto ry, v kto rých sa skla du je mlie ko, mu sia ma� vhod né za ria de nia na chla de nie mlie ka, mu sia by� chrá ne né 
pred vstu pom škod cov a mu sia by� dos ta toč ne od de le né od akých ko¾ vek prie sto rov, v kto rých sú ustaj ne né zvie ra tá.

(5) Pro dukč né hos po dár stva, v kto rých sa do je nie vy ko ná va mo bil ným do ja cím za ria de ním, mu sia spĺ ňa� pod -
mien ky pod ¾a bodu 3 písm. d) a f) a do ja cie za ria de nie
a) musí by� umies tne né na mies te bez ex kre men tov a ïal ších od pa dov,
b) musí po čas ce lej pre vádz ky do je nia za bez pe čo va� ochra nu mlie ka, 
c) musí by� skon štru o va né a vy ho to ve né tak, aby umož ňo va lo udr žia va nie čis to ty vnú tor ných po vrchov.

(6) Ak sa zvie ra tá pro du ku jú ce mlie ko cho va jú vo¾ ným spô so bom, hos po dár stvo musí ma� do jareň ale bo prie stor
na do je nie, kto ré mu sia by� dos ta toč ne od de le né od usta jňo va cích prie sto rov.

(7) Izo lo va nie zvie rat od stá da, kto ré je na ka ze né ale bo po do zri vé z na ka ze nia ako u ko¾ vek ná ka zou pod ¾a čas -
ti A ods. 1, a od de le nie zvie rat od stá da pod ¾a čas ti A bodu 3 musí by� mož né a účin né. 

(8) Do prie sto rov a na mies ta, v kto rých sa mlie ko skla du je, ma ni pu lu je sa s ním ale bo sa chla dí, ne smú ma� prí -
stup zvie ra tá všet kých dru hov.

ČASŤ  C

Hy gie na do je nia, zbe ru su ro vé ho mlie ka a jeho pre pra vy z pro dukč ných hos po dár stiev
do zber ných stre dísk, štan dar di zač ných stre dísk ale bo mlie kar ne na ošet re nie mlie ka

ale bo mlie kar ne na spra co va nie mlie ka; hy gie na za mest nan cov

ČASŤ  C  1

I. Hy gie na do je nia

(1) Do je nie sa musí vy ko ná va� hy gie nic kým spô so bom a za pod mie nok pod ¾a čas ti C 2.

(2) Po skon če ní do je nia sa mlie ko musí ihneï umies tni� na čis té mies to, kto ré musí by� vy ba ve né tak, že ne na sta ne
ne priaz ni vé ovplyv ne nie kva li ty mlie ka.

(3) Ak sa mlie ko ne zvá ža do dvoch ho dín po na do je ní, musí by� schla de né na tep lo tu 8 oC ale bo niž šiu, ak ide o den -
ný zvoz. Ak sa zvoz mlie ka ne vy ko ná va den ne, mlie ko musí by� schla de né na tep lo tu 6 oC a niž šiu. Tep lo ta mlie ka pri
pre pra ve do mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ne na spra co va nie mlie ka ne smie pre kro či� 10  oC, ak mlie ko
nie je zve ze né do dvoch ho dín po na do je ní.
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7) § 18 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
8) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.



(4) Z tech no lo gic kých dô vo dov pri vý ro be ur či tých mlieč nych vý rob kov štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
môže po vo li� vý nim ky z tep lôt pod ¾a bodu 3 za pred po kla du, že ko neč ný vý ro bok spĺ ňa štan dar dy pod ¾a prí lo hy č. 4
časti B.

II. Hy gie na prie sto rov, za ria de ní a ná stro jov

(1) Za ria de nia a ná stro je ale bo ich po vrch, kto rý pri chá dza do sty ku s mlie kom, na prí klad ná stro je, kon taj ne ry,
cis ter ny, tan ky a pod., ur če né na do je nie, zvoz ale bo pre pra vu mu sia by� z hlad ké ho ne hr dza ve jú ce ho ma te riá lu,
kto rý sa ¾ah ko čis tí a dez in fi ku je, ne ob sa hu je lát ky, kto ré sa môžu pre ná ša� do mlie ka v množ stve, kto ré môže ohroz -
i� zdra vie ¾udí, ani lát ky, kto ré môžu zhor šo va� zlo že nie mlie ka ale bo ne priaz ni vo ovplyv ňo va� zmys lo vé vlast nos ti
¾udí.

(2) Ná stro je po u ží va né pri do je ní mlie ka, me cha nic ké do ja cie za ria de nia a ná do by, kto ré pri chá dza jú do sty ku
s mlie kom, sa mu sia po po u ži tí vy čis ti� a vy de zin fi ko va�. Cis ter ny a ná do by, kto ré sa po u ží va jú na pre pra vu mlie ka
do zber ných stre dísk, štan dar di zač ných stre dísk, mlie kar ní na ošet re nie mlie ka a mlie kar ní na spra co va nie mlie ka,
mu sia sa po kaž dom vy prázd ne ní mlie ka ale bo po kaž dej sé rii vy prázd ne ní mlie ka, ak me dzi vy prázd ne ním cis ter ny
a jej opä tov ným na pl ne ním uply nie len ve¾ mi krát ky čas, naj me nej však je den krát den ne, vy čis ti� a vy de zin fi ko va�
pred opä tov ným po u ži tím.

III. Hy gie na za mest nan cov

(1) Od za mest nan cov sa vy ža du je úpl ná čis to ta a naj mä
a) oso by, kto ré vy ko ná va jú do je nie a ma ni pu lu jú so su ro vým mlie kom, mu sia ma� vhod ný čis tý pra cov ný odev na

ten to účel,
b) do ji či si mu sia umy� ruky bez pros tred ne pred za čiat kom do je nia, a ak je to mož né, ma� ich čis té po celý čas vy ko -

ná va nia tej to čin nos ti; na ten to účel mu sia by� pre oso by, kto ré vy ko ná va jú do je nie a ma ni pu lo va nie so su ro vým
mlie kom v blíz kos ti miest, kde sa do je nie vy ko ná va, vhod né za ria de nia na umy tie rúk a pred lak tia.

(2) Za mest ná va te¾ musí urobi� všet ky pot reb né opat re nia na to, aby za brá nil oso bám, kto ré môžu kon ta mi no va�
su ro vé mlie ko, vy ko ná va� do je nie a ma ni pu lo va nie s mlie kom až do vte dy, kým sa ne pre u ká že, že tie to oso by môžu
vy ko ná va� uve de né čin nos ti bez ri zi ka kon ta mi ná cie mlie ka.

(3) Oso ba vy ko ná va jú ca do je nie ale bo ma ni pu lo va nie s mlie kom musí pre u ká za� zdra vot nú spô so bi los� na vy ko -
ná va nie tej to čin nos ti. Na zdra vot ný do zor tých to osôb sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.9) Zdra vot ný do zor tých to osôb
v tre tích kra ji nách je upra ve ný oso bit ný mi zá ru ka mi, kto ré určí prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy4) v sú la de s prí -
sluš ný mi po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

IV. Hy gie na vý ro by I

(1) Su ro vé mlie ko z kaž dé ho pro dukč né ho hos po dár stva sa musí pra vi del ne kon tro lo va� ná hod ným od be rom na
bod tuh nu tia mlie ka vo frek ven cii pod ¾a oso bit né ho pred pi su.10) Ak sa mlie ko z jed né ho hos po dár stva do dá va pria mo 
do mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo do mlie kar ne na spra co va nie mlie ka, vzor ky mlieka sa odo be ra jú pri zbe re
z hos po dár stva ale bo pred príj mom v mlie kar ni na ošet re nie mlie ka ale bo v mlie kar ni na spra co va nie mlie ka, a to
v prí pa de, ak sa mlie ko do dá va far má ro vi pria mo.

(2) Ak na zá kla de vý sled ku vy šet re nia su ro vé ho mlie ka na bod tuh nu tia vznik ne po do zre nie, že do mlie ka bola pri -
da ná voda, or gán ve te ri nár nej sprá vy odo be rie au ten tic kú vzor ku v pro dukč nom hos po dár stve. Au ten tic ká vzor ka
mlie ka je vzor ka re pre zen tu jú ca mlie ko z jed né ho ran né ho ale bo z jed né ho ve čer né ho do je nia, pri čom ča so vý in ter val 
me dzi dvo ma do je nia mi ne smie by� dlhší ako 13 ho dín a kratší ako 11 ho dín. Do je nie sa vy ko ná va pod do zo rom úrad -
né ho ve te ri ná ra.

(3) Ak sa mlie ko do dá va z via ce rých hos po dár stiev, vzor ky sa môžu odo be ra� len pred príj mom su ro vé ho mlie ka
mlie kar ňou na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ňou na spra co va nie mlie ka, ale bo zber ným stre di skom, ale bo štan dar -
di zač ným stre di skom za pred po kla du, že v pro dukč nom hos po dár stve sa vy ko ná va jú kon tro ly na mies te.

(4) Ak vý sled ky kon tro ly vedú k po do zre niu, že do mlie ka bola pri da ná voda, vzor ky sa mu sia odob ra� na všet kých
hos po dár stvach, kto rých mlie ko sa na chá dza lo v zvo zovej cis ter ne. Ak je to pot reb né, or gán ve te ri nár nej sprá vy odo -
be rie au ten tic kú vzor ku pod ¾a od se ku 2.

(5) Ak vý sled ky kon tro ly pre u ká žu, že do mlie ka ne bo la pri da ná voda, su ro vé mlie ko sa môže po u ži� na vý ro bu su -
ro vé ho kon zum né ho mlie ka, te pel ne ošet re né ho mlie ka a na vý ro bu mlieč nych vý rob kov na spot re bu ¾uï mi.
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 9) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva č. 79/1997 Z. z. o opat re niach na pred chá dza nie pre nos ným ocho re niam v zne ní vy hláš ky Mi nis ter -
stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 54/2000 Z. z.

10) STN 57 0529 Su ro vé krav ské mlie ko na mlie ka ren ské ošet re nie a ïal šie spra co va nie.



(6) Mlieka reň na ošet re nie mlie ka a mlie ka reň na spra co va nie mlie ka musia in for mo va� re gio nál nu ve te ri nár nu
a po tra vi no vú sprá vu, ak hod no ty štan dar dov usta no ve né pre cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov a po čet so ma tic kých
bu niek boli do siah nu té. Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va vy ko ná vhod né opat re nia.

(7) Ak do troch me sia cov od ozná me nia vý sled kov kon trol pod ¾a bodu 1 na zá kla de vyšet re nia pod ¾a čas ti D bodu IV
štan dar dy pod ¾a čas ti D boli pre kro če né a mlie ko z hos po dár stva ne spĺ ňa tie to štan dar dy, tomuto hos po dár stvu sa
pozastaví po vo le nie na do dáv ky su ro vé ho mlie ka, po kia¾ mlie ko ne bu de opä� spĺ ňa� uve de né štan dar dy.

(8) Mlie ko sa ne smie po u ži� na spot re bu ¾uï mi, ak ob sa hu je re zí duá an ti bio tík v množ stvách, kto ré s oh¾a dom na
akú ko¾ vek z lá tok pod ¾a prí loh I a III pod ¾a oso bit né ho pred pi su pre kra ču jú naj vy ššie po vo le né množ stvo pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su;6) kom bi no va ný sú čet re zí duí an ti bio tic kých lá tok ne smie pre kro či� hod no tu, ktorú usta no ví mi -
nis terstvo pô do hos po dár stva pod ¾a ve te ri nár nych po žia da viek Eu róp skych spo lo čen stiev vše obec ne zá väz ným práv -
nym predpisom.

V. Hy gie na vý ro by II

(1) Ak vý sle dok vy šet re nia su ro vé ho mlie ka na po čet so ma tic kých bu niek ale bo cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov ne -
spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a čas ti D, pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo
mlie kar ne na spra co va nie mlie ka musí o tom ihneï pí som ne in for mo va� prí sluš né pro dukč né hos po dár stvo a re gio -
nál nu ve te ri nár nu a po tra vi no vú sprá vu, v pô sob nos ti kto rej sa pro dukč né hos po dár stvo na chá dza.

(2) Ak do troch me sia cov odo dňa ozná me nia pre vádz ko va te ¾a mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ne na
spra co va nie mlie ka su ro vé mlie ko ne spĺ ňa po žia dav ky na cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov a po čet so ma tic kých bu niek
pod ¾a čas ti D, pro dukč né hos po dár stvo ne smie do dá va� su ro vé mlie ko do mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo do mlie -
kar ne na spra co va nie mlie ka a mlie ka reň na ošet re nie mlie ka ale bo mlie ka reň na spra co va nie mlie ka ne smie také mlie ko
po u ži� na vý ro bu mlie ka a mlieč nych vý rob kov. Zá kaz do dáv ky ne pla tí, ak v po sled nom me sia ci ak tu ál ne hod no ty cel ko -
vé ho poč tu mik ro or ga niz mov a ak tu ál ne hod no ty poč tu so ma tic kých bu niek spĺ ňa jú po žia dav ky pod ¾a čas ti D.

(3) Ob no vi� do dáv ku su ro vé ho mlie ka na vý ro bu mlie ka a mlie ka na vý ro bu mlieč nych vý rob kov na vý ži vu ¾udí
mož no len vte dy, ak ak tu ál ne hod no ty dvoch ba zé no vých vzo riek su ro vé ho mlie ka, kto ré na zá kla de pí som nej žia dos -
ti pro dukč né ho hos po dár stva odob ral úrad ný ve te ri nár ny le kár a kto ré sa vy šet ri li v la bo ra tó riu auto ri zo va nom štát -
nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou ale bo v la bo ra tó riu špe cia li zo va nej or ga ni zá cie, spĺ ňa jú po žia dav ky cel ko -
vé ho poč tu mik ro or ga niz mov a poč tu so ma tic kých bu niek pod ¾a čas ti D.

(4) Ná kla dy spo je né s od be rom vzo riek a ich la bo ra tór nym vy šet re ním pod ¾a pred chá dza jú ce ho od se ku a pri od be -
re au ten tic kých vzo riek na bod tuh nu tia mlie ka zná ša pro dukč né hos po dár stvo.

(5) Pre vádz ko va te¾ mlie kar ne na ošet re nie mlie ka a mlie kar ne na spra co va nie mlie ka ale bo la bo ra tó rium na vy šet -
renie su ro vé ho mlie ka pí som ne pred kla dá pra vi del ne me sač ne ak tu ál ne vý sled ky vy šet renia su ro vé ho mlie ka a vý -
sled ky geo met ric ké ho prie me ru su ro vé ho mlie ka pod ¾a čas ti D re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve, v pô -
sob nos ti kto rej je mlieka reň na ošet re nie mlie ka a mlieka reň na spra co va nie mlie ka a re gio nál nej ve te ri nár nej
a po tra vi no vej sprá ve, v pô sob nos ti kto rej sú pro dukč né hos po dár stva, z kto rých po chá dza su ro vé mlie ko.

(6) Pre vádz ko va te¾ mlie kar ne na ošet re nie mlie ka a mlie kar ne na spra co va nie mlie ka musí ucho vá va� vý sled ky vy -
šet re nia mlie ka na cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov a po čet so ma tic kých bu niek po čas dvoch ro kov.

VI. Sta no ve nie cel ko vé ho poč tu mik ro or ga niz mov a poč tu so ma tic kých bu niek u no vých vý rob cov su ro vé ho
     mlie ka a pri ob no ve ní do dá vok su ro vé ho mlie ka

(1) Cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov za prvý me siac u no vých vý rob cov su ro vé ho mlie ka a po ob no ve ní do dá vok su -
ro vé ho mlie ka sa sta no ví ako geo met ric ký prie mer za je den me siac pri od be re naj me nej dvoch vzo riek me sač ne.

(2) Po čet so ma tic kých bu niek za prvý me siac u no vých vý rob cov su ro vé ho mlie ka a po ob no ve ní do dá vok su ro vé ho
mlie ka sa sta no ví ako geo met ric ký prie mer za je den me siac pri od be re naj me nej dvoch vzo riek me sač ne.

(3) Sta no ve nie poč tu so ma tic kých bu niek za prvé dva me sia ce u no vých vý rob cov su ro vé ho mlie ka a po ob no ve ní do dá -
vok su ro vé ho mlie ka sa sta no ví ako geo met ric ký prie mer za dva me sia ce pri od be re naj me nej dvoch vzo riek me sač ne.

(4) Do sta no ve nia geo met ric kých prie me rov cel ko vé ho poč tu mik ro or ga niz mov a poč tu so ma tic kých bu niek u no -
vých vý rob cov su ro vé ho mlie ka a pri ob no ve ní do dá vok su ro vé ho mlie ka sa vý sled ky su ro vé ho mlie ka odob ra té re gio -
nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou na ob no ve nie do dá vok su ro vé ho mlie ka ne za po čí ta va jú.

ČASŤ  C  2

VŠEOBECNÝ HYGIENICKÝ KÓDEX PRODUKČNÝCH HOSPODÁRSTIEV

I. Vše obec né pod mien ky na udr žia va nie prie sto rov

 (1) Maš ta le, v kto rých sú ustaj ne né kra vy, a pri ¾ah lé prie sto ry mu sia by� vždy dos ta toč ne čis té, upra ta né a v dob -
rých pod mien kach. 
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 (2) Prí stu po vé ces ty do maš ta lí a pri ¾ah lých prie sto rov mu sia by� udr žia va né tak, aby sa na nich ne hro ma dil hnoj
a iné za pá cha jú ce lát ky.

 (3) Hnoj sa musí od stra ňo va� z hnoj ných ka ná lov pra vi del ne pod ¾a pot re by.

 (4) Maš ta le s vä zovým ustaj ne ním sa mu sia udr žia va� su ché a pod ¾a pot re by mu sia by� vy ba ve né pod stiel kou.

 (5) Do jareň, miest nos ti s mlie kom, miest nos ti, v kto rých sa vy ko ná va čis te nie mlie ka a skla do va nie mlie ka a za -
ria de nie v tých to miest nos tiach mu sia by� vždy čis té, upra ta né a v dob rom sta ve.

 (6) Dez in fek cia maš ta lí a pri ¾ah lých prie sto rov sa musí vy ko ná va� tak, aby sa vy lú či lo aké ko¾ vek  zne čis te nie ale -
bo iné zne hod no te nie mlie ka.

 (7) V maš ta liach, kde sú ustaj ne né zvie ra tá, kto ré pro du ku jú mlie ko, a v prie sto roch, kde sa zvie ra tá doja, ne smú
by� ustaj ne né oší pa né a hy di na.

 (8) Cho va te¾ je po vin ný sta ra� sa o sús tav né ni če nie hmy zu, hlo dav cov a iných škod cov.

 (9) Che mic ké lát ky, lie ky a im po dob né lát ky mu sia by� usklad ne né na bez peč nom mies te.

(10) Kr mi vo, kto ré môže ne priaz ni vo ovplyv ni� vlast nos ti mlie ka, sa ne smie skla do va� v maš ta li.

II. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky na za ria de nia a ná stro je, kto ré sa po u ží va jú pri do je ní a ma ni pu lo vaní
    s mlie kom

(1) Za ria de nia a ná stro je, kto ré sa po u ží va jú pri do je ní, a všet ky ich sú čas ti mu sia by� vždy čis té a udr žia va né
v dob rom funk čnom a tech nic kom sta ve.

(2) Po čis te ní a dez in fek cii sa za ria de nia a ná stro je, kto ré sa po u ží va jú na do je nie mlie ka, ošet ro va nie mlie ka a jeho 
skla do va nie a pre pra vu mu sia vždy oplách nu� pit nou vo dou. Po môc ky a kefy sa mu sia skla do va� hy gie nic kým spô -
so bom.

(3) Ot vo ry vý pus tí ná dob (tan kov) na usklad ne nie mlie ka mu sia zos ta� po vy prázd ne ní, vy čis te ní a vy de zin fi ko va ní 
ot vo re né až do opä tov né ho po u ži tia.

III. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky na do je nie

 (1) Jed not li vé kra vy v stá de mu sia by� ozna če né pre pot re by or gá nu ve te ri nár nej sprá vy. Mu sia by� čis té a v dob -
rom sta ve.

 (2) Bez pros tred ne pred do je ním a po čas do je nia sa ne smie vy ko ná va� aká ko¾ vek čin nos�, kto rá by moh la pria mo
ale bo ne pria mo ne priaz ni vo ovplyv ni� vlast nos ti mlie ka.

 (3) Pred do je ním mu sia by� stru ky, mlieč na ž¾a za, a ak je to pot reb né, aj pri ¾ah lé čas ti sla bi ny, steh na a bru cha
kra vy čis té.

 (4) Oso ba, kto rá vy ko ná va do je nie, musí skon tro lo va� vzh¾ad mlie ka pred do je ním jed not li vej kra vy. Ak je zis te ná
aká ko¾ vek fy zi kál na od chýl ka, mlie ko musí by� vy lú če né z do dáv ky. Kra vy s kli nic kým ocho re ním ve me na sa mu sia
do ji� ako po sled né ale bo oso bit ným stro jom, ale bo ruč ne do oso bit nej ná do by a mlie ko sa musí vy lú či� z do dáv ky.

 (5) Dez in fek cia cec kov zvie rat v lak tá cii sa musí vy ko ná va� ihneï po do je ní, po kia¾ nie je po vo le ný iný spô sob  de -
zinfekcie. Pros tried ky na dez in fek ciu stru kov mu sia by� schvá le né.11)

 (6) Oso by, kto ré vy ko ná va jú do je nie a ïal šie ošet re nie mlie ka, mu sia ma� vhod ný čis tý pra cov ný odev.

 (7) Oso by, kto ré vy ko ná va jú do je nie, mu sia si umy� ruky bez pros tred ne pred za čiat kom do je nia a ma� ich pod ¾a
mož nos ti čis té po celý čas do je nia; na ten to účel mu sia by� pre oso by, kto ré vy ko ná va jú do je nie a ošet re nie mlie ka,
v blíz kos ti mies ta do je nia vhod né za ria de nia na umy tie rúk a pred lak tia; ot vo re né po ra ne nia a odre ni ny mu sia by�
za kry té vo do tes ným ob vä zom.

 (8) Mlie ko sa do od vo zu musí skla do va� v mlieč ni ci ale bo v miest nos ti na skla do va nie mlie ka. 

 (9) Mlieč ni ca sa môže po u ží va� len na čin nos ti, kto ré sú vi sia s ma ni pu lá ciou s mlie kom a do ja cím za ria de ním.

(10) Ak sa ná do by s mlie kom na chá dza jú v maš ta li, mu sia by� za kry té, rov na ko aj pri pre pra ve do mlieč ni ce.

(11) Ak sa mlie ko fil tru je, musí sa fil ter v zá vis los ti od dru hu vy me ni� ale bo vy čis ti� vždy po pre fil tro va ní ta ké ho
množ stva mlie ka, pre kto ré je ur če ný. Fil ter sa však musí vy me ni� ale bo vy čis ti� pred kaž dým do je ním. Fil tro va cie
pla chiet ky sa ne smú po u ží va�.
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11) § 65 ods. 2 zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re -
kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov v zne ní zá ko na č. 119/2000 Z. z.



ČASŤ  D

ŠTANDARDY SUROVÉHO MLIEKA PRI PREBIERKE V PRODUKČNOM HOSPODÁRSTVE NA DODÁVKY
DO MLIEKARNE NA OŠETRENIE MLIEKA ALEBO DO MLIEKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA

Na úče ly pl ne nia štan dar dov sa mu sia vy ko ná va� samo stat né vy šet re nia re pre zen ta tív nej vzor ky su ro vé ho mlie ka
odob ra té ho z kaž dé ho pro dukč né ho hos po dár stva.

I. Su ro vé krav ské mlie ko

Tým to nie sú dotk nu té li mi ty usta no ve né v I. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre
kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí tr va lo usta no ve né, a v III. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív -
nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí usta no ve né len do čas ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6)

1. Su ro vé krav ské mlie ko ur če né na vý ro bu te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka a mlieč nych vý rob kov musí spĺ -
ňa� tie to štan dar dy:
a) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC môže by� naj viac 100 000 v 1 ml; sta no vu je sa ako geo met ric ký prie -

mer za po sled né dva me sia ce pri od be re naj me nej 2 vzo riek me sač ne,
b) po čet so ma tic kých bu niek môže by� naj viac 400 000 v 1 ml; sta no vu je sa ako geo met ric ký prie mer za po sled né

3 me sia ce pri od be re mi ni mál ne jed nej vzor ky me sač ne.

2. Su ro vé krav ské mlie ko ur če né na pria mu spot re bu ¾uï mi a na vý ro bu vý rob kov vy ro be ných zo su ro vé ho mlie ka,
pri vý rob nom po stu pe kto rých sa ne po u ži je žiad ne te pel né ošet re nie, musí spĺ ňa� 
a) štan dar dy uve de né v bode 1,
b) a tie to ïal šie štan dar dy:

n c m M
Stap hy lo coc cus au re us v 1 ml 5 2 500 2 000

„n“ — je po čet vzor ko va cích jed no tiek, z kto rých po zos tá va vzor ka,

„c“ — je po čet vzor ko va cích jed no tiek, v kto rých sa pri púš �a po čet bak té rií me dzi „m“ a „M“; vzor ka sa po va žu je za
    pri ja te¾ nú, ak po čet bak té rií v ostat ných vzor ko va cích jed not kách je „m“ ale bo me nej,

„m“— je medz ná hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií vo všet kých
    vzor ko va cích jed not kách ne pre kra ču je hod no tu „m“,

„M“ — je ma xi mál na hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za ne vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií v jed nej ale bo
    vo via ce rých vzor ko va cích jed not kách je „M“ ale bo viac.

II. Su ro vé ko zie mlie ko, su ro vé ov čie mlie ko, su ro vé mlie ko by vo lích kráv

Tým to nie sú dotk nu té li mi ty usta no ve né v I. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre
kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí tr va lo usta no ve né, a v III. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív -
nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí usta no ve né len do čas ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su.6)

1. Su ro vé ko zie mlie ko, su ro vé ov čie mlie ko, su ro vé mlie ko by vo lích kráv ur če né na vý ro bu te pel ne ošet re né ho kon -
zum né ho mlie ka a mlieč nych vý rob kov z te pel ne ošet re né ho mlie ka musí spĺ ňa� tie to štan dar dy pre cel ko vý po čet
mik ro or ga niz mov pri 30 oC v 1 ml: naj viac 1 500 000.

2. Su ro vé ko zie mlie ko, su ro vé ov čie mlie ko, su ro vé mlie ko by vo lích kráv ur če né na vý ro bu vý rob kov vy ro be ných zo
su ro vé ho mlie ka, pri vý rob nom po stu pe kto rých sa ne po u ži je žiad ne te pel né ošet re nie, musí spĺ ňa� tie to štan dar dy:
a) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC môže by� naj viac 500 000 v 1 ml. Cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov a po -

čet Stap hy lo coc cus au re us sa sta no vu je naj me nej je den krát me sač ne

n c m M
b)  Stap hy lo coc cus au re us v 1 ml     5 2 500 2 000

III. Ak ma xi mál ne štan dar dy usta no ve né v bo doch I a II sú pre kro če né a ak na sledujúce vyšet re nie in di ku je
  po ten ciál ne ne bez pe čen stvo pre zdra vie, re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va urobí vhod né opat re nia.

IV. Do dr žia va nie štan dar dov na su ro vé mlie ko pod ¾a bo dov I a II musí pra vi del ne kon tro lo va� ná hod ným od be rom
 pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo  mlie kar ne na spra co va nie
  mlie ka pri zbe re mlie ka v pro dukč nom hos po dár stve ale bo pri príj me su ro vé ho mlie ka v mlie kar ni na ošet re nie
 mlie ka ale bo v mlie kar ni na spra co va nie mlie ka.
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ČASŤ  A

VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVA¼OVANIE MLIEKARNE
NA OŠETRENIE MLIEKA A MLIEKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA

Mlie kar ne na ošet re nie mlie ka a mlie kar ne na spra co va nie mlie ka mu sia ma� naj me nej
a) dos ta toč ne ve¾ ké pra cov né prie sto ry, kto ré umož ňu jú vy ko ná va nie jed not li vých pra cov ných ope rá cií v adek vát -

nych hy gie nic kých pod mien kach. Pra cov né prie sto ry mu sia by� uspo ria da né tak, aby bola vy lú če ná mož nos� kon -
ta mi ná cie su ro vín a vý rob kov pod ¾a toh to na ria de nia. Vý ro ba te pel ne ošet re né ho mlie ka ale bo vý ro ba mlieč nych
vý rob kov, kto ré môžu pred sta vo va� ri zi ko kon ta mi ná cie pre iné mlieč ne vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia, sa musí
usku toč ňo va� v zre te¾ ne od de le ných pra cov ných prie sto roch,

b) v prie sto roch, v kto rých sa ma ni pu lu je so su ro vi na mi, v kto rých sa su ro vi ny pri pra vu jú a spra cú va jú a v kto rých
sa vy rá ba jú vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia,
1. ne prie pust né a odol né po dlahy, kto ré sa ¾ah ko čis tia a dez in fi ku jú, a mu sia by� rie še né tak, aby voda moh la ¾ah ko

od te ka� a mu sia by� vy ba ve né za ria de ním na od vod vody, 
2. hlad ké, pev né, ne prie pust né, ¾ah ko čis ti te¾ né ste ny, opat re né svet lým ob kla dom ale bo ná te rom, 
3. ¾ah ko čis ti te¾ né stro py a streš né ob lo že nie, a to v prie sto roch, kde sa ma ni pu lu je s ne za ba le ný mi su ro vi na mi a kde 

sa ne za ba le né su ro vi ny pri pra vu jú a spra cú va jú, 
4. dve re z ne ko ro du jú ce ho, ¾ah ko čis ti te¾ né ho ma te riá lu,
5. dos ta toč nú ven ti lá ciu; ak je to pot reb né, mu sia ma� za ria de nia na od vod pary a kon den zo va nej vody,
6. dos ta toč né pri ro dze né ale bo ume lé osvet le nie,
7. dos ta toč ný po čet za ria de ní na čis te nie a dez in fek ciu rúk vy ba ve ných te čú cou tep lou a stu de nou pit nou vo dou ale -

bo vo dou zmie ša nou na vhod nú tep lo tu. V pra cov ných miest nos tiach a na zá cho doch ne smú by� ba té rie ovlá -
date¾ né do ty kom ruky a ra me na. Tie to za ria de nia mu sia by� vy ba ve né čis tia ci mi a dez in fekč ný mi pros tried ka mi
a hy gie nic ký mi pros tried ka mi na su še nie rúk,

8. za ria de nia na čis te nie pra cov ných ná stro jov, za ria de ní a in šta lá cií,
c) v miest nos tiach na skla do va nie su ro vín a vý rob kov pod ¾a toh to na ria de nia rov na ké hy gie nic ké pod mien ky, ako sú 

uve de né v pís me ne b) bo doch 1 až 6 s tý mi to od chýl ka mi:
1. v chla diar ňach mu sia by� po dlahy ¾ah ko čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né a rie še né tak, aby umož ňo va li dob rý od tok

vody,
2. v mra ziar ňach mu sia by� po dlahy ne prie pust né a odol né voči hni lo be a mu sia sa da� ¾ah ko čis ti�,
3. chla diar ne a mra ziar ne mu sia ma� za ria de nie s dos ta toč ným vý ko nom, aby skla do va né su ro vi ny a vý rob ky mali

tep lo tu pred pí sa nú tým to na ria de ním,
4. skla dy mu sia ma� dos ta toč nú ka pa ci tu na skla do va nie po u ží va ných su ro vín a na vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia

a chla dia ce za ria de nie ale bo mra zia ce za ria de nie dos ta toč ný vý kon,
d) za ria de nia na za bez pe če nie hy gie nic kej ma ni pu lá cie a na ochra nu su ro vín, ne za ba le ných vý rob kov a v pria mom

oba le za ba le ných fi nál nych vý rob kov po čas ich na klád ky a vy klád ky,
e) vhod ný spô sob za bez pe če nia pro ti vý sky tu škod cov,
f) ná stro je a pra cov né za ria de nia, kto ré pri chá dza jú do pria me ho sty ku so su ro vi na mi ale bo s vý rob ka mi z ma te riá -

lu odol né ho pro ti ko ró zii, ¾ah ko čis ti te¾ né a dez in fi ko va te¾ né,
g) špe ciál ne ne prie pust né ná do by z ne ko ro du jú ce ho ma te riá lu pre su ro vi ny a vý rob ky, kto ré nie sú ur če né na vý ži vu 

¾udí. Ak sa tie to su ro vi ny a vý rob ky od stra ňu jú po tru bím, po tru bie musí by� skon štru o va né a in šta lo va né tak, aby 
sa vy lú či la mož nos� kon ta mi ná cie iných su ro vín a vý rob kov,

h) vhod né za ria de nia na čis te nie a dez in fek ciu ná stro jov a za ria de ní,
i) za ria de nia na od vod od pa do vých vôd, kto ré spĺ ňa jú vše obec né hy gie nic ké pod mien ky,
j) zá so bo va nie vý luč ne pit nou vo dou, kto rá spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.1) Úžit ko vá voda je po vo le -

ná len vo vý ni moč ných prí pa doch na vý ro bu tech nic kej pary, na pro ti po žiar ne úče ly a ochla dzo va nie chla dia ren -
ských za ria de ní za pred po kla du, že ne pred sta vu je žiad ne pria me ale bo ne pria me ri zi ko kon ta mi ná cie vý rob kov;
po tru bia úžit ko vej vody mu sia by� zre te¾ ne od lí še né od po tru bí pit nej vody, 

k) pot reb ný po čet šat ní s hlad ký mi, ne prie pust ný mi, umý va te¾ ný mi ste na mi a po dlaha mi, s umý vad la mi a spla cho -
va cí mi zá chod mi. Zá cho dy sa ne smú ot vá ra� pria mo do pra cov ných miest nos tí. Umý vad lá mu sia by� vy ba ve né na
umý va nie rúk a mu sia ma� hy gie nic ký spô sob su še nia rúk; ba té rie umý va diel ne smú by� ovlá dané ru kou ale bo
pred lak tím,
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1) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níctva Slo ven skej re pub li ky č. 29/2002 Z. z. o po žia dav kách na pit nú vodu a kon tro lu kva li ty pit nej vody.



l) vhod nú uza my ka te¾ nú miest nos� na vý hrad né po u ži tie za mest nan ca mi prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy, ak
ob jem ošet re ných vý rob kov vy ža du je jeho pra vi del nú ale bo per ma nent nú prí tom nos�,

m) miest nos� ale bo bez peč né za ria de nie na skla do va nie čis tia cich a dez in fekč ných pros tried kov a po dob ných lá tok,
n) miest nos� ale bo skri ňu na skla do va nie po mô cok na čis te nie a údrž bu,
o) vhod né za ria de nia na čis te nie a dez in fek ciu cis te rien na pre pra vu mlie ka, te ku tých mlieč nych vý rob kov ale bo su še -

ných mlieč nych vý rob kov; toto za ria de nie sa ne vy ža du je, ak je za bez pe če né, že do prav né pros tried ky sa čis tia a  de -
zinfikujú v iných za ria de niach2) úrad ne schvá le ných prí sluš ným or gá nom ve te ri nár nej sprá vy. 

ČASŤ  B

VŠEOBECNÉ HYGIENICKÉ PODMIENKY NA MLIEKARNE
NA OŠETRENIE MLIEKA A MLIEKARNE NA SKLADOVANIE MLIEKA

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

(1) Za ria de nia a ná stro je, kto ré sa po u ží va jú pri prá ci so su ro vi na mi a s vý rob ka mi, po dlahy, stro py ale bo streš né
ob lo že nie, ste ny a prieč ky sa mu sia udr žia va� vo vy ho vu jú com sta ve čis to ty a v dob rom funk čnom a tech nic kom sta -
ve, aby ne bo li zdro jom kon ta mi ná cie su ro vín a vý rob kov.

(2) Do miest nos tí, v kto rých sa vy rá ba a skla du je mlie ko a mlieč ne vý rob ky, ne smú ma� prí stup žiad ne zvie ra tá.
Hlo dav ce, hmyz a iní škod co via sa mu sia v prie sto roch a v za ria de niach sys te ma tic ky ni či�. Ro den ti cí dy, in sek ti cí dy
a dez in fekč né pros tried ky ale bo iné po ten ciál ne to xic ké lát ky sa mu sia skla do va� v uzam knu tých miest nos tiach ale -
bo vo vhod ných uzam knu tých skri niach; ich po u ží va nie ne smie pred sta vo va� žiad ne ri zi ko kon ta mi ná cie su ro vín
ale bo vý rob kov.

(3) Pra cov né prie sto ry pre vádz kar ne, ná stro je a pra cov né za ria de nia sa môžu po u ží va� len na vý ro bu vý rob kov, pre
kto ré boli schvá le né. Na zá kla de po vo le nia re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy sa môžu po u ží va� sú čas ne
ale bo v ča so vo od de le ných in ter va loch na vý ro bu iných po tra vín, vhod ných na spot re bu ¾uï mi, ale bo na vý ro bu
iných vý rob kov vy rá ba ných z mlie ka na spot re bu ¾uï mi, kto ré sú ur če né na iné úče ly, ako je spot re ba ¾uï mi, ak ne -
mô že dôjs� ku kon ta mi ná cii vý rob kov, pre kto ré bolo vy da né schvá le nie. 

(4) Na všet ky úče ly sa môže po u ží va� len pit ná voda. Po u ži tie úžit ko vej vody je do vo le né iba vo vý ni moč ných prí pa doch
na chla de nie za ria de ní, na vý ro bu pary a na pro ti po žiar ne úče ly za pred po kla du, že úžit ko vá voda sa ne bu de po u ží va� na
iné úče ly a ak úžit ko vá voda ne pred sta vu je žiad ne ri zi ko kon ta mi ná cie su ro vín a vý rob kov pod ¾a toh to na ria de nia.

(5) Dez in fekč né pros tried ky a po dob né lát ky musí schvá li� prí sluš ný or gán3) a mu sia sa po u ží va� tak, aby ne ma li
ne priaz ni vý vplyv na stro je a na za ria de nia, su ro vi ny a vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia. Ná do by s dez in fekč ný mi
pros tried ka mi a po dob ný mi lát ka mi mu sia by� zre te¾ ne ozna če né a mu sia ob sa ho va� eti ke tu s ná vo dom na po u ži tie.
Po ich po u ži tí mu sia by� ná stro je a pra cov né za ria de nia dô klad ne oplách nu té pit nou vo dou.

II. Vše obec né hy gie nic ké pod mien ky pre za mest nan cov

(1) Od za mest nan cov sa vy ža du je do dr žia va nie úpl nej čis to ty. Táto po žia dav ka sa vz�a hu je hlav ne na oso by, kto ré
ma ni pu lu jú s ne za ba le ný mi su ro vi na mi a vý rob ka mi pod ¾a toh to na ria de nia. Oso by mu sia naj mä
a) no si� vhod ný čis tý pra cov ný odev a čis tú po krýv ku hla vy, kto rá úpl ne za krý va vla sy,
b) ak ide o za mest nan cov, kto rí ma ni pu lu jú so su ro vi na mi ale bo s vý rob ka mi pod ¾a toh to na ria de nia ale bo ich pri -

pra vu jú, mu sia si umý va� ruky naj me nej vždy pred za ča tím prá ce a vždy, keï na sta ne ich kon ta mi ná cia; rany na
koži rúk mu sia ma� za kry té vo do tes ným ob vä zom,

c) ne smú faj či�, p¾u va�, jes� a pi� v miest nos tiach, kde sa su ro vi ny ale bo vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia spra cú va jú
a skla du jú.

(2) Pre vádz ko va te¾ musí pri ja� všet ky pot reb né opat re nia na to, aby sa za me dzi lo za mest nan com po do zri vým
z toho, že sú zdro jom kon ta mi ná cie vý rob kov pod ¾a toh to na ria de nia, ma ni pu lo va� s vý rob ka mi, a to až do vte dy, kým
ne pre u ká žu, že môžu vy ko ná va� prá cu bez ri zi ka kon ta mi ná cie.

(3) Pri pri jí ma ní do za mest na nia sa musí kaž dá oso ba, kto rá bude pra co va� ale bo ma ni pu lo va� s vý rob ka mi pod ¾a
toh to na ria de nia, pre u ká za� zdra vot ným pre u ka zom, že ne e xis tu je žiad na pre káž ka na vy ko ná va nie uve de né ho za -
mest na nia.4) Na zdra vot ný do zor tých to osôb sa vz�a hu jú oso bit né pred pi sy.4) Zdra vot ný do zor tých to osôb v tre tích
kra ji nách je upra ve ný oso bit ný mi zá ru ka mi, kto ré určí prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy na zá kla de ve te ri nár -
nych po žia da viek pod ¾a Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie.

Čiastka 144 Zbierka zákonov č. 312/2003 Strana 2423

2) § 7 ods. 2 písm. f) bod 1 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) § 65 ods. 2 zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní

(živ nos ten ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re -
kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov v znení zá ko na č. 119/2000 Z. z.

4) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dárs tva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níctva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky v zne ní
ne skor ších predpisov (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.).
§ 21 vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 79/1997 Z. z. o opat re niach na pred chádza nie pre nosným ocho re niam
v znení vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níctva Slo ven skej re pub li ky č. 54/2000 Z. z.



ČASŤ  C

OSOBITNÉ HYGIENICKÉ PODMIENKY NA SCHVA¼OVANIE ZBERNÝCH STREDÍSK

Zber né stre di ská mu sia ma� ok rem vše obec ných hy gie nic kých pod mie nok pod ¾a čas ti A naj me nej 
a) chla dia ce za ria de nie ale bo vhod né pros tried ky na chla de nie mlie ka; ak sa mlie ko v zber nom stre di sku skla du je,

musí ma� za ria de nie na skla do va nie a chla de nie mlie ka,
b) od stre div ky ale bo iné vhod né za ria de nie na fy zi kál ne čis te nie mlie ka, ak sa mlie ko v zber nom stre di sku čis tí.

ČASŤ  D

OSOBITNÉ HYGIENICKÉ PODMIENKY NA SCHVA¼OVANIE ŠTANDARDIZAČNÝCH STREDÍSK

Štan dar di zač né stre di ská mu sia ma� ok rem vše obec ných hy gie nic kých pod mie nok pod ¾a čas ti A 
a) aj tan ky na skla do va nie a chla de nie su ro vé ho mlie ka, štan dar di zač né za ria de nie a tan ky na skla do va nie štan dar -

di zo va né ho mlie ka,
b) od stre div ky ale bo iné vhod né za ria de nie na fy zi kál ne čis te nie mlie ka.

ČASŤ  E

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA SCHVA¼OVANIE MLIEKARNE
NA OŠETRENIE MLIEKA A MLIEKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA

(1) Ok rem vše obec ných po žia da viek pod ¾a čas ti A mu sia mlie kar ne na ošet re nie mlie ka a mlie kar ne na spra co va -
nie mlie ka spĺ ňa� ešte tie to oso bit né hy gie nic ké po žia dav ky:
a) mu sia ma� za ria de nia na me cha ni zo va né pl ne nie a za ria de nia na riad ne auto ma tic ké uzat vá ra nie oba lov na úče ly

ich ba le nia po na pl ne ní te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka a te ku tých mlieč nych vý rob kov, ak sa tie to tech -
no lo gic ké ope rá cie vy ko ná va jú v pre vádz kar ni; tie to po žia dav ky sa ne vz�a hu jú na pl ne nie mlie ka do kan ví a pl ne -
nie do ná dob ale bo oba lov s ob je mom väč ším ako šty ri lit re; ak ide o li mi to va nú vý ro bu te ku té ho mlie ka na kon -
zum, prí sluš né or gá ny ve te ri nár nej sprá vy môžu po vo li� al ter na tív ne me tó dy pl ne nia a uzat vá ra nia, kto ré nie sú
auto ma tic ké, za pred po kla du, že tie to me tó dy pos ky tu jú rov no cen né zá ru ky ochra ny s oh¾a dom na hy gie nu, 

b) mu sia ma� za ria de nia na chla de nie a chla dia ren ské skla do va nie te pel ne ošet re né ho mlie ka  ale bo te ku tých mlieč -
nych vý rob kov a v prí pa doch pod ¾a čas ti B a D su ro vé ho mlie ka, ak sa tie to ope rá cie v pre vádz kar ni vy ko ná va jú;
chla dia ren ské skla dy mu sia by� vy ba ve né správ ne ka lib ro va ný mi prí stroj mi na me ra nie tep lo ty,

c) musí sa v pre vádz kar ni na chá dza� prie stor na skla do va nie jed no ra zo vých oba lov, ako aj na skla do va nie oba lo vé -
ho ma te riá lu na zho to ve nie tých to oba lov, ak sa ba le nie do pr vé ho oba lu vy ko ná va do jed no ra zo vých oba lov,

d) musí sa v pre vádz kar ni na chá dza� oso bit ný prie stor na skla do va nie vrat ných oba lov a za ria de nie na ich me cha -
nic ké čis te nie a dez in fek ciu, ak sa ba le nie vy ko ná va do vrat ných oba lov,

e) mu sia by� vy ba ve né ná do ba mi ale bo tan ka mi na ucho vá va nie su ro vé ho mlie ka, štan dar di zač ným za ria de ním
a tan ka mi ale bo ná do ba mi na skla do va nie a ucho vá va nie štan dar di zo va né ho mlie ka,

f) mu sia by� vy ba ve né od stre div ka mi ale bo iný mi vhod ný mi pros tried ka mi na fy zi kál ne čis te nie mlie ka, ak je to  po -
trebné,

g) mu sia by�,
1. ak ide o mlie ka reň na ošet re nie mlie ka, vy ba ve né za ria de ním na te pel né ošet re nie mlie ka, kto ré je schvá le né ale bo

auto ri zo va né prí sluš ným or gá nom, kto ré musí by� vy ba ve né aj
1.1 auto ma tic kým za ria de ním na kon tro lu tep lo ty,
1.2 re gis trač ným tep lo me rom,
1.3 auto ma tic kým bez peč nost ným za ria de ním za bra ňu jú cim ne dos ta toč né mu za hria tiu mlie ka,
1.4 dos ta toč ným bez peč nost ným sys té mom za bra ňu jú cim zmie ša niu te pel ne ošet re né ho mlie ka s ne dos ta toč ne

za hria tym mlie kom,
1.5 auto ma tic kým prí stro jom na re gis trá ciu bez peč nost né ho sys té mu pod ¾a 1.4, ale bo kon trol ným po stu pom na

mo ni to ro va nie účin nos ti sys té mu,
2. ak ide o mlie ka reň na spra co va nie mlieč nych vý rob kov, pod ¾a dru hu tech no lo gic kých ope rá cií, kto ré sa vy ko ná va -

jú v pre vádz kar ni, vy ba ve né za ria de nia mi a po stup mi na ohrie va nie, ter mi zá ciu ale bo te pel né ošet re nie, kto ré spĺ -
ňa jú hy gie nic ké po žia dav ky,

h) mu sia by� vy ba ve né za ria de ním na chla de nie, ba le nie do pria me ho oba lu a na skla do va nie mra ze ných mlieč nych
vý rob kov, ak sa tie to ope rá cie v pre vádz kar ni vy ko ná va jú,

i) mu sia by� vy ba ve né za ria de nia mi na su še nie a ba le nie su še ných mlieč nych vý rob kov do pria me ho oba lu, ak sa
tie to tech no lo gic ké ope rá cie v pre vádz kar ni vy ko ná va jú.

(2) Pri schva ¾o va ní pre vádz kar ne môže prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy po vo li� iné za ria de nia na te pel né ošet -
re nie mlie ka, než je uve de né v pís me ne g) bode 1, s rov no cen ný mi vý kon ný mi zá ru ka mi a s rov na ký mi zá ru ka mi
ochra ny s oh¾a dom na hy gie nu.
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ČASŤ  F

HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA PRIESTORY, ZARIADENIA A MLIEKARNE
NA OŠETRENIE MLIEKA A MLIEKARNE NA SPRACOVANIE MLIEKA

Ok rem vše obec ných po žia da viek pod ¾a čas ti B pre vádz kar ne mu sia spĺ ňa� tie to ïal šie pod mien ky:
a) musí sa za me dzi� akej ko¾ vek krí žo vej kon ta mi ná cii, kto rú spô so bu je za ria de nie me dzi ope rá cia mi, prú de nie

vzdu chu ale bo po hyb za mest nan cov. Ak je to vhod né a na zá kla de ana lý zy ri zi ka pod ¾a § 12, miest nos ti ur če né na
vý rob né pro ce sy mu sia by� roz de le né na mok ré prie sto ry a su ché prie sto ry. Mok ré prie sto ry a su ché prie sto ry mu -
sia ma� vlast né oso bit né pre vádz ko vé pod mien ky,

b) cis ter ny a ná do by, kto ré sa po u ží va jú na pre pra vu mlie ka do zber ných stre dísk, štan dar di zač ných stre dísk, mlie -
kar ní na ošet re nie mlie ka a mlie kar ní na spra co va nie mlie ka, sa mu sia čo naj skôr po kaž dom vy prázd ne ní mlie ka
ale bo po kaž dej sé rii vy prázd ne ní mlie ka, ak me dzi vy prázd ne ním cis ter ny a jej opä tov ným na pl ne ním uply nie len
ve¾ mi krát ky čas, naj me nej však je den krát den ne vy čis ti� a vy de zin fi ko va� pred opä tov ným po u ži tím,

c) za ria de nia, oba ly, ná do by a in šta lá cie, kto ré pri chá dza jú do sty ku s mlie kom ale bo s mlieč ny mi vý rob ka mi, ale bo
s iný mi su ro vi na mi, kto ré pod lie ha jú rých le mu zne hod no te niu po čas vý ro by, sa mu sia čis ti�, a ak tre ba, aj dez in -
fi ko va� vo frek ven cii a pod ¾a po stu pov sta no ve ných pod ¾a prin cí pov v § 12 ods. 1,

d) miest nos ti na ošet re nie sa mu sia čis ti� vo frek ven cii a pod ¾a po stu pov sta no ve ných pod ¾a prin cí pov v § 12 ods. 1,
e) na čis te nie ostat ných za ria de ní, oba lov a in šta lá cií, kto ré pri chá dza jú do sty ku s mik ro bio lo gic ky stá ly mi mlieč -

ny mi vý rob ka mi, a na čis te nie miest nos tí, kde sa také lát ky na chá dza jú, pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zá -
stup ca pre vádz kar ne musí vy pra co va� prog ram čis te nia na zá kla de ana lý zy ri zi ka pod ¾a § 12. Ten to prog ram musí 
spĺ ňa� po žia dav ky uve de né v pís me ne a) a musí za ru či�, že ne dos ta toč ný mi spô sob mi čis te nia ne dô jde k žiad ne -
mu zdra vot né mu ri zi ku pre vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia.
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Prí lo ha č. 4                                        
k  na ria de niu vlá dy č. 312/2003 Z. z.

ČASŤ  A

PO ŽIA DAV KY NA VÝ RO BU TE PEL NE OŠET RE NÉ HO MLIE KA A MLIEČ NYCH VÝ ROB KOV

ČASŤ  A .1

PO ŽIA DAV KY NA VÝ RO BU TE PEL NE OŠET RE NÉ HO KON ZUM NÉ HO MLIE KA

1. Te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko sa môže vy rá ba� len zo su ro vé ho mlie ka, kto ré spĺ ňa štan dar dy pod ¾a prí lo -
hy č. 2 časti D.

2. Mlie ko, kto ré nie je te pel ne ošet re né do 4 ho dín od pri ja tia v mlie kar ni na ošet re nie mlie ka, musí by� vy chla de né
na tep lo tu, kto rá ne pre sa hu je 6 oC, a musí sa pri tej to tep lo te ucho vá va� až do te pel né ho ošet re nia.

3. Ak su ro vé krav ské mlie ko nie je ošet re né do 36 ho dín od pri ja tia v mlie kar ni na ošet re nie mlie ka, musí sa vy ko -
na� pred te pel ným ošet re ním jeho kon tro la. Ak sa na zá kla de pria mej ale bo ne pria mej me tó dy kon tro ly zis tí, že cel ko -
vý po čet mik ro or ga niz mov pri tep lo te 30 oC je viac ako 300 000 v 1 ml mlie ka, toto mlie ko sa ne smie po u ži� na vý ro bu
te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka.

4. Vý ro ba te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka musí za hŕ ňa� všet ky pot reb né opat re nia, naj mä ná hod ný od ber
vzo riek, kto rý sa tý ka
a) cel ko vé ho poč tu mik ro or ga niz mov; cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC v su ro vom krav skom mlie ku, ak ne -

bo lo ošet re né do 36 ho dín od pri ja tia v mlie kar ni, ne smie by� bez pros tred ne pred te pel ným ošet re ním vyš ší ako
300 000 v 1 ml. Cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC v mlie ku, kto ré bolo ošet re né pr vou pas te ri zá ciou, ne -
smie by� bez pros tred ne pred dru hým te pel ným ošet re ním vyš ší ako 100 000 v 1 ml,

b) prí tom nos ti pri da nej vody v mlie ku; te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko sa musí pra vi del ne kon tro lo va� na prí tom -
nos� pri da nej vody, a to ove re ním po mo cou bodu tuh nu tia mlie ka. Na ten to účel pre vádz ka reň vy pra cu je sys tém
kon tro ly, kto rý sa musí vy ko ná va� pod do zo rom prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy. Ak sa zis tí pri da ná voda,
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy prij me vhod né opat re nia. Pri vy pra co va ní sys té mu kon tro ly prí sluš ný or gán
ve te ri nár nej správy1) pri hlia da na
1. vý sled ky kon trol su ro vé ho mlie ka pod ¾a prí lo hy č. 2 časti C.1.IV. Hy gie na vý ro by I odseky 1 až 5, a to na ich

prie mer né hod no ty a od chýl ky,
2. vplyv skla do va nia a spra co va nia mlie ka na bod tuh nu tia mlie ka v sys té me správ nej vý rob nej pra xe.

5. Te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko môže by� po dro be né aké mu ko¾ vek tes tu, kto rý in di ku je mik ro bio lo gic ké
pod mien ky mlie ka pred te pel ným ošet re ním. Pra vid lá na ap li ká ciu tých to tes tov a kri té riá, kto ré mu sia by� spl ne né,
usta no ví prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy1) v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev.

6. Pas te ri zo va né mlie ko
a) sa musí zís ka� zo su ro vé ho mlie ka jeho za hria tím, kto ré za hŕ ňa pô so be nie vy so kej tep lo ty po krát ky čas, naj me nej

71,7 oC po čas 15 se kúnd, ale bo inou kom bi ná ciou tep lo ty a času s rov na kým účin kom, ale bo pas te ri zač ným pro -
ce som s po u ži tím inej kom bi ná cie tep lo ty a času s rov na kým účin kom,

b) mu sí vy ka zo va� ne ga tív nu re ak ciu pri fos fa tá zo vom tes te a po zi tív nu re ak ciu pri pe ro xi dá zo vom tes te. Ak sa pas te -
ri zá cia vy ko ná va spô so bom, kto ré ho vý sled kom je ne ga tív na re ak cia na pe ro xi dá zu, mlie ko sa musí ozna či� slo va -
mi „pas te ri zo va né pri vy so kej tep lo te“,

c) sa musí ihneï po pas te ri zá cii vy chla di� na tep lo tu naj viac 6 oC ale bo niž šiu.

7. Ul tra vy so ko te pelne za hria te mlie ko
a) sa musí zís ka va� zo su ro vé ho mlie ka jeho kon ti nu ál nym za hria tím na vy so kú tep lo tu po krát ky čas, a to na tep lo tu

naj me nej 135 oC v tr va ní naj me nej 1 se kun dy, aby sa zni či li všet ky mik ro or ga niz my spô so bu jú ce ka ze nie mlie ka
a ich spó ry, ale aby che mic ké a fy zi kál ne zme ny mlie ka boli mi ni mál ne,

b) sa musí asep tic ky ba li� do oba lov za bra ňu jú cich pre stup svet la ale bo do oba lov, kto ré sa stá va jú ne prie pustné pre
svet lo po čas ba le nia do dru hé ho oba lu,

c) pri ná hod nom od be re vzo riek musí vy ka zo va� takú tr van li vos�, aby sa pri skla do va ní v ne o tvo re ných oba loch po
15 dňoch pri tep lo te 30 oC ale bo po siedmich dňoch pri tep lo te 55 oC sa ne zis ti li žiad ne ne priaz ni vé zme ny v mlie ku.

8. Ak sa ul tra vy so ko te pel né za hria tie mlie ka vy ko ná va pria mym kon tak tom mlie ka a pary, para sa musí zís ka va�
z pit nej vody a ne smie v mlie ku za ne chá va� žiad ne cu dzie lát ky ale bo ho ne ga tív ne ovplyv ňo va�; po u ži tie toh to po stu -
pu ne smie spô so bo va� žiad nu zme nu v ob sa hu vody v ošet re nom mlie ku.
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1) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.



 9. Ste ri li zo va né mlie ko musí
a) by� za hria te a ste ri li zo va né v her me tic ky uzav re tých pria mych oba loch ale bo v ná do bách tak, aby uzá ver zos tal

ne po ru še ný,
b) pri ná hod nom od be re vzo riek musí vy ka zo va� takú tr van li vos�, aby sa pri skla do va ní v ne o tvo re ných oba loch po

15 dňoch pri tep lo te 30 oC ale bo po siedmich dňoch pri tep lo te 55 oC ne zis ti li žiad ne ne priaz ni vé zme ny v mlie ku.

10. Pas te ri zo va né mlie ko po dro be né vy so kej pas te ri zá cii, ul tra vy so ko zah ria te mlie ko a ste ri li zo va né mlie ko môžu
by� vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka, kto ré bolo po dro be né ter mi zá cii ale bo pr vé mu te pel né mu ošet re niu v inej pre vádz -
kar ni. V tom to prí pa de kom bi ná cia tep lo ty a času musí by� niž šia ale bo ek vi va lent ná s pas te ri zá ciou a mlie ko musí
vy ka zo va� po zi tív nu re ak ciu na pe ro xi dá zo vý test pred dru hým ošet re ním. Pre vádz ko va te¾ túto sku toč nos� musí
ozná mi� prí sluš né mu or gá nu ve te ri nár nej sprá vy.1) In for má cia o pr vom ošet re ní mlie ka musí by� uve de ná na do ku -
men te pod ¾a § 5 písm. h).

11. Pas te ri zo va né mlie ko sa môže vy rá ba� aj zo su ro vé ho mlie ka, kto ré bolo po dro be né len jed nej ter mi zá cii, a to za 
rov na kých pod mie nok, ako je uve de né v od se ku 10.

12. Po stu py ohrie va nia, tep lo ty a tr va nie ohrie va nia pri pas te ri zo va nom mlie ku, ul tra vy so ko te pel ne za hria tom
mlie ku a ste ri li zo va nom mlie ku, dru hy ohrie va cích za ria de ní, spät ný ven til a dru hy prí stro jov na kon tro lu tep lo ty
a re gis trač né prí stro je mu sia by� schvá le né ale bo po vo le né prí sluš ným or gá nom v sú la de so štan dard mi Eu róp skych 
spo lo čen stiev a me dzi ná rod ný mi štan dard mi.

13. Re gis trač né zá zna my tep lo ty mu sia by� den ne ozna če né dá tu mom. Ak ide o mik ro bio lo gic ky ska zi te¾ né vý rob -
ky, kto ré ne mož no skla do va� pri tep lo te oko lia, re gis trač né zá zna my sa ucho vá va jú dva me sia ce od skon če nia dá tu -
mu naj ne skor šej spot re by; ak ide o ostat né vý rob ky, re gis trač né zá zna my sa ucho vá va jú dva roky. Pre vádz ko va te¾
ale bo zod po ved ný zástupca musí na po žia da nie úrad né ho ve te ri nár ne ho le ká ra pred lo ži� re gis trač né zá zna my.

14. Te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko
a) mu sí spĺ ňa� mik ro bio lo gic ké štan dar dy pod ¾a čas ti B,
b) ne smie ob sa ho va� far ma ko lo gic ky účin né lát ky v množ stvách vyš ších, ako sú li mi ty usta no ve né v I. sku pi ne, kto -

rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí tr va lo usta no ve né,
a v III. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí
usta no ve né len do čas ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su;2) kom bi no va ný sú čet re zí duí všet kých re zí duí an ti bio tík ne -
smie pre kro či� hod no tu, kto rá sa určí na zá kla de po stu pu uve de nom v oso bit nom pred pi se.2)

ČASŤ  A .2

PO ŽIA DAV KY NA MLIE KO NA VÝ RO BU MLIEČ NYCH VÝ ROB KOV

1. Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca mlie kar ne na spra co va nie mlie ka musí vy ko na� všet ky pot reb né
kro ky, aby za ru čil, že su ro vé mlie ko je te pel ne ošet re né. Ak ide o vý rob ky vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka, ich spra co va -
nie sa musí za ča�
a) ihneï po pri ja tí mlie ka v pre vádz kar ni, ak mlie ko ne bo lo vy chla de né,
b) do 36 ho dín po pri ja tí mlie ka v pre vádz kar ni, ak sa mlie ko ucho vá va pri tep lo te naj viac 6 oC,
c) do 48 ho dín po pri ja tí mlie ka v mlie kar ni, ak sa mlie ko ucho vá va pri tep lo te naj viac 4 oC,
d) do 72 ho dín, ak ide o by vo lie mlie ko, ov čie mlie ko a ko zie mlie ko.

2. Z tech no lo gic kých dô vo dov pri vý ro be ur či tých mlieč nych vý rob kov môže prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy
po vo li� dlhší čas a vyš šie tep lo ty, ako sú usta no ve né v bode 1. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy musí o tých to vý -
nim kách in for mo va� Eu róp sku ko mi siu a pred lo ži� tech nic ké dô vo dy po vo le nia vý nim ky.

3. Te pel ne ošet re né mlie ko a ter mi zo va né mlie ko na vý ro bu mlieč nych vý rob kov sa musí vy rá ba� zo su ro vé ho mlie -
ka, kto ré spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 2 časti D.

4. Te pel ne ošet re né mlie ko musí spĺ ňa� tie to po žia dav ky:
a) ter mi zo va né mlie ko 

1. mu sí by� zís ka né zo su ro vé ho mlie ka a cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov v su ro vom krav skom mlie ku, kto ré ne -
bo lo ošet re né do 36 ho dín po pri ja tí v mlie kar ni, ne smie by� pri tep lo te 30 oC vyš ší ako 300 000 v 1 ml,

2. mu sí by� zís ka né ošet re ním pod ¾a § 2 písm. f) toh to na ria de nia,
3. mu sí ma� pred ošet re ním cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri tep lo te 30 oC naj viac 100 000 v 1 ml mlie ka, ak je

ur če né na vý ro bu pas te ri zo va né ho mlie ka, ul tra vy so ko zoh ria te ho mlie ka ale bo ste ri li zo va né ho mlie ka,
b) pas te ri zo va né mlie ko 

1. sa musí zís ka� za hria tím pri vy so kej tep lo te v krát kom čase, a to na tep lo tu naj me nej 71,7 oC po čas 15 se kúnd,
ale bo inou kom bi ná ciou tep lo ty a času s rov no cen ným účin kom, ale bo pas te ri zač ným pro ce som s po u ži tím
inej kom bi ná cie tep lo ty a času s rov na kým účin kom,
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2) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 13. feb ru ára 2003
č. 414/2003-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca cu dzo ro dé lát ky v potravinách (ozná me -
nie č. 101/2003 Z. z.).



2. mu sí vy ka zo va� ne ga tív nu re ak ciu pri fos fa tá zo vom tes te a po zi tív nu re ak ciu pri pe ro xi dá zo vom tes te. Vý ro ba
pas te ri zo va né ho mlie ka, kto ré vy ka zu je ne ga tív nu re ak ciu pri pe ro xi dá zo vom tes te, za pred po kla du, že mlie ko
je ozna če né ako pas te ri zo va né pri vy so kej tep lo te, je do vo le ná,

c) ul tra vy so ko zah ria te mlie ko musí by� zís ka né zo su ro vé ho mlie ka jeho kon ti nu ál nym za hria tím  na vy so kú tep lo tu
v krátkom čase, a to na tep lo tu naj me nej 135 oC s do bou vý dr že naj me nej 1 se kun du, aby sa zni či li všet ky mik ro or -
ga niz my spô so bu jú ce ka ze nie mlie ka a ich spó ry, ale aby che mic ké a fy zi kál ne zme ny boli mi ni mál ne.

ČASŤ  B

MIK RO BIO LO GIC KÉ PO ŽIA DAV KY NA MLIEČ NE VÝ ROB KY A KON ZUM NÉ MLIE KO

ČASŤ  B .1

MIK RO BIO LO GIC KÉ KRI TÉ RIÁ NA UR ČI TÉ MLIEČ NE VÝ ROB KY
V ČASE EX PE DÍ CIE Z MLIE KAR NE NA SPRA CO VA NIE MLIE KA

A. Po vin né kri té riá: pa to gén ne mik ro or ga niz my

Druh mik ro or ga niz mov Vý ro bok Štan dard (ml, g) (a)
1. Lis te ria mo no cy to ge nes

2. Sal mo nel la spp.

— Syry ok rem tvr dých sy rov

— Iné vý rob ky

— Všet ky vý rob ky ok rem su še né ho

   mlie ka

— Su še né mlie ko

Ne prí tom ná v 25 g (c)

n = 5, c = 0

Ne prí tom ná v 1 g

Ne prí tom ná v 25 g (c)

n = 5, c = 0

Ne prí tom ná v 25 g (c)

n = 10, c = 0

3. Ostat né pa to gén ne mik ro or ga niz my a ich to xí ny ne smú by� prí tom né v množ stve, kto ré môže ohroz i�
    zdra vie spot re bi te ¾ov.

1. Ak sú tie to štan dar dy pre kro če né, po tra vi ny mu sia by� vy lú če né zo spot re by ¾uï mi  a mu sia by� stiah nu té z trhu
pod ¾a § 12 ods. 1 písm. e) a f).

2. Prog ra my vzor ko va nia sa vy pra cu jú pod ¾a dru hu vý rob kov a ana lý zy ri zi ka.
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B. Ana ly tic ké kri té riá: mik ro or ga niz my in di ku jú ce ne dos ta toč nú hy gie nu

Druh mik ro or ga niz mov Vý ro bok Štan dard (ml, g)
— Stap hy lo coc cus au re us

— Es che ri chia co li

Syry vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka a z ter mi zo va né ho mlie ka

Mäk ké syry (vy ro be né z te pel ne ošet re né ho mlie ka)

Čer stvé sy ry

Su še né mlie ko

Mra ze né mlieč ne vý rob ky (vrá ta ne zmrz li ny/mra ze ných kré mov)

Syry vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka a z ter mi zo va né ho mlie ka

Mäk ké syry (vy ro be né z te pel ne ošet re né ho mlie ka)

m = 1 000

M = 10 000

n = 5

c = 2

m = 100

M = 1 000

n = 5

c = 2

m = 10

M = 100

n = 5

c = 2

m = 10 000

M = 100 000

n = 5

c = 2

m = 100

M = 1 000

n = 5

c = 2

1. Vždy pri pre kro če ní tých to štan dar dov sa musí vy ko na� pre hod no te nie za ve de ných me tód mo ni to ro va nia a kon -
tro ly kri tic kých bo dov po u ží va ných v mlie kar ni na spra co va nie mlie ka pod ¾a § 12 toh to na ria de nia. Pre vádz ka reň
musí in for mo va� re gio nál nu ve te ri nár nu a po tra vi no vú sprá vu o ná prav ných opat re niach pri ja tých pre vý rob ný kon -
trol ný sys tém, aby sa pred iš lo opa ko va niu pre kro če nia štan dar dov.

2. Vždy pri pre kro če ní štan dar du „M“ pri sy roch vy ro be ných zo su ro vé ho mlie ka a z ter mi zo va né ho mlie ka a pri
mäk kých sy roch musí sa vy ko na� vy šet re nie na mož nú prí tom nos� en te ro to xi no gén nych kme ňov Stap hy lo coc cus au -
re us a Es che ri chia co li,o kto rých sa pred po kla dá, že sú pa to gén ne, a ak je to pot reb né, na mož nú prí tom nos� sta fy lo -
ko ko vé ho en te ro to xí nu. Ak sú prí tom né kme ne en te ro to xi no gén nych mik ro or ga niz mov Stap hy lo coc cus au re us
a kme ne Es che ri chia co li,o kto rých sa pred po kla dá, že sú pa to gén ne, ale bo je iden ti fi ko va ný sta fy lo ko ko vý en te ro to -
xín, všet ky prí sluš né vý rob né dáv ky mu sia by� stiah nu té z trhu. Pre vádz ka reň in for mu je re gio nál nu ve te ri nár nu
a po tra vi no vú sprá vu o vý sled koch vy šet re nia pod ¾a § 12 a o opat re niach pri ja tých na stiah nu tie po do zri vých vý rob -
ných dá vok a o ná prav ných opat re niach za ve de ných do vý rob né ho kon trol né ho sys té mu.

(a) Vy svet liv ky k ta bu¾ ke:
m = medz ná hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií vo všet kých vzor ko va -

cích jed not kách ne pre kra ču je „m“,
M = ma xi mál na hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za ne vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií v jed nej ale bo vo 

via ce rých vzor ko va cích jed not kách je „M“ ale bo vyš ší,
 n = po čet vzor ko va cích jed no tiek, z kto rých po zos tá va vzor ka,
 c = po čet vzo riek, v kto rých sa pri púš �a po čet bak té rií me dzi „m“ a „M“; vzor ka sa po va žu je za vy ho vu jú cu, ak po čet

bak té rií v ostat ných vzor ko va cích jed not kách je „m“ ale bo niž ší. 
(b) Vy šet re nie nie je po vin né pre ste ri li zo va né mlie ko a mlieč ne vý rob ky, ak boli te pel ne ošet re né po za ba le ní do pria -

me ho oba lu ale bo dru hé ho oba lu.
(c) Vzor ka s hmot nos �ou 25 g musí po zos tá va� z 5 od be rov vzo riek s hmot nos �ou 5 g odob ra tých z 5 rôz nych miest

jed né ho a toho is té ho vý rob ku.
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C. In di ká to ro vé mik ro or ga niz my: smer né hod no ty

Druh mik ro or ga niz mov Vý ro bok Štan dard (ml, g)
Ko li form né bak té rie 30 oC

Cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov

Te ku té mlieč ne vý rob ky

Mas lo vy ro be né z pas te ri zo va né ho
mlie ka ale bo zo smo ta ny

Mäk ké syry (vy ro be né z te pel ne
ošet re né ho mlie ka)

Su še né mlieč ne vý rob ky

Mra ze né mlieč ne vý rob ky (vrá ta ne
zmrz lín)

Te ku té te pel ne ošet re né
ne fer men to va né mlieč ne vý rob ky
(a)

Mra ze né mlieč ne vý rob ky (vrá ta ne
zmrz li ny) (b)

m = 0

M = 5

n = 5

c = 2

m = 0

M = 10

n = 5

c = 2

m = 10 000

M = 100 000

n = 5

c = 2

m = 0

M = 10

n = 5

c = 2

m = 10

M = 100

n = 5

c = 2

m = 50 000

M = 100 000

n = 5

c = 2

m = 100 000

M = 500 000

n = 5

c = 2

(a) po in ku bá cii pri 6 oC po čas 5 dní (cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 21 oC
(b) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC

Smer né hod no ty uve de né v ta bu¾ kách sú usta no ve né na to, aby po moh li vý rob com pri za bez pe čo va ní správ nych ope -
rá cií v pre vádz kar ni a pri za ve de ní sys té mu a po stu pov pri vy ko ná va ní ich vlast ných kon trol pri vý ro be.

D. Te ku té mlieč ne vý rob ky ale bo gé lo vé mlieč ne vý rob ky, kto ré boli po dro be né ul tra vy so ko te pel né mu
     za hria tiu ale bo ste ri li zá cii a skla du jú sa pri iz bo vej tep lo te, mu sia spĺ ňa� tie to štan dar dy po in ku bá cii
     počas 15 dní pri 30 oC:
a) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC v 0,1 ml: 10,
b) or ga no lep tic ké vlast nos ti: nor mál ne.

ČASŤ  B .2

MIKROBIOLOGICKÉ KRI TÉ RIÁ NA KON ZUM NÉ MLIE KO

1. Su ro vé kon zum né krav ské mlie ko ur če né na pi tie v tom to sta ve musí spĺ ňa� tie to štan dar dy po za ba le ní do pria -
me ho oba lu:
a) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC v 1 ml: 50 000(a)
    Stap hy lo coc cus au re us v 1 ml:                         m = 100, M = 500, n = 5, c = 2
    Sal mo nel la: ne prí tom ná v 25 ml:                        n = 5, c = 0
b) ostat né pa to gén ne mik ro or ga niz my a ich to xí ny ne smú by� prí tom né v množ stve, kto ré môže ohroz i� zdra vie  spo -

trebite¾ov.
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2. Pas te ri zo va né mlie ko pri ná hod nom od be re vzo riek vy ko na nom v mlie kar ni na ošet re nie mlie ka musí spĺ ňa� tie -
to mik ro bio lo gic ké štan dar dy:

n c m M
Patogénne mikroorganizmy neprítomné
v 25 g

5 0 0 0

Koliformné baktérie v 1 ml 5 1 0 5

Celkový počet mikroorganizmov po
inkubácii pri 6 oC počas 5 dní  pri 21 oC
v 1 ml

5 1 50 000 500 000

Vy svet liv ky k ta bu¾ ke:
(a)   geo met ric ký prie mer za dva me sia ce pri od be re naj me nej dvoch vzo riek me sač ne,
 n = po čet vzor ko va cích jed no tiek, z kto rých po zos tá va vzor ka, 
  c  =  po čet vzo riek, v kto rých sa pri púš �a po čet bak té rií me dzi „m“ a „M“; vzor ka sa po va žu je za vy ho vu jú cu, ak po čet
       bak té rií v ostat ných vzor ko va cích jed not kách je „m“ ale bo niž ší,
m = medz ná hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií vo všet kých
       vzor ko va cích jed not kách ne pre kra ču je „m“,
M =  ma xi mál na hod no ta pre po čet bak té rií; vý sle dok sa po va žu je za ne vy ho vu jú ci, ak po čet bak té rií v jed nej ale bo
       vo via ce rých vzor ko va cích jed not kách je „M“ ale bo vyš ší.

3. Ste ri li zo va né mlie ko a  mlie ko ul tra vyso ko te pelne za hria te musí pri ná hod nom od be re vy ko na nom v mlie kar ni
na ošet re nie mlie ka po in ku bá cii pri 30 oC počas 15 dní spĺ ňa� tie to mik ro bio lo gic ké štan dar dy:
a) cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC v 0,1 ml: 10, 
b) zmys lo vé vlast nos ti sú nor mál ne,
c) far ma ko lo gic ky ak tív ne lát ky ne smú pre kra čo va� ma xi mál ne li mi ty re zí duí usta no ve né v I. sku pi ne, kto rá ob sa -

hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí tr va lo usta no ve né,
a v III. sku pi ne, kto rá ob sa hu je zoz nam far ma ko lo gic ky ak tív nych lá tok, pre kto ré sú ma xi mál ne li mi ty re zí duí
usta no ve né len do čas ne pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3) Kom bi no va ný sú čet re zí duí všet kých lá tok ne smie pre kro či� 
hod no tu, kto rá sa určí na zá kla de po stu pu usta no veného v oso bit nom pred pi se.2)

4. Ak sú ma xi mál ne štan dar dy a po vin né kri té riá pre kro če né a na sle du jú ce vyšet re nie in di ku je po ten ciál ne ne bez -
pe čen stvo pre zdra vie ¾udí, prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy1) pri jme pot reb né opat re nia.

5. Ak je pot reb né, Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som po dro bné pra vid lá v sú la de s prí sluš ný mi po žia dav ka mi  Eu róp skych spo lo čen stiev na ap li ká ciu tej to
čas ti, hlav ne
a) iné kri té riá, ako sú tie, kto ré sú usta no ve né v čas tiach A a B pre kon zum né mlie ko a mlieč ne vý rob ky,
b) mik ro bio lo gic ké kri té riá, kto ré sa po u ži jú v čase naj ne skor šej spot re by za pod mie nok ovlá daných a kon tro lo va -

ných pre vádz ko va te ¾om ale bo zod po ved ným zástupcom pre vádz kar ne.

ČASŤ  C

BA LE NIE DO PRIA ME HO OBA LU A BA LE NIE DO DRU HÉ HO OBA LU 

1. Ba le nie do pria me ho oba lu a ba le nie do dru hé ho oba lu sa musí vy ko ná va� v miest nos tiach ur če ných na ten to
účel za vy ho vu jú cich hy gie nic kých pod mie nok.

2. Bez toho, aby boli dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su,3) ba le nie do pria me ho oba lu a ba le nie do dru hé -
ho oba lu musí spĺ ňa� všet ky po žia dav ky na hy gie nu a pria my obal a dru hý obal mu sia by� dos ta toč ne pev né, aby
účin ne chrá ni li vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia.
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3) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky zo 16. de cem bra 1997
č. 557/1998-100, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej
re pub li ky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu
Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).
§ 15 ods. 1 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 28. ok tób ra
2002 č. 2745/2002-100, kto rým sa vy dá va hla va Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca ozna čo va nie po tra vín (ozná me -
nie č. 634/2002 Z. z.).



3. Pl ne nie te pel ne ošet re né ho mlie ka a te ku tých mlieč nych vý rob kov do fliaš a ostat ných oba lov a uzat vá ra nie ná -
dob a oba lov sa musí vy ko ná va� auto ma tic ky. Ak ide o pre vádz kar ne s li mi to va nou vý ro bou, re gio nál na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va môže po vo li� ne a u to ma tic ké uzat vá ra cie me tó dy, kto rý mi sa za bez pe čia rov na ké zá ru ky s oh¾a -
dom na hy gie nu.

4. Pria me oba ly a dru hé oba ly sa ne smú opa ko va ne po u ží va� na vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia ok rem ur či tých
dru hov ná dob ale bo oba lov, kto ré sa môžu po u ží va� po dô klad nom vy čis te ní a vy de zin fi ko va ní. 

5. Uzat vá ra nie oba lov sa musí vy ko na� ihneï po na pl ne ní v pre vádz kar ni, v kto rej bolo kon zum né mlie ko a te ku té
mlieč ne vý rob ky po dro be né po sled né mu te pel né mu ošet re niu. Uzat vá ra nie oba lov sa musí vy ko ná va� po mo cou  uza -
tváracích za ria de ní, kto ré za ru čia ochra nu vlast nos tí mlie ka pred ne priaz ni vý mi von kaj ší mi vplyv mi. Uzat vá ra cí sys -
tém musí umož ňo va� uzat vá ranie vý robku tak, aby jeho po ško de nie ot vo re ním bolo ¾ah ko vi di te¾ né a kon tro lo va te¾ -
né.

6. Ok rem po žia da viek na ozna čo va nie pod ¾a čas ti D pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zá stupca pre vádz kar ne
musí za ru či�, aby na oba le te pel ne ošet re né ho mlie ka a te ku tých mlieč nych vý rob kov  boli na úče ly kon tro ly vi di te¾ ne
a či ta te¾ ne uve de né tie to úda je:
a) druh te pel né ho ošet re nia, kto ré mu bolo mlie ko po dro be né,
b) in for má cia o dá tu me po sled né ho te pel né ho ošet re nia; táto in for má cia môže by� vy jad re ná aj v kó do va nej for me,
c) tep lo tu, pri kto rej sa musí vý ro bok skla do va�, ak ide o pas te ri zo va né mlie ko.

7. Po žia dav ky uve de né v od se ku 6 písm. a) až c) sa ne mu sia uvá dza�, ak ide o vrat né skle né f¾a še pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.3)

8. Bez dotk nu tia od se ku 1 vý rob ky mož no vy rá ba� a do dru hé ho oba lu bali� v tej is tej miest nos ti, ak pri ba le ní do
dru hé ho oba lu pod ¾a od se ku 2 sú spl ne né tie to pod mien ky:
a) miest nos� musí by� dos ta toč ne ve¾ ká a vy ba ve ná tak, aby hy gie na ope rá cií bola za ru če ná,
b) pria me oba ly  a dru hé oba ly sa mu sia  pre pra vo va� do mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo mlie kar ne na spra co va -

nie mlie ka v ochran nom oba le, do kto ré ho boli  za ba le né ihneï po vý ro be a kto rý ich chrá ni pred po ško de ním po -
čas pre pra vy do pre vádz kar ne,

c) miest nos ti na skla do va nie oba lo vé ho ma te riá lu mu sia by� bez pra chu a škod cov a mu sia by� od de le né od miest -
nos tí, v kto rých sa na chá dza jú lát ky, kto ré môžu kon ta mi no va� vý rob ky,  a oba ly ne smú by� ulo že né pria mo na po -
dlahe,

d) dru hé oba ly mu sia by� pred pre mies tne ním do miest nos ti, v kto rej sa vy ko ná va ba le nie, po skla da né za hy gie nic -
kých pod mie nok; to ne pla tí vte dy, keï sa ba le nie vy ko ná va auto ma tic ký mi  ba lia ci mi za ria de nia mi a za pod mie -
nok, kto ré za ru ču jú, že  ne dô jde k ri zi ku kon ta mi ná cie vý rob kov,

e) dru hé oba ly sa mu sia pre mies tni� do miest nos ti, v kto rej sa vy ko ná va ba le nie, za hy gie nic kých pod mie nok a mu -
sia sa po u ži� bez od klad ne. S dru hý mi obal mi ne smú  ma ni pu lo va� oso by, kto ré pri chá dza jú do sty ku s ne za ba le -
ný mi vý rob ka mi,

f) ihneï po za ba le ní sa vý rob ky mu sia umies tni� v skla do va cích  miest nos tiach ur če ných na ten to účel.

ČASŤ  D

POD MIEN KY UPRA VU JÚ CE ZDRA VOT NÉ OZNA ČO VA NIE A OZNA ČO VA NIE ETI KE TA MI

ČASŤ  D .1

POD MIEN KY UPRA VU JÚ CE ZDRA VOT NÉ OZNA ČO VA NIE

1. Vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia mu sia by� ozna če né zdra vot nou znač kou. Toto ozna čo va nie sa musí vy ko na�
po čas vý ro by ale bo ihneï po nej v pre vádz kar ni a na ¾ah ko vi di te¾ nom mies te. Zdra vot ná znač ka  musí by� dob re či ta -
te¾ ná, ne zma za te¾ ná a pís me ná mu sia by� zre te¾ né. Ozna če nie zdra vot nou znač kou  sa môže vy ko na� na vý rob ku ale -
bo na pria mom oba le, ak sú vý rob ky ba le né jed not li vo,  ale bo na eti ke te pria me ho oba lu. Ak ide o malé vý rob ky ba le né 
jed not li vo v pria mom oba le a ná sled ne spo lu za ba le né do dru hé ho oba lu ale bo ak ide o malé vý rob ky ba le né jed not li -
vo v pria mom oba le, kto ré sú ur če né ko neč né mu spot re bi te ¾o vi, po sta ču je ozna če nie zdra vot nou znač kou na spo loč -
nom dru hom oba le.

2. Ak sa vý rob ky ozna če né pod ¾a od se ku 1 ná sled ne ba lia do dru hé ho oba lu, musí by� zdra vot nou znač kou  ozna -
če ný aj dru hý obal.

3. Zdra vot ná znač ka  musí by� ovál na a musí ob sa ho va� 
a) tie to úda je:

1. v hor nej čas ti po čia toč né ve¾ ké pís me no ale bo ve¾ ké pís me ná kra ji ny odo sla nia v sú la de s práv ny mi akt mi uve -
de ný mi v prí lo he č. 1 (t. j. člen ské ho štá tu Eu róp skej únie); ak ide o Slo ven skú re pub li ku, pís me ná SK, 

2. za nimi na sle du je  schva ¾o va cie čís lo pre vádz kar ne,
3. v dol nej čas ti jed nu z na sle du jú cich skra tiek: CEE — EOEF — EWG — EOK — EEC — EEG — CE-RSM — ETY, ak ide

o Slo ven skú re pub li ku, skrat ku EHS, ale bo
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b) tie to úda je:
1. v hor nej čas ti ná zov odo sie la jú cej kra ji ny ve¾ ký mi pís me na mi,
2. v stre de schva ¾o va cie čís lo pre vádz kar ne, 
3. v dol nej čas ti jed nu z na sle du jú cich skra tiek: CEE — EOEF — EWG — EOK — EEC — EEG — CE-RSM — ETY, ak ide

o Slo ven skú re pub li ku, skrat ku EHS, ale bo
c) tie to úda je:

1. v hor nej čas ti ná zov ale bo po čia toč né ve¾ ké pís me no ale bo ve¾ ké pís me ná kra ji ny odo sla nia v sú la de s práv ny mi 
akt mi uve de ný mi v prí lo he č. 1; ak ide o Slo ven skú re pub li ku, skrat ku SK,

2. v stre de od kaz, kde je uve de né schva ¾o va cie čís lo pre vádz kar ne,
3. v dol nej čas ti jed nu z na sle du jú cich skra tiek: CEE — EOEF — EWG — EOK — EEC — EEG — CE-RSM — ETY, ak ide

o Slo ven skú re pub li ku, skrat ku EHS.

4. Ak ide o f¾a še, dru hý obal a ná do by pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3) zdra vot ná znač ka môže in di ko va� len ini ciá ly
kra ji ny odo sla nia a schva ¾o va cie čís lo pre vádz kar ne.

5. Zdra vot ná znač ka sa môže ap li ko va� na vý ro bok, pria my obal ale bo dru hý obal pe čiat ko va ním ale bo vy pa ¾o va -
cou pe čiat kou, ale bo zdra vot ná znač ka môže by� na tla če ná ale bo ap li ko va ná na eti ke te.

6. Zdra vot ná znač ka môže po zos tá va� z plat nič ky z odol né ho ma te riá lu, kto rá sa nedá ¾ah ko od strá ni�, spĺ ňa všet -
ky hy gie nic ké po žia dav ky a ob sa hu je všet ky úda je pod ¾a bodov 3 a 4.

7. Po u ží va nie zdra vot nej znač ky na oba loch pod ¾a od se ku 3 je po vin né dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri -
stú pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

ČASŤ  D .2

POD MIEN KY UPRA VU JÚ CE OZNA ČO VA NIE ETI KE TA MI

Bez toho, aby boli dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su,4) musia by� na eti ke te na úče ly in špek cie zre te¾ ne
uve de né
a) slo vá „su ro vé mlie ko“ pre su ro vé mlie ko ur če né na pria mu spot re bu ¾uïmi,
b) slo vá „vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka“ pre mlieč ne vý rob ky vy ro be né zo su ro vé ho mlie ka, kto rých vý rob ný pos tup

ne za hŕ ňa žiad ne te pel né ošet re nie vrá ta ne ter mi zá cie,
c) pre ostat né mlieč ne vý rob ky druh aké ho ko¾ vek te pel né ho ošet re nia po u ži té ho na kon ci vý rob né ho po stu pu,
d) pre mlieč ne vý rob ky, v kto rých sa pred po kla dá rast mik ro or ga niz mov, dá tum spot re by ale bo dá tum mi ni mál nej

tr van li vos ti.

ČASŤ  E

PO ŽIA DAV KY NA SKLA DO VA NIE A PRE PRA VU

1. Vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia, kto ré sa ne mô žu skla do va� pri tep lo te von kaj šie ho pros tre dia, mu sia sa skla -
do va� pri tep lo tách ur če ných vý rob com, aby sa za ru či la ich tr van li vos�. Pas te ri zo va né mlie ko sa musí ucho vá va�
v pre vádz kar ni do ex pe dí cie a pre pra vo va� pri tep lo te naj viac 6 oC. Ak sa vý rob ky skla du jú v chla dia ren ských pod -
mien kach, tep lo ty skla do va nia mu sia by� re gis tro va né a rých los� schla de nia musí by� taká, aby vý ro bok do sia hol
po ža do va nú tep lo tu v čo naj krat šom čase.

2. Cis ter ny, kan vy a ostat né ná do by po u ží va né na pre pra vu pas te ri zo va né ho mlie ka mu sia spĺ ňa� všet ky hy gie -
nic ké pred pi sy, naj mä
a) ich vnú tor ný po vrch a aká ko¾ vek čas�, kto rá môže prís� do kon tak tu s mlie kom, musí by� z hlad ké ho ma te riá lu,

kto rý je ¾ah ko umý va te¾ ný, čis ti te¾ ný a dez in fi ko va te¾ ný, odol ný proti ko ró zii a ne pre ná ša žiad ne lát ky na mlie ko
v množ stvách, kto ré môžu ohroz i� zdra vie ¾udí, na ru ši� zlo že nie mlie ka ale bo ne priaz ni vo ovplyv ni� jeho or ga no -
lep tic ké vlast nos ti,

b) mu sia by� uspô so be né tak, aby umož ňo va li od tok všet ké ho mlie ka; ak sú opat re né ko hú tik mi, tie sa mu sia da�
¾ah ko od mon to va�, ro zo bra�, umý va�, čis ti� a dez in fi ko va�,

c) mu sia sa umý va�, čis ti� a dez in fi ko va� ihneï po kaž dom po u ži tí,  a ak tre ba, aj pred ïal ším po u ži tím; čis te nie 
a dez in fek cia sa mu sia vy ko ná va� pod ¾a prí lo hy č. 3 čas ti F písm. b) a c),

d) mu sia sa pred pre pra vou her me tic ky uzav rie� uzá ve rom, kto rým sa za bez pe čí ne prie duš né uzav re tie aj po čas pre -
pra vy.

3. Do prav né pros tried ky a ná do by na pre pra vu pas te ri zo va né ho mlie ka mu sia by� uspô so be né a vy ba ve né tak, aby 
po ža do va ná tep lo ta bola do dr ža ná po čas pre pra vy.
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4. Do prav né pros tried ky na pre pra vu te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka a mlie ka v ma lých ná do bách a kan -
vách sa mu sia  udr žia va� v dob rom tech nic kom sta ve. Ne smú sa po u ží va� na pre pra vu iných vý rob kov ale bo pred me -
tov, kto ré môžu spô so bi� zhor še nie mlie ka. Vnú tor ný po vrch do prav ných pros tried kov musí by� hlad ký, ¾ah ko umý -
va te¾ ný, čis ti te¾ ný a dez in fi ko va te¾ ný. Vnút raj šok do prav ných pros tried kov ur če ných na pre pra vu  musí spĺ ňa�
všet ky hy gie nic ké pred pi sy. Do prav né pros tried ky ur če né na pre pra vu te pel ne ošet re né ho mlie ka v ma lých ná do -
bách ale bo kan vách mu sia by� uspô so be né tak, aby za bez pe čo va li dos ta toč nú ochra nu mlie ka v tých to oba loch pred
kon ta mi ná ciou a po ve ter nost ný mi vplyv mi a ne smú sa po u ží va� ani na pre pra vu zvie rat.

5. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy1) musí pra vi del ne kon tro lo va�, či do prav né pros tried ky a pod mien ky na -
klád ky spĺ ňa jú hy gie nic ké po žia dav ky tej to čas ti.

6. Vý rob ky pod ¾a toh to na ria de nia mu sia by� ex pe do va né tak, aby bola za ru če ná ich ochra na  pred ako u ko¾ vek
kon ta mi ná ciou ale bo zhor še ním ich kva li ty s oh¾a dom na tr va nie, pod mien ky pre pra vy a po u ži tý do prav ný pros trie -
dok.

7. Tep lo ta pas te ri zo va né ho mlie ka po čas pre pra vy v cis ter nách ale bo v za ba le ných ma lých ná do bách a v kan vách
ne smie pre kro či� 6 oC. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy môže po vo li� vý nim ku z tej to po žia dav ky pre do dáv ky pas -
te ri zo va né ho mlie ka do domu  a môže po vo li� to le ran ciu 2 oC po čas do dá vok do ob chod nej sie te.

ČASŤ  F

ZDRA VOT NÉ KON TRO LY A DO ZOR NAD VÝ RO BOU

1. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy5) vy ko ná va do zor v pre vádz ka rňach, kto rý musí za ru či� pl ne nie po žia da viek 
pod ¾a toh to na ria de nia. Or gá ny ve te ri nár nej sprá vy naj mä 
a) kon tro lu jú

1. čis to tu prie sto rov, za ria de ní a hy gie nu za mest nan cov,
2. účin nos� vlast ných kon trol vy ko ná va ných pre vádz kar ňou pod ¾a § 12 toh to na ria de nia, pre do všet kým pre skú -

ša ním vý sled kov a od be rom vzo riek,
3. mik ro bio lo gic ké a hy gie nic ké pod mien ky mlieč nych vý rob kov,
4. účin nos� ošet re nia mlieč nych vý rob kov a te pel ne ošet re né ho kon zum né ho mlie ka,
5. her me tic ky uzav re té  oba ly ná hod ným od be rom vzo riek,
6. správ nos� zdra vot né ho ozna čo va nia mlieč nych vý rob kov,
7. pod mien ky skla do va nia  a pre pra vy,

b) odo be ra jú vzor ky na la bo ra tór ne vy šet re nie,
c) vy ko ná va jú všet ky ïal šie kon tro ly, ak je pot reb né ich vy ko na�, aby bolo za bez pe če né do dr žia va nie toh to na ria de -

nia.

2. Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej správy5) je opráv ne ný vstu po va� ke dy ko¾ vek do chla dia ren ských skla dov a všet -
kých pra cov ných miest nos tí, aby skon tro lo val, či sa plní dôsledne usta no ve nie bodu 1.
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Prí lo ha č. 5                                       
k na ria de niu vlá dy č. 312/2003 Z. z.

DO KU MENT PRE VÁDZ KAR NE O PÔ VO DE MLIE KA A MLIEČ NYCH VÝ ROB KOV
UR ČE NÝCH NA SPOT RE BU ¼UĎ MI, KTO RÉ NIE SÚ UR ČE NÉ

NA PRE DAJ PRE KO NEČ NÉ HO SPOT RE BI TE ¼A 

I. Iden ti fi ká cia vý rob kov

Druh vý rob ku/vý rob kov: ...................................................................................................................................

Spô sob te pel né ho ošet re nia mlie ka: ...................................................................................................................

Spô sob ba le nia: .................................................................................................................................................

Ná zov vý rob ku Po čet ku sov
ale bo ba le ní Net to hmot nos�

Dá tum spot re by
ale bo dá tum
mi ni mál nej
tr van li vos ti

Ozna če nie
vý rob ných dá vok

II. Pô vod vý rob kov
Ad re sa, ná zov, schva ¾o va cie čís lo  vý rob cu: ........................................................................................................

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

Ná zov prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy, kto rá vy ko ná va do zor  v  pre vádz kar ni: ....................

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

III. Ur če nie vý rob kov

Vý rob ky odo sla né z: ...........................................................................................................................................
         (mies to na klád ky)

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

                                                                              (mies to ur če nia)

Spô sob pre pra vy a čís lo do prav né ho pros tried ku: ...............................................................................................

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

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

Meno a ad re sa prí jem cu v mies te ur če nia: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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Po tvr de né v: .................................................................................. Dňa: ...........................................................

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

                                           Pod pis

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

                                 Meno tla če ný mi pís me na mi

Od tla čok pe čiat ky fir my
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Prí lo ha č. 6                                       
k na ria de niu vlá dy č. 312/2003 Z. z.

ĎAL ŠIE PO ŽIA DAV KY NA SU RO VÉ MLIE KO UR ČE NÉ NA SPOT RE BU ¼UĎ MI

ČASŤ  A

Su ro vé mlie ko ur če né na spot re bu ¾uï mi musí
a) po chá dza� z mlie kar ne na spra co va nie mlie ka, kto rá spĺ ňa pod mien ky pod ¾a prí lo hy č. 3 častí A, B, E a F, a kon tro -

lo va� sa pod ¾a § 9 ods. 6 až 10 a § 12,
b) sa skla do va� pod ¾a prí lo hy č. 4 časti E, 
c) sa pre pra vo va� za vy ho vu jú cich pod mie nok hy gie ny pod ¾a prí lo hy č. 4 časti E,
d) ak ide o krav ské mlie ko, musí spĺ ňa� tie to po žia dav ky:

1. bod tuh nu tia ne smie by� vyš ší ako — 0, 520 oC; bod tuh nu tia vyš ší ako — 0, 520 oC sa pri púš �a, ak sa na zá kla de
kon trol pod ¾a prí lo hy č. 4 časti A.1, 4. b) pre u ká že, že mlie ko ne ob sa hu je pri da nú vo du,

2. špe ci fic ká hmot nos� ne smie by� niž šia ako 1 028 gra mov na li ter; hmot nos� je sta no ve ná v pl no tuč nom mlie ku
pri tep lo te 20 oC ale bo ek vi va lent ná hod no ta sta no ve ná v od stre de nom mlie ku pri tep lo te 20 oC,

3. ob sah biel ko vín musí by� naj me nej 28 gra mov na li ter vy po čí ta ný ako ná so bok per cen ta cel ko vé ho du sí ka
v mlie ku a fak to ra 6,38,

4. ob sah bez tu ko vej su ši ny ne smie by� niž ší ako 8,50 %.

ČASŤ  B

I. Po žia dav ky na zdra vot ný stav zvie rat

1. Zdra vot ný stav zvie rat musí by� pred za čiat kom vý ro by a po tom pra vi del ne je den krát me sač ne kon tro lo va ný
a) kli nic kým vy šet re ním,
b) ak ide o kra vy, od be rom vzo riek mlie ka od jed not li vých kráv na po čet so ma tic kých bu niek; ak je po čet so ma tic kých 

bu niek vyš ší ako 400 000 v 1 ml a sú čas ne je do ká za ný pô vod ca mas ti tíd, zvie ra musí by� vy lú če né z pro duk cie su -
ro vé ho mlie ka na vý ro bu su ro vé ho kon zum né ho mlie ka.

2. O vy šet re niach pod ¾a pred chá dza jú ce ho od se ku ve die pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca pro dukč né ho
hos po dár stva do ku men tá ciu, kto rú ucho vá va naj me nej dva roky, a na po žia da nie ju pred kla dá re gio nál nej ve te ri -
nár nej a po tra vi no vej sprá ve.

3. V prí pa de po do zre nia, že zvie ra je cho ré na ocho re nia, pri kto rých sa pô vod ca pre ná ša mlie kom, zvie ra musí by�
od ostat ných zvie rat izo lo va né a môže by� za ra de né do cho vu až vte dy, keï sa pre u ká že, že po mi nu li dô vo dy izo lo va -
nia zvie ra �a.

II. Po žia dav ky na su ro vé mlie ko

1. Su ro vé mlie ko musí spĺ ňa� tie to ïal šie po žia dav ky:
Lis te ria mo no cy to ge nes: ne prí tom ná v 1 ml              n = 5, c = 0,
po čet ko li form ných bak té rií:                                            m = 100, M = 1 000, n = 5, c = 2,
pa to gén ne Es che ri chia coli: ne prí tom né v 1 ml               n = 5, c = 0,
Strep to coc cus beta he mo ly tic ké v 0,1 ml: ne prí tom né     n = 5,  c  = 0.

2. Pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca pro dukč né ho hos po dár stva kon tro lu je uka zo va te le pod ¾a prí lo -
hy č. 4 časti B.2  bodu 1 a pod ¾a bodu 1 naj me nej je den krát me sač ne od be rom ba zé no vej vzor ky mlie ka a ná hod ným
od be rom vzo riek mlie ka od jed not li vých zvie rat. Ak sa na zá kla de vý sled kov la bo ra tór nych vy šet re ní zis tí, že mlie ko
pri ná hod nom od be re od jed not li vých zvie rat pre kra ču je li mi ty pod ¾a bodu 1, mu sia by� všet ky zvie ra tá v  pro -
dukčnom hos po dár stve vy šet re né na uka zo va te le pod ¾a bodu 1.

3. O vy šet re niach pod ¾a bodu 1 ve die pre vádz ko va te¾ ale bo zod po ved ný zástupca pro dukč né ho hos po dár stva do -
ku men tá ciu, kto rú ucho vá va naj me nej dva roky, a na po žia da nie ju pred kla dá re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no -
vej sprá ve.

III. Oso bit né po žia dav ky na su ro vé ko zie mlie ko

Su ro vé ko zie mlie ko ur če né na vý ro bu su ro vé ho ko zie ho mlie ka ne smie po chá dza� od zvie rat, kto ré sa na chá dza jú
v ohnis kách klieš �o vej en ce fa li tí dy zis te ných na zá kla de in for má cií Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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IV. Po žia dav ky na su ro vé kon zum né mlie ko ur če né na pi tie v tom to sta ve

Su ro vé kon zum né mlie ko ur če né na pi tie v tom to sta ve musí ok rem po žia da viek usta no ve ných v tom to na ria de ní,
kto ré sa ho tý ka jú, spĺ ňa� po žia dav ku po zi tív nej skúš ky fos fa tá zo vej ak ti vi ty.
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Prí lo ha č. 7                                       
k na ria de niu vlá dy č. 312/2003 Z. z.

ČASŤ  A

1. Ná zov „mlie ko“ zna me ná vý luč ne nor mál ny sek rét mlieč nej ž¾a zy zís ka ný z jed né ho ale bo z via ce rých do je ní bez
toho, aby k nemu bolo nie čo pri da né ale bo odob ra té.

2. Ná zov „mlie ko“ sa môže po u ží va�
a) pre mlie ko ošet re né bez zme ny jeho zlo že nia ale bo pre mlie ko, kto ré ho ob sah tuku je štan dar di zo va ný pod ¾a po žia -

da viek na do da toč né pred pi sy, kto ré sa tý ka jú spo loč nej or ga ni zá cie trhu s mlie kom a mlieč ny mi vý rob ka mi, kto ré 
sa tý ka jú kon zum né ho mlie ka,

b) v spo je ní so slo vom ale bo slo va mi, kto ré ozna ču jú druh, stu peň, pô vod ale bo kto ré sú ur če né na po ži tie ta ké ho
mlie ka ale bo na opis fy zi kál ne ho ošet re nia ale bo mo di fi ká cie zlo že nia, kto rej bolo po dro be né, za pred po kla du, že
mo di fi ká cia je ob me dze ná na pri da nie ale bo odob ra tie pri ro dze ných zlo žiek mlie ka.

3. Na úče ly tej to prí lo hy mlieč ne vý rob ky zna me na jú vý rob ky, kto ré vý luč ne po chá dza jú z mlie ka, pod pod mien -
kou, že lát ky pot reb né na ich vý ro bu sa môžu pri dá va� za pred po kla du, že tie to lát ky sa ne po u ži jú na úče ly úpl nej ale -
bo čias toč nej ná hra dy ho ci ja kej mlieč nej zlož ky.

4. Tie to na sle du jú ce po žia dav ky sa po u ži jú vý luč ne na mlieč ne vý rob ky:
a) ozna če nie pre ten to zoz nam

  1. sr vát ka,
  2. smo ta na,
  3. mas lo,
  4. cmar,
  5. mas lo vý olej,
  6. ka ze í ny,
  7. bez vo dý mlieč ny tuk (AMF),
  8. syr,
  9. jo gurt,
10. ke fír,
11. ku mys,
12. vii li — fil,
13. smota na,
14. fil,

b) ozna če nie ale bo ná zvy pod ¾a po žia da viek , kto ré sa vz�a hu jú na ozna čo va nie eti ke ta mi, pre zen tá ciu a re kla mu po -
tra vín, kto ré sú ur če né na pre daj pre ko neč né ho spot re bi te ¾a a kto ré sa po u ží va jú na mlieč ne vý rob ky.

5. Ná zov „mlie ko“ a ozna če nia po u ží va né na mlieč ne vý rob ky sa môžu po u ží va� aj v spo je ní so slo vom ale bo slo va mi
na ozna če nie zlo že ných vý rob kov, v kto rých nie je ale bo nemá by� na hra de ná žiad na zlož ka mlie ka a v kto rom pred -
sta vu je mlie ko ale bo mlieč ny vý ro bok jeho pod stat nú čas� čo do množ stva ale bo cha rak te ru vý rob ku.

6. Ak ne jde o krav ské mlie ko a mlieč ne vý rob ky z krav ské ho mlie ka, pô vod mlie ka a mlieč ne ho vý rob ku de fi no va ný
pod ¾a po stu pu uve de nom v oso bit nom predpise1) musí by� ur če ný.

ČASŤ  B

1. Na sle du jú ce vý rob ky sa po va žu jú za kon zum né mlie ko:
a) su ro vé mlie ko: mlie ko, kto ré ne bo lo za hria te na tep lo tu vyš šiu ako 40 oC ale bo ošet re né iným spô so bom, kto rý má

rov no cen ný úči nok ako za hria tie na tep lo tu 40 oC,
b) pl no tuč né mlie ko: te pel ne ošet re né mlie ko, kto ré pod ¾a ob sa hu tuku spĺ ňa jed nu z na sle du jú cich po žia da viek:

1. štan dar di zo va né pl no tuč né mlie ko: mlie ko s ob sa hom tuku naj me nej 3,50 % (m/m); Slo ven ská re pub li ka môže 
pos kyt nú� do da toč nú ka te gó riu pl no tuč né ho mlie ka s ob sa hom tuku 4,00 % (m/m),

2. ne štan dar di zo va né pl no tuč né mlie ko: mlie ko s ob sa hom tuku, kto ré ne bo lo zme ne né po na do je ní ani prí dav -
kom, ani od strá ne ním mlieč nych tu kov, ale bo zmie ša ním s mlie kom, kto ré ho pri ro dze ný ob sah tuku bol zme -
ne ný; ob sah tuku ne smie by� niž ší ako 3,50 % (m/m),

c) čias toč ne od tuč ne né mlie ko: te pel ne ošet re né mlie ko, kto ré ho ob sah tuku bol zre du ko va ný naj me nej na
1,50 % (m/m) a naj viac 1,80 % (m/m),
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d) od stre de né mlie ko: te pel ne ošet re né mlie ko, kto ré ho ob sah tuku bol zre du ko va ný nie viac ako na 0,50 % (m/m).

2. Bez toho, aby bol dotk nu tý od sek 1 písm. b) bod č. 2, len tie to mo di fi ká cie sú po vo le né:
a) mo di fi ká cia sa môže vy ko na� mo di fi ká ciou pri ro dze né ho ob sa hu tuku od strá ne ním ale bo pri da ním smo ta ny, ale -

bo pri da ním pl no tuč né ho mlie ka, čias toč ne od stre de né ho mlie ka, ale bo od stre de né ho mlie ka, aby bol do dr ža ný
ob sah tuku usta no ve ný pre kon zum né mlie ko,

b) obo ha te nie mlie ka mlieč ny mi pro te ín mi, mi ne rál ny mi so ¾a mi ale bo vi ta mín mi,
c) re duk cia ob sa hu lak tó zy kon ver ziou na glu kó zu a ga lak tó zu.

3. Mo di fi ká cie v zlo že ní mlie ka pod ¾a od se ku 2 písm. b) a c) sa môžu po vo li� len vte dy, ak je táto mo di fi ká cia ozna -
če ná na oba le vý rob ku. Ozna če nie musí by� ne zma za te¾ né, ¾ah ko vi di te¾ né a či ta te¾ né. Toto ozna če nie však ne smie
na hra di� po vin nos� ozna če nia, kto ré sa týka vý ži vo vé ho ozna čo va nia eti ke ta mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2) Ak sa
pri dá va jú biel ko vi ny, ob sah biel ko vín obo ha te né ho mlie ka musí by� 3,8 % (m/m) ale bo viac. Slo ven ská re pub li ka
môže ob me dzi� ale bo za ká za� mo di fi ká cie zlo že nia mlie ka pod ¾a od se ku 2 písm. b) a c).
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2) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, kto rým sa usta no vu je roz sah vý ži vo vé ho
tvr de nia, spô sob uvá dza nia vý ži vo vej hod no ty po tra vín a spô sob jej vý po čtu (ozná me nie č. 394/2002 Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.



313

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, výmene s členskými štátmi
a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmien-
ky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej
republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vyko-
nanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaïuje:

§ 1

Všeobecné ustanovenia

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

(2) Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na zdra-
vie zvierat pri premiestňovaní, výmene1) s členskými
štátmi2) a pri dovoze z tretích krajín3) zvierat, spermy,
oocytov a embryí, ktoré nepodliehajú požiadavkám na
zdravie zvierat uvedeným v osobitnom predpise.4).

§ 2

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
a) zvieratami druhy zvierat patriace k iným druhom

zvierat, ako sú zvieratá uvedené v osobitných pred-
pisoch,5)

b) schválenou prevádzkarňou, zariadením alebo stre-
diskom (ïalej len „prevádzkareň”) akéko¾vek stále,
geograficky ohraničené zariadenie, schválené pod¾a
§ 13, v ktorom je obvykle držaný alebo chovaný
jeden alebo viac druhov zvierat určených alebo
neurčených na účely výmeny a výlučne určených
na jeden alebo viac týchto účelov: 
1. vystavovanie zvierat a na vzdelávanie verejnosti, 
2. zachovanie druhov, 
3. základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo

chov zvierat pre potreby takéhoto výskumu, 
c) chorobami podliehajúcimi povinnému hláseniu

choroby uvedené v osobitnom predpise.6)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadeniach,7) ktorými sa transponujú
právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené
v prílohe týchto nariadení.

Výmeny s č lenskými štátmi

§ 3

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej

1) § 2 písm. d) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
3) § 2 písm. a) a b) zákona č. 488/2002 Z. z. 
4) § 2 písm.a) a d) zákona č. 488/2002 Z. z. 
5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní na trh

produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 303/2003/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov
akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými
štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat  pri premiestňovaní spermy domácich ošípaných,
pri jej výmene s členskými štátmi a jej dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene
s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych ved¾ajších
produktov, ktoré nie sú určené na ¾udskú potrebu.
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.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave.

6) Príloha č. 4 písm. h) k zákonu č. 488/2002 Z. z. 
7) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 

§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. 
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republiky8) (ïalej len „štátna veterinárna a potravino-
vá správa“) zabezpečí, že výmeny uvedené v § 1 ods. 2
sa nezakážu alebo neobmedzia z iných dôvodov týka-
júcich sa zdravia zvierat, než sú dôvody uvedené
v tomto nariadení alebo osobitnom predpise,9) najmä
z prijatých ochranných opatrení. 

§ 4

Na účely použitia osobitného predpisu10) môžu by�
predmetom výmen bez dotknutia § 13 a rozhodnutí na
vykonanie § 23 iba zvieratá uvedené v § 5 až 10, ktoré
spĺňajú podmienky ustanovené v § 5 až 10, ak pochá-
dzajú z chovu alebo prevádzky uvedenej v § 12 ods. 1
a 3, ktorá je registrovaná príslušnou regionálnou veteri-
nárnou a potravinovou správou a ktorá sa zaväzuje: 

a) ma� pravidelne vyšetrené držané zvieratá v súlade
s osobitným predpisom,11) 

b) ohlási� štátnej veterinárnej a potravinovej správe
okrem výskytu chorôb podliehajúcich povinnému
hláseniu výskyt chorôb uvedených v osobitnom
predpise,12) pre ktoré je zavedený program kontroly
a monitoringu, 

c) rešpektova� špecifické národné opatrenia na kon-
trolu choroby, ktorá je pre Slovenskú republiku
mimoriadne významná a ktorá je predmetom prog-
ramu vypracovaného pod¾a § 14 alebo rozhodnutia
pod¾a § 15 ods. 2, 

d) uvádza� na trh na účely výmen iba zvieratá, ktoré
sú bez príznakov chorôb a pochádzajú z chovov
alebo oblastí, ktoré nepodliehajú žiadnemu zákazu
z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat; ak ide
o zvieratá, ktoré nesprevádza zdravotný certifikát
alebo obchodný doklad pod¾a § 5 až 11 (ak ide o
zvieratá sprevádzané vlastným certifikátom vyda-
ným prevádzkovate¾om), ktorý potvrdzuje, že tieto
zvieratá nejavia v čase odoslania žiadne vidite¾né
príznaky ochorenia a že ich chov nepodlieha žiad-
nym obmedzeniam týkajúcim sa zdravia zvierat, 

e) rešpektova� požiadavky umožňujúce zabezpeči�
ochranu a pohodu držaných zvierat. 

§ 5

(1) Opice (simiae a presimiae) môžu by� predmetom
výmen s členskými štátmi len vtedy, ak pochádzajú
z prevádzok a sú určené do prevádzok schválených
príslušnými veterinárnymi orgánmi členských štátov
alebo štátnou veterinárnou a potravinovou správou
v súlade s § 13 a sú sprevádzané certifikátom, ktorý
zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2 a ktorý bol
vyplnený a potvrdený úradným veterinárnym lekárom
prevádzky pôvodu, aby sa zaručilo zdravie zvierat. 

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
výnimkou z odseku 1 povoli�, aby schválená prevádz-
kareň získala opice patriace súkromnej osobe; ustano-
venia osobitného predpisu13) nie sú týmto dotknuté.

§ 6

(1) Bez dotknutia § 14 a 15 môžu by� kopytníky
iných druhov, ako sú kopytníky uvedené v osobitných
predpisoch,14) predmetom výmen s členskými štátmi
vtedy, ak spĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 2
až 5.

(2) Kopytníky uvedené v odseku 1
a) musia by� identifikované v súlade s osobitným

predpisom,15)
b) nesmú by� určené na zabitie v rámci programu

eradikácie infekčnej choroby, 
c) nesmú by� vakcinované proti slintačke a krívačke

a musia vyhovova� príslušným požiadavkám pod¾a
osobitných predpisov,16)

d) musia pochádza� z chovu pod¾a osobitného predpi-
su,17) v ktorom nie sú nariadené opatrenia týkajúce
sa zdravia zvierat, najmä opatrenia prijaté v súlade
s osobitnými predpismi,18) a v ktorom boli trvalo
držané od svojho narodenia alebo počas posledných
tridsiatich dní pred odoslaním, 

e) ak boli dovezené,
1. musia pochádza� z tretej krajiny, ktorá je uvedená

na zozname vypracovanom pod¾a osobitného pred-
pisu19) v stĺpci nazvanom „ostatné kopytníky“, 

2. musia spĺňa� špecifické podmienky týkajúce sa
zdravia zvierat stanovené v súlade s požiadavkami

  8) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. 
 9) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. 
10) § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
11) § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
12) Príloha č. 5 písm. f) k zákonu č. 488/2002 Z. z.
13) § 22 zákona č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi vo¾ne žijúcich živočíchov a vo¾ne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.

15) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.

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. 

17) § 3 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie klasického moru ošípaných.

19) § 3 nariadenia 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.
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Európskej komisie a musia by� prinajmenšom
rovnocenné s požiadavkami tohto paragrafu,

f) musia by� sprevádzané certifikátom, ktorý zodpo-
vedá vzoru uvedenému v prílohe č. 2, ku ktorému
je priložené toto vyhlásenie: 
„Ja podpísaný (úradný veterinárny lekár) potvrdzu-
jem, že prežúvavec/ošípaná iné než zvieratá pod¾a
Smernice 64/432/EHS
1. je príslušníkom druhu ......................................,
2. neprejavoval(a) v čase klinického vyšetrenia žiad-

ny príznak choroby, na ktorú je vnímavý(á), 
3. pochádza zo stáda alebo chovu klasifikovaného

úradne bez výskytu tuberkulózy, úradne bez vý-
skytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy, na
ktorý sa nevz�ahujú žiadne obmedzenia z dôvodu
klasického moru ošípaných a afrického moru oší-
paných, alebo z chovu, v ktorom boli podrobené
vyšetreniam pod¾a článku 6 (2) (a) (ii) Smernice
92/65/EHS s negatívnym výsledkom“.

(3) Požiadavky na prežúvavce sú:
a) musia pochádza� zo stáda klasifikovaného úradne

bez výskytu tuberkulózy alebo úradne bez výskytu
brucelózy alebo bez výskytu brucelózy v súlade s oso-
bitnými predpismi20) a zodpoveda� príslušným po-
žiadavkám týkajúcim sa zdravia zvierat ustanove-
ným pre hovädzí dobytok osobitným predpisom,21)

b) ak nepochádzajú zo stáda spĺňajúceho podmienky
uvedené v písmene a), musia pochádza� z chovu,
v ktorom nebol zistený žiadny prípad brucelózy ale-
bo tuberkulózy počas 42 dní pred nakládkou zvie-
rat a v ktorom bol u prežúvavcov počas 30 dní pred
odoslaním vykonaný nasledujúci test s negatívnym
výsledkom:
1. test na tuberkulózu a
2. test na dôkaz neprítomnosti protilátok proti bru-

celóze.

(4) Požiadavky na ošípané sú:
a) nemôžu pochádza� z oblasti, na ktorú sa vz�ahujú

zakazujúce opatrenia v dôsledku výskytu afrického
moru ošípaných v súlade s osobitným predpisom,22) 

b) musia pochádza� z chovu, na ktorý sa nevz�ahujú
žiadne obmedzenia ustanovené v osobitnom pred-
pise23) ako výsledok výskytu klasického moru oší-
paných, 

c) musia pochádza� z chovu klasifikovaného bez výsky-
tu brucelózy pod¾a osobitného predpisu24) a spĺňajú-
ceho požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat ustano-
vené pre ošípané pod¾a tohto osobitného predpisu,24)

d) ak nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky
uvedené v písmene c), musia by� počas 30 dní pred
odoslaním podrobené testu na dôkaz neprítomnosti
protilátok proti brucelóze s negatívnym výsledkom.

(5) Požiadavky na testy a na definovanie podmienok
chovov (ïalej len „štatút“) týkajúce sa tuberkulózy
a brucelózy určí štátna veterinárna a potravinová
správa v súlade s rozhodnutím Európskej komisie,
pritom zoh¾adní pôvod zvierat z arktických krajín.
Štátna veterinárna a potravinová správa môže prija�
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
požiadavky týkajúce sa leukózy. 

§ 7

(1) Predmetom výmen s členskými štátmi môžu by�
iba vtáky iné, než sú vtáky uvedené v osobitnom pred-
pise,25) ak spĺňajú tieto požiadavky:
a) pochádzajú z chovu, v ktorom nebol diagnostikova-

ný mor hydiny počas 30 dní pred odoslaním, 
b) pochádzajú z chovu alebo z oblasti, na ktorú sa

nevz�ahujú obmedzenia vyplývajúce z opatrení pri-
jatých na eradikáciu pseudomoru hydiny, 

c) ak boli dovezené z tretej krajiny, musia by� umiest-
nené v súlade s osobitným predpisom26) v karanté-
ne v chove, do ktorého boli odoslané po vstupe na
územie Slovenskej republiky.

(2) Papagáje
a) nemôžu pochádza� z chovu alebo neboli v kontakte

so zvieratami z chovu, v ktorom bola diagnostiko-
vaná psitakóza (Chlamydia psittaci); dĺžka zákazu
od posledného zaznamenaného prípadu a dĺžka
liečby pod veterinárnym doh¾adom uznanej v súla-
de s rozhodnutím Európskej komisie musia by�
najmenej dva mesiace, 

b) musia by� označené a registrované tak, aby bolo
možné urči� prevádzkareň pôvodu alebo trhoviska,

c) musia by� sprevádzané obchodným dokladom pod-
písaným úradným veterinárnym lekárom alebo ve-
terinárnym lekárom zodpovedným za chov alebo
obchodný podnik pôvodu a povereným na tieto
účely príslušným orgánom. 

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
spôsob označovania a registrácie papagájov, chorých
papagájov a ostatných papagájov.

§ 8

(1) Predmetom výmeny s členskými štátmi môžu by�
iba včely (Apis mellifera), ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a) pochádzajú z oblasti, na ktorú sa nevz�ahuje zákaz

v dôsledku výskytu moru včelieho plodu,
b) sú sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzo-

ru uvedenému v prílohe č. 2, ktorý bol vyplnený
a potvrdený regionálnou veterinárnou a potravino-

20) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.

21) § 3 ods. 2 písm. c), d), f), g) a h) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z.

22) § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
23) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 276/2003 Z. z.
24) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.
25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.
26) § 10 ods. 1 nariadenia 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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vou správou a potvrdzuje, že požiadavky ustanove-
né v písmene a) sú splnené. 

(2) Ak sa nariadi zákaz výmeny v dôsledku moru
včelieho plodu, zákaz musí trva� najmenej 30 dní od
posledného zaznamenaného prípadu a od dátumu, ku
ktorému boli všetky úle umiestnené v okruhu troch
kilometrov kontrolované príslušnou regionálnou vete-
rinárnou a potravinovou správou a všetky infikované
úle boli spálené alebo ošetrené a skontrolované prí-
slušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou.

(3) V súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev môžu by� požiadavky týkajúce sa včiel (Apis
mellifera) alebo podobné požiadavky použité na čme-
liakov.

§ 9

(1) Predmetom výmeny s členskými štátmi môžu by�
iba zajacovité zvieratá, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:
a) nepochádzajú z chovu alebo neboli v kontakte so

zvieratami z chovu, v ktorom sa vyskytuje besnota
alebo je podozrenie, že sa vyskytla v priebehu po-
sledného mesiaca, 

b) pochádzajú z chovu, v ktorom žiadne zviera nemá
klinické príznaky myxomatózy. 

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
požadova�, aby zvieratá zasielané na územie Sloven-
skej republiky pri výmene s členskými štátmi boli
sprevádzané certifikátom, ktorý zodpovedá vzoru uve-
denému v prílohe č. 2, ku ktorému je pripojené toto
vyhlásenie:

„Ja podpísaný ..................................... potvrdzujem,
že uvedená zásielka zodpovedá požiadavkám článku 9
Smernice 92/65/EHS a že zvieratá nejavili pri vyšet-
rení žiadne klinické príznaky ochorenia“.

Toto vyhlásenie musí by� vydané úradným veterinár-
nym lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpoved-
ným za chov pôvodu a povereným na tieto účely prí-
slušným orgánom. Pre chovy, ktoré chovajú zvieratá
zajacovité v rámci svojej podnikate¾skej činnosti, musí
by� toto vyhlásenie vydané úradným veterinárnym
lekárom. 

(3) Pod¾a odseku 2 sa nepostupuje, ak sa pri pre-
miestňovaní zajacovitých zvierat nevyžaduje certifikát.

(4) O zabezpečení postupu pod¾a odseku 2 informu-
je štátna veterinárna a potravinová správa Európsku
komisiu.

§ 10

(1) Výmena fretiek, noriek a líšok s členskými štátmi
sa nepovo¾uje, ak tieto zvieratá pochádzajú z chovu
alebo boli v kontakte so zvieratami z chovu, v ktorom
sa vyskytuje besnota alebo je podozrenie, že sa vyskyt-
la v priebehu predchádzajúcich šiestich mesiacov, pre-
tože sa nepoužíva žiadny systematický vakcinačný
program. 

(2) Predmetom výmeny s výnimkou výmeny medzi

členskými štátmi uvedenými v odseku 3 môžu by�
mačky a psy, ak spĺňajú tieto požiadavky:
a) zvieratá staršie ako tri mesiace 

1. nemôžu vykazova� v deň odoslania z chovu žiadne
príznaky choroby a najmä nákazlivých chorôb, 

2. musia by� tetované alebo vybavené mikročipovým
identifikačným systémom, implantovaným v zho-
de s podrobnými pravidlami ustanovenými v súla-
de s rozhodnutím Európskej komisie, 

3. musia by� po dosiahnutí veku troch mesiacov
vakcinované proti besnote s revakcináciou v roč-
ných intervaloch alebo v intervaloch schválených
krajinou odoslania vakcíny, vakcinované injek-
ciou inaktivovanej vakcíny obsahujúcej najmenej
jednu medzinárodnú jednotku antigénu (norma
Svetovej zdravotníckej organizácie) zmeranú v sú-
lade s testom aktivity metódou opísanou v európ-
skom liekopise a uznanú v súlade s rozhodnutím
Európskej komisie; vakcinácia musí by� potvrde-
ná úradným veterinárnym lekárom alebo veteri-
nárnym lekárom zodpovedným za chov pôvodu a
povereným na tieto účely príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou; potvrdenie
o vakcinácii musí obsahova� názov vakcíny, číslo
šarže (pod¾a možnosti samolepiacu nálepku), 

4. psy musia by� vakcinované proti psinke, 
5. musia by� sprevádzané individuálnym zdravot-

ným preukazom, ktorý umožňuje zviera jasne
identifikova� a v ktorom sú zaznamenané dátumy
vakcinácie, alebo certifikátom, ktorý zodpovedá
vzoru uvedenému v prílohe č. 2, doplneným nasle-
dujúcim vyhlásením úradného veterinárneho le-
kára alebo veterinárneho lekára zodpovedného za
chov pôvodu a povereným na tieto účely prísluš-
ným orgánom: 

„Ja podpísaný ............................... potvrdzujem,
že mačky/psy uvedené v tomto certifikáte vyhovu-
jú požiadavkám článku 10 (2) (a) a (b) a (3) (b)
Smernice 92/65/EHS a pochádzajú z chovu, v
ktorom nebol zaznamenaný žiadny prípad besnoty
počas posledných šiestich mesiacov,

b) zvieratá mladšie ako tri mesiace 
1. musia spĺňa� požiadavky písmena a) bodov 1 a 5,
2. nemôžu pochádza� z chovu, v ktorom sú nariade-

né obmedzujúce opatrenia na premiestňovanie
zvierat z dôvodov zdravia zvierat, 

3. musia by� narodené v chove pôvodu alebo držané
v zajatí od svojho narodenia. 

(3) Pod¾a odseku 2 sa nepostupuje, ak ide o vývoz zo
Slovenskej republiky do Ve¾kej Británie a Írska mačiek
a psov, ktoré nepochádzajú z týchto dvoch krajín, len
ak sú splnené
a) všeobecné požiadavky 

1. pochádzajú z registrovaného chovu, ktorého regis-
trácia musí by� zrušená príslušnou regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, ak prestane
plni� podmienky uvedené v § 4, 

2. nevykazujú v deň odoslania z chovu žiadne prí-
znaky choroby podliehajúcej hláseniu, 

3. sú identifikované v zhode s podrobnými pravidla-
mi ustanovenými v súlade s rozhodnutím Európ-
skej komisie,
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4. sú narodené v chove pôvodu alebo sú držané
v zajatí od svojho narodenia bez kontaktu s vo¾ne
žijúcimi zvieratami vnímavými na besnotu, 

5. psy sú vakcinované proti psinke, 
6. sú prepravované v dopravnom prostriedku schvá-

lenom na tento účel príslušnou regionálnou vete-
rinárnou a potravinovou správou, 

7. sú sprevádzané očkovacím preukazom, ktorý
umožňuje identifikova� zviera a jeho pôvod, v kto-
rom sú zaznamenané dátumy vakcinácie, a osved-
čením, ktoré zodpovedá vzoru ustanovenému Eu-
rópskou komisiou a ktoré potvrdil úradný
veterinárny lekár alebo veterinárny lekár zodpo-
vedný za chov pôvodu a poverený na tieto účely
príslušným orgánom, 

b) osobitné požiadavky 
1. mačky a psy sú vakcinované proti besnote po

dosiahnutí troch mesiacov a najmenej šes� mesia-
cov pred odoslaním inaktivovanou vakcínou naj-
menej s jednou medzinárodnou jednotkou antigé-
nu (norma Svetovej zdravotníckej organizácie)
zmeranou v súlade s testom aktivity metódou opí-
sanou v európskom liekopise a uznanou v súlade
s rozhodnutím Európskej komisie, s ročnou re-
vakcináciou alebo s revakcináciou v intervaloch
schválených krajinou odoslania vakcíny. Vakciná-
cia musí by� potvrdená úradným veterinárnym
lekárom alebo veterinárnym lekárom zodpoved-
ným za chov pôvodu a povereným na tieto účely
príslušným orgánom.9) Potvrdenie o vakcinácii
musí obsahova� názov vakcíny a číslo šarže (pod¾a
možnosti samolepiacu nálepku). Okrem toho mu-
sia by� po vakcinácii podrobené sérologickému
testu vykazujúcemu titer ochranných protilátok
najmenej 0,5 medzinárodných jednotiek, pričom
tento sérologický test treba vykona� v súlade
s normami Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO). Ak sa tento test vykonáva po primovakci-
nácii, musí by� vykonaný medzi prvým a tretím
mesiacom po vakcinácii,

2. mačky a psy sú umiestnené pod kontrolu do ka-
ranténnej stanice schválenej členským štátom ur-
čenia na obdobie šiestich mesiacov, ak podmienky
uvedené v bode 1 nie sú splnené.

(4) Náklady spojené s aplikáciou sérologického testu
hradí dovozca. 

§ 11

(1) Bez dotknutia rozhodnutí prijatých pod¾a § 23
môže by� predmetom výmeny s členskými štátmi iba
sperma, oocyty a embryá, ktoré zodpovedajú podmien-
kam uvedeným v odsekoch 2 až 4. 

(2) Bez dotknutia podmienok na zápis koňovitých do
plemenných kníh pre určité špecifikované plemená,
sperma oviec, kôz a koní musí by�

a) odobratá a ošetrená pre potreby umelej inseminácie
v inseminačnej stanici schválenej zo zdravotného
h¾adiska pod¾a prílohy č. 3, alebo ak ide o ovce
a kozy v chove, ktorý vyhovuje požiadavkám pod¾a
osobitného predpisu,27)

b) odobratá od zvierat zodpovedajúcich podmienkam
stanoveným v prílohe č. 3 časti II (pripustenie a
bežná kontrola zvierat), 

c) odobratá, ošetrená a konzervovaná pod¾a prílohy
č. 3 časti III, 

d) sprevádzaná počas prepravy do členského štátu
určenia alebo do Slovenskej republiky, ak je štátom
určenia, zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá
vzoru stanovenému Európskou komisiou. 

 (3) Oocyty a embryá oviec, kôz, ošípaných a koní
musia by�
a) odobraté tímom pre odber embryí schváleným prí-

slušným orgánom členského štátu pôvodu alebo
štátnou veterinárnou a potravinovou správou
a ošetrené vo vhodnom laboratóriu a od darkýň
spĺňajúcich podmienky uvedené v prílohe č. 3 časti
IV,

b) ošetrené a skladované pod¾a prílohy č. 3 časti III
a IV,

c) sprevádzané počas prepravy do členského štátu
určenia alebo do Slovenskej republiky, ak je štátom
určenia, zdravotným certifikátom, ktorý zodpovedá
vzoru stanovenému Európskou komisiou. 

(4) Sperma použitá na insemináciu donoriek musí
zodpoveda� ustanoveniam odseku 2 pre ovce, kozy
a kone; ak ide o ošípané, ustanoveniam osobitného
predpisu.28) Prípadné dodatočné záruky môže štátna
veterinárna a potravinová správa urči� v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev. 

§ 12

(1) Pravidlá ustanovené pre veterinárne kontroly pri
výmenách určitých živých zvierat a ich produktov
s členskými štátmi pod¾a osobitného predpisu29) sa
použijú aj pri organizácii a priebehu kontrol zvierat,
spermy, oocytov a embryí pod¾a tohto nariadenia,
ktoré sú sprevádzané certifikátom. Ostatné zvieratá
musia pochádza� z chovov, ktoré sú predmetom kon-
trol pod¾a osobitného predpisu26) v mieste pôvodu
a v mieste určenia.

(2) Na zvieratá, spermu, oocyty a embryá pod¾a tohto
nariadenia sa vz�ahuje osobitný predpis.30)

(3) Na účely výmeny s členskými štátmi sa ustano-
venia osobitného predpisu31) vz�ahujú aj na fyzické
osoby alebo právnické osoby, ktoré majú v trvalej
držbe alebo dočasnej držbe zvieratá uvedené v § 7, 9
a 10. 

(4) Pri kontrolách zvierat, spermy, oocytov a embryí,

27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z.
28) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2003 Z. z.
29) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
30) § 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
31) § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
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ktoré sú sprevádzané certifikátom, sa musí komuni-
kova� s miestom určenia prostredníctvom Animo sys-
tému v súlade s osobitným predpisom.32)

(5) Okrem kontrol uvedených v odsekoch 1 až 3
príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa
alebo štátna veterinárna a potravinová správa v prípa-
de podozrenia na nedodržiavanie tohto nariadenia ale-
bo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat
alebo kvalite spermy, oocytov a embryí vykoná akéko¾-
vek kontroly, ktoré považuje za primerané. 

(6) Ak sa pri kontrole pod¾a odsekov 1 až 3 a 5 zistí,
že vystavené certifikáty alebo doklady nezodpovedajú
skutočnému stavu zvierat, že identifikácia zvierat ale-
bo označenie príslušnej spermy, oocytov a embryí nie
je v súlade s týmto nariadením, alebo že zvieratá alebo
príslušné produkty neboli podrobené kontrolám pod¾a
tohto nariadenia, uloží orgán veterinárnej a potravino-
vej správy, ktorý porušenie zistil, fyzickej osobe alebo
právnickej osobe pokutu pod¾a osobitného predpisu.33)

§ 13

(1) Ak členský štát určenia využíva záruky uvedené
v § 14 a 15, výmeny s členskými štátmi zvierat druhov
vnímavých na choroby uvedené v osobitných predpi-
soch6),12) a výmeny spermy, oocytov alebo embryí tých-
to zvierat pochádzajúcich z prevádzkarní a určených
do prevádzkarní schválených pod¾a prílohy č. 4, musia
by� sprevádzané dokladom o preprave, ktorý zodpove-
dá vzoru uvedenému v prílohe č. 2. Tento doklad, ktorý
potvrdzuje veterinárny lekár zodpovedný za prevádz-
kareň pôvodu, musí presne určova�, že zvieratá, sper-
ma, oocyty alebo embryá pochádzajú z prevádzkarne
schválenej pod¾a prílohy č. 4 a musí by� nedelite¾nou
sprievodnou dokumentáciou počas prepravy.

(2) Ak ide o choroby podliehajúce povinnému hláse-
niu,6) musí prevádzkareň k žiadosti o schválenie pri-
loži� všetky doklady preukazujúce požiadavky uvede-
né v prílohe č. 4.

(3) Schva¾ovanie, pozastavenie schválenia a zruše-
nie schválenia prevádzkarne sa riadi ustanoveniami
osobitného predpisu.34)

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa zašle
Európskej komisii zoznam schválených prevádzkarní
spolu s akýmiko¾vek zmenami tohto zoznamu. 

§ 14

(1) Ak štátna veterinárna a potravinová správa vy-
pracovala dobrovo¾ný alebo povinný ozdravovací prog-
ram pre kontrolu alebo monitoring niektorej z chorôb
uvedených v osobitnom predpise,12) môže predloži�
tento program Európskej komisii na schválenie.
V programe sa uvádza najmä:
a) rozšírenie choroby na území Slovenskej republiky,
b) či choroba je chorobou podliehajúcou povinnému

hláseniu, 

c) zdôvodnenie programu so zameraním na význam
choroby a porovnávanie výdavkov s prínosom rea-
lizácie programu, 

d) geografická oblas�, v ktorej sa bude program reali-
zova�, 

e) požiadavky pre zariadenia pre každý živočíšny druh
pri začleňovaní do chovu a použité postupy vyšet-
rovania, 

f) postupy programu monitoringu vrátane stupňa
spolupráce chovate¾ov pri zavádzaní programu
kontroly alebo monitoringu, 

g) opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade, že chov z aké-
hoko¾vek dôvodu prestane spĺňa� podmienky, na
základe ktorých bol schválený, 

h) opatrenia, ktoré treba prija� v prípade pozitívnych
výsledkov vyšetrení vykonaných pod¾a programu, 

i) opatrenia na premiestňovanie a uvádzanie na trh
na území Slovenskej republiky vzh¾adom na výme-
nu s členskými štátmi nediskriminačného charak-
teru.

(2) Európska komisia prešetrí programy pod¾a odse-
ku 1 a môže ich schváli� s oh¾adom na kritériá vyme-
nované v odseku 1. Európska komisia súčasne alebo
najneskôr do troch mesiacov po predložení programov
môže urči� dodatočné, všeobecné alebo obmedzené
záruky, ktoré môžu by� vyžadované pri výmenách.
Tieto záruky nesmú presiahnu� záruky prijaté na ná-
rodnej úrovni. 

(3) V súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev môžu by� upravené alebo doplnené programy
pod¾a odseku 1, ako aj záruky uvedené v odseku 2.

§ 15

(1) Ak je Slovenská republika úplne alebo čiastočne
bez výskytu jednej z chorôb uvedených v osobitnom
predpise,12) na ktoré sú zvieratá uvedené v tomto na-
riadení vnímavé, predloží Európskej komisii zdôvod-
nenie, v ktorom uvedie
a) povahu choroby a históriu jej výskytu na svojom

území, 
b) výsledky testov v rámci surveillance založených na

vyšetrovaní sérologickom, mikrobiologickom, pato-
logickom alebo epidemiologickom, 

c) obdobie, počas ktorého táto choroba podliehala
povinnému hláseniu, 

d) obdobie, počas ktorého sa vykonávala surveillance,
e) ak je to vhodné, obdobie zákazu vakcinácie proti

chorobe a geografickú oblas�, ktorej sa tento zákaz
týkal, 

f) opatrenia umožňujúce kontrolu neprítomnosti cho-
roby. 

(2) Európska komisia po prešetrení zdôvodnenia
uvedeného v odseku 1 predloží Stálemu veterinárne-
mu výboru rozhodnutie schva¾ujúce alebo odmietajú-
ce zdôvodnenie. V prípade prijatia zdôvodnenia môže
Európska komisia urči� dodatočné, všeobecné alebo

32) § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
33) § 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z.
34) § 37 až 38 a § 41 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
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obmedzené záruky, ktoré môžu by� vyžadované pri
výmenách. Tieto záruky nemôžu presiahnu� záruky
prijaté na národnej úrovni. 

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi
Európskej komisii akéko¾vek zmeny a úpravy zdôvod-
nenia uvedeného v odseku 1. Na základe oznámených
informácii môžu by� záruky definované pod¾a odse-
ku 2 zmenené alebo zrušené v súlade s požiadavkami
Európskych spoločenstiev.

Dovozy z  tret ích kraj ín 

§ 16

Požiadavky na dovoz zvierat, spermy, oocytov a em-
bryí z tretích krajín uvedené v tomto nariadení musia
by� prinajmenšom rovnocenné s požiadavkami uvede-
nými v § 3 až 15.

§ 17

(1) Dováža� možno iba zvieratá, spermu, oocyty
a embryá, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám:
a) pochádzajú z tretej krajiny uvedenej na zozname

vyhotovenom pod¾a odseku 2 písm. a), 
b) sprevádza ich zdravotný certifikát zodpovedajúci

vzoru, ktorý je vypracovaný v súlade s rozhodnutím
Európskej komisie, podpísaný príslušným orgánom
vyvážajúcej krajiny, ktorý potvrdzuje, že zvieratá,
sperma, oocyty alebo embryá spĺňajú dodatočné
podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky
uvedené v odseku 3 a pochádzajú zo schválených
prevádzok alebo inseminačných staníc poskytujú-
cich takéto záruky. 

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa musí
vypracova� v súlade s požiadavkami Európskych spo-
ločenstiev 
a) bez dotknutia zoznamu uvedeného v § 6 ods. 2

písm. a) bode 5 predbežný zoznam tretích krajín
alebo častí tretích krajín, ktoré môžu poskytnú�
záruky rovnocenné so zárukami uvedenými v § 3 až
15, a zoznam inseminačných staníc, pre ktoré môžu
poskytnú� takéto záruky; tento predbežný zoznam
sa vypracuje na základe zoznamu prevádzkarní
kontrolovaných príslušnou veterinárnou a potravi-
novou správou po tom, ako sa Európska komisia
predbežne presvedčí o zhode týchto prevádzkarní
so všeobecnými princípmi a predpismi pod¾a tohto
nariadenia, 

b) aktualizáciu zoznamov pod¾a písmena a) na základe
kontrol uvedených v odseku 3, 

c) osobitné požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat,

najmä tie, ktoré sú zamerané na ochranu Sloven-
skej republiky proti určitým exotickým chorobám,
alebo záruky rovnocenné so zárukami, ktoré sú
uvedené v tomto nariadení; osobitné požiadavky a
rovnocenné záruky stanovené pre tretie krajiny ne-
môžu by� výhodnejšie než záruky uvedené v § 3 až
15.

(3) Do zoznamu uvedeného v odseku 2 môžu by�
zaradené len tretie krajiny alebo časti tretích krajín,
a) z ktorých nie sú zakázané dovozy 

1. z dôvodu výskytu jednej z chorôb uvedených
v osobitnom predpise6) alebo akejko¾vek inej, pre
Slovenskú republiku exotickej choroby, 

2. v súlade s osobitnými predpismi35) alebo v súlade
s požiadavkami Európskych spoločenstiev, berúc
do úvahy ich zdravotný stav, 

b) ktoré vzh¾adom na právne predpisy a na organizá-
ciu veterinárnych služieb a inšpekčných služieb, na
právomoci týchto služieb a na dozor boli uznané
v súlade s osobitným predpisom36) za schopné za-
ruči� implementáciu ich platných právnych predpi-
sov, 

c) ktorých veterinárna služba môže zabezpeči� dodr-
žiavanie zdravotných požiadaviek prinajmenšom
rovnocenných s požiadavkami uvedenými v § 3 až 15.

§ 18

Na územie Slovenskej republiky môžu by� dovezené
zvieratá, sperma, oocyty a embryá uvedené v tomto
nariadení, ak
a) sú sprevádzané certifikátom vydaným úradným ve-

terinárnym lekárom; tento certifikát musí zodpove-
da� vzoru vydanému hlavným veterinárnym leká-
rom pod¾a osobitného predpisu,37)

b) vyhoveli kontrolám požadovaným pod¾a osobitných
predpisov,38)

c) boli podrobené kontrole úradným veterinárnym
lekárom pred odoslaním na územie Slovenskej re-
publiky, aby bolo zabezpečené, že sú splnené pod-
mienky prepravy ustanovené v osobitnom predpi-
se,39) ak ide o napájanie a kŕmenie, 

d) zvieratá uvedené v § 5 až 10 boli pred dovozom
umiestnené v karanténe.

§ 19

V súlade s rozhodnutím Európskej komisie musí
štátna veterinárna a potravinová správa urči�
a) špecifické požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat na

dovoz do Slovenskej republiky a charakter a obsah
dokladov sprevádzajúcich zvieratá určené do zoolo-

35) § 6, 7 a § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. 
§ 17 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia
¾udí pri produkcii králičieho mäsa a zveriny zo zveri z farmových chovov a pri ich uvádzaní na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri uvádzaní na trh čerstvého hydinového mäsa,
jeho výmenách s členskými štátmi a dovozoch z tretích krajín.

36) § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z.
37) § 20 ods. 2 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.
38) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov

vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín. 
39) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2003 Z. z.
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gickej záhrady, cirkusov, zábavných parkov alebo
výskumných laboratórií pod¾a druhov, 

b) dodatočné záruky k zárukám stanoveným pre rôzne
druhy zvierat uvedené v tomto nariadení na účely
ochrany príslušných druhov zvierat v Slovenskej
republike. 

§ 20

Pravidlá na veterinárne kontroly produktov vstupu-
júcich na územie Slovenskej republiky upravené oso-
bitným predpisom40) sa použijú najmä pri organizácii
a priebehu kontrol a na ochranné opatrenia, ktoré sa
musia prija�.

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 21

Štátna veterinárna a potravinová správa vydá v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev vzory
certifikátov a podmienky zdravia zvierat, ktoré sú ur-
čené na výmenu s členskými štátmi, spermy, oocytov
a embryí iných, než sú uvedené v § 5 až 11.

§ 22

Štátna veterinárna a potravinová správa môže v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev urči�
pre pohyb cirkusových zvierat a zvierat z trhov a na
výmeny zvierat, spermy, oocytov a embryí určených
pre zoologickú záhradu osobitné požiadavky iné, ako
sú uvedené v § 6 ods. 2 písm. e) a v § 3 až 15. 

§ 23 

(1) Na územie Slovenskej republiky sa povo¾uje
vstup zvierat (vrátane voliérových vtákov), spermy,
oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, ktoré
prešli územím tretej krajiny, len ak sú sprevádzané
certifikátom potvrdzujúcim splnenie požiadaviek po-
d¾a tohto nariadenia. 

(2) O povolení pod¾a odseku 1 informuje štátna ve-
terinárna a potravinová správa Európsku komisiu
a členské štáty. 

§ 24

Ak Slovenská republika zavedie alternatívny kon-
trolný systém, ktorý poskytuje záruky rovnocenné so
zárukami stanovenými týmto nariadením pri premiest-
ňovaní na území Slovenskej republiky zvierat, spermy,
oocytov a embryí uvedených v tomto nariadení, môže
štátna veterinárna a potravinová správa súhlasi� na
základe reciprocity okrem postupu uvedeného v § 6
ods. 2 písm. f), § 8 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 2 písm.
d) a ods. 3 písm. c).

§ 25

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 s výnimkou § 14 ods. 2 a 3, § 15 ods. 2 a 3, § 19
až 21 a § 23 ods. 2, ktoré nadobúdajú účinnos� dňom
nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Sloven-
skej republiky k Európskej únii. 

Mikuláš Dzurinda v. r.

40) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so
zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevz�ahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobit-
ných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A (I) k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do
Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 268, 14. 9. 1992, s. 52) v znení
Rozhodnutia Komisie 95/176/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 117, 24. 5. 1995, s. 23),
Rozhodnutia Komisie 2001/298/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 102, 12. 4. 2001, s. 63).

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

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
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CERTIFIKÁT

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.
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PODMIENKY NA ODBER SPERMY

Čas� I

1. Inseminačné stanice na odber spermy, ktoré podliehajú schváleniu, musia spĺňa� tieto podmienky:
a) podlieha� dozoru poverenému veterinárnemu lekárovi vykonávajúcemu všeobecný epizootický dozor na insemi-

načnej stanici, 
b) disponova� zariadeniami priestorovo a materiálovo oddelenými, umožňujúcimi zabezpečova�

1. ustajnenie a izoláciu zvierat, 
2. odber spermy, 
3. čistenie a dezinfekciu vybavenia, 
4. ošetrenie spermy, 
5. skladovanie spermy, 

c) by� konštruované alebo izolované tak, aby nedošlo k akémuko¾vek kontaktu so zvieratami nachádzajúcimi sa
mimo areálu inseminačnej stanice, 

d) disponova� zariadeniami uvedenými v písmene b), ktoré sa dajú ¾ahko čisti� a dezinfikova�. 

2. Dozor inseminačných staníc sa zameriava na kontrolu splnenia týchto podmienok:
stanice na odber spermy musia
a) by� pod takým dozorom, aby tam mohli by� ustajnené len zvieratá, od ktorých má by� odobratá sperma; v týchto

staniciach môžu by� ustajnené iné domestikované zvieratá vtedy, ak spĺňajú ïalej uvedené podmienky, 
b) by� pod takým dozorom, ktorý umožní udržiava� záznamy zabezpečujúce

1. identifikáciu zvierat prítomných v stredisku, 
2. prípadné premiestňovanie (vstupy a výstupy) zvierat, 
3. vykonanie sanitárnej kontroly, 
4. zdravotnú anamnézu, 
5. miesto určenia spermy, 
6. skladovanie spermy, 

c) by� najmenej dvakrát ročne kontrolované úradným veterinárnym lekárom na zabezpečenie dodržiavania
podmienok schválenia a dozoru, 

d) zamestnáva� kompetentnú osobu, ktorá bola vyškolená v technickom zabezpečení dezinfekcie a hygieny
umožňujúcich prevenciu šírenia chorôb, 

e) by� pod takým dozorom, aby
1. odber, ošetrenie a skladovanie spermy sa vykonávalo výhradne na miestach určených na tento účel, 
2. všetky nástroje prichádzajúce do styku so spermou alebo darcom pred odberom alebo ošetrením boli náležíte

dezinfikované alebo sterilizované pred každým použitím, 
3. všetky nádoby zabezpečujúce uskladnenie a transport spermy boli dezinfikované alebo sterilizované pred

každým napĺňaním, 
f) dba� na používanie 

1. produktov živočíšneho pôvodu používaných pri ošetrení spermy (prísad alebo zrieïovačov), ktoré nepredsta-
vujú žiadne zdravotné riziko alebo ktoré boli predtým ošetrené takým spôsobom, ktorý toto riziko odstraňuje,

2. zmrazovacieho prostriedku, ktorý predtým nebol použitý na iné produkty živočíšneho pôvodu, 
g) zabezpeči� identifikáciu každej dávky spermy umožňujúcej zisti� dátum odberu, plemeno a totožnos� darcov-

ského zviera�a, takisto aj názov schválenej stanice zabezpečujúcej odber. 

Čas� II

Požiadavky vz�ahujúce sa na prijatie samcov — darcov 

(1) Žrebce
Na odber spermy môžu by� určené len žrebce, u ktorých môže štátny veterinárny lekár konštatova�
a) dobrý zdravotný stav v čase odberu, 
b) že vyhovujú požiadavkám osobitného predpisu1) a že pochádzajú z chovov, ktoré vyhovujú uvedeným požiadavkám,

Príloha č. 3 
k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene
s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín.
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c) že boli u nich v 60 dňoch predchádzajúcich prvému odberu vykonané s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
1. infekčnú anémiu koní imunodifúznym testom v agare, známom ako „Cogginsov test“, 
2. vírusovú arteritídu séroneutralizačným testom (zriedenie menšie než 1 : 4) doplneným v prípade pozitívneho

výsledku virologickým vyšetrením ejakulátu s negatívnym výsledkom, 
3. nákazlivú metritídu kobýl izolačným testom na Taylorella equigenitalis, a to vyšetrením vzoriek odobratých

na úrovni uretrálnej jamky a tekutiny pred ejakuláciou; výsledky týchto vyšetrení musia by� potvrdené
laboratóriom uznaným príslušným orgánom veterinárnej správy; v období uvedenom v odseku 1 písm. c)
a v období odoberania nesmú by� žrebce použité na prirodzené pripustenie. 

(2) Barany a capy 
a) Na odber spermy môžu by� určené len barany a capy inseminačných staníc alebo chovov, u ktorých môže úradný

veterinárny lekár konštatova� 
1. dobrý zdravotný stav v čase odberu, 
2. že vyhovujú požiadavkám uvedeným v osobitnom predpise2) a že okrem toho boli u darcov vykonané počas

30 dní pred odberom spermy s negatívnym výsledkom vyšetrenia na
2.1 brucelózu (Brucella melitensis) pod¾a osobitného predpisu,3) 
2.2 infekčnú epididymitídu baranov (Brucella ovis) pod¾a osobitného predpisu4) a v súlade s príslušnými

požiadavkami Európskych spoločenstiev,
2.3. izoláciu vírusu border disease (hraničiarskej choroby)

3. že boli vykonané testy alebo kontroly zaručujúce dodržiavanie požiadaviek uvedených v bodoch 1 a 2.

 b) Vyšetrenia uvedené v písmene a) musia by� vykonané laboratóriom schváleným členským štátom. 

(3) Ak jedno z vyšetrení uvedených v bodoch (1) a (2) bolo pozitívne, príslušné zviera musí by� izolované a jeho
sperma odobratá od dátumu posledného negatívneho vyšetrenia nesmie by� predmetom obchodu. Týka sa to
aj spermy ostatných zvierat chovaných na inseminačnej stanici na odber od dátumu, ku ktorému bolo vyšetrenie
pozitívne. Výmeny môžu by� znovu obnovené až vtedy, ak sa zdravotná situácia uvedie do pôvodného stavu. 

Čas� III

Požiadavky vz�ahujúce sa na spermu, oocyty a embryá
 

Sperma, oocyty a embryá sa musia odobra�, ošetri�, premy� a konzervova� pomocou biologického prostriedku
bez živých mikroorganizmov v súlade s nasledujúcimi zásadami: 
a) premytie oocytov a embryí sa musí vykona� pod¾a § 11 ods. 3. Ich zona pellucida musí zosta� neporušená pred

premytím i po ňom. Súčasne sa môžu premýva� len oocyty a embryá pochádzajúce od rovnakej darkyne. Po
premytí musí by� zona pellucida pri zväčšení najmenej 50 krát vyšetrená po celom povrchu každého oocytu
alebo embrya a musí sa potvrdi� neporušenos� a neprítomnos� akýchko¾vek adherujúcich cudzích častíc,

b) médiá a roztoky použité na odber, zmrazovanie a konzerváciu oocytov a embryí sa musia sterilizova� pod¾a
schválených metodík v súlade s § 11 ods. 3 a musí sa s nimi zachádza� takým spôsobom, aby zostali sterilné.
Antibiotiká môžu by� pridané do média na odber, premývanie a konzerváciu pod¾a spôsobu, ktorý treba stanovi�
v súlade s rozhodnutím Komisie,

c) všetok materiál použitý na odber, manipuláciu, premývanie, zmrazovanie a konzerváciu oocytov alebo embryí
sa musí pred použitím sterilizova�,

d) tekutiny určené na odber alebo premývanie sa musia podrobi� pod¾a § 11 ods. 2 doplňujúcim vyšetreniam,
ktoré sa stanovia v súlade s rozhodnutím Komisie na stanovenie neprítomnosti patogénnych mikroorganizmov,

e) sperma, oocyty a embryá sa musia udržiava� v sterilných nádobkách (ampulkách, pipetách, náležite označe-
ných spôsobom v súlade s rozhodnutím Komisie)
1. obsahujúcich len produkty pochádzajúce od toho istého darcu alebo donorky,

2. zapečatených v čase zmrazovania v alkohole alebo čerstvom tekutom dusíku a označených a daných do
sterilizovaných kontajnerov s tekutým dusíkom, ktoré nepredstavujú žiadne riziko kontaminácie pre produkty,

f) sperma, oocyty a embryá sa musia skladova� v schválených podmienkach minimálne tridsa� dní pred expedí-
ciou, 

g) sperma, oocyty a embryá sa musia prepravova� vo f¾aštičkách predtým vyčistených, dezinfikovaných alebo
sterilizovaných pred každým napĺňaním. 

2) § 4, 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich
výmenách s členskými štátmi.

3) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. 
4) Príloha č. 4 a 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 304/2003 Z. z. 
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Čas� IV

Darkyne
Na odber embryí alebo oocytov môžu by� určené len zvieratá samičieho pohlavia, ktoré pod¾a úradného

veterinárneho lekára spĺňajú príslušné požiadavky osobitných predpisov5) a ktoré pochádzajú zo stád, ktoré takisto
spĺňajú uvedené požiadavky. 

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom
a ošípanými.
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 PODMIENKY SCHVÁLENIA PREVÁDZKARNÍ

(1) Každá prevádzkareň musí
a) by� jasne vymedzená a oddelená od svojho okolia, 
b) by� umiestnená v primeranej vzdialenosti od po¾nohospodárskych zariadení, ktorých zdravotný stav môže by�

ohrozený prítomnos�ou schválenej prevádzkarne, 
c) by� pod dozorom veterinárneho lekára, ktorý zodpovedá za monitoring zvierat, ktoré môžu by� v zajatí, uzavreté

a umiestnené v klietke; vyžaduje sa zodpovednos� za každodenné dodržiavanie podmienok ustanovených týmto
nariadením,

d) ma� zariadenia pre karanténu, 
e) ma� jedno alebo viac vhodných miest na vykonávanie pitvy, 
f) by� bez výskytu chorôb uvedených v osobitnom predpise1) a pre nákazy, ktoré sú v príslušnej krajine predmetom

programu ozdravovania pod¾a § 14  nákaz uvedených v tomto osobitnom predpise, 
g) ma� stále aktualizované záznamy, ktoré obsahujú

1. počet zvierat každého druhu prítomných v chove s uvedením ich veku, 
2. počet zvierat premiestňovaných do chovu alebo z chovu, ako aj údaje vz�ahujúce sa na presuny a zdravotný

stav zvierat, 
3. veterinárne zistenie počas karantény,  
4. výsledky periodického vyšetrenia exkrementov, 
5. výsledky vyšetrenia krvi alebo všetkých ïalších diagnostických postupov, 
6. prípady ochorenia a prípadne aplikované liečivá, 
7. výsledky pitvy všetkých zvierat uhynutých v chove vrátane mŕtvo narodených, 

h) ma� k dispozícii vybavenie umožňujúce asanova� vhodným spôsobom uhynuté telá zvierat, ktoré uhynuli
v dôsledku nákazlivého ochorenia, 

i) by� kontrolované úradným veterinárnym lekárom najmenej dvakrát ročne; zdravotná kontrola musí zahŕňa�
najmenej
1. jednu prehliadku všetkých zvierat nachádzajúcich sa v chove,
2. jeden odber reprezentatívnych vzoriek od vnímavých druhov zvierat na choroby uvedené v osobitnom

predpise1) alebo vyšetrenie na uvedené nákazy inými metódami. Vzorky musia by� vyšetrené schváleným
laboratóriom, ktoré overí, či obsahujú pôvodcov nákaz uvedených pre každý druh zvierat v tomto osobitnom
predpise; odber vzoriek môže by� počas celého roka; výsledok laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých
pri zdravotných kontrolách na patogény musí by� negatívny, 

3. povinnú kontrolu vedených záznamov. 

(2) Schválenie sa nepozastaví, ak sa dodržia tieto požiadavky: 
a) zaradené zvieratá pochádzajú z iného schváleného strediska, ústavu alebo zariadenia, 
b) zvieratá uvedené v osobitnom predpise2) sú chované v schválenej prevádzkarni, môžu ich opusti� len pod

úradným dozorom, 
c) zdravotná kontrola je vykonávaná v schválenej prevádzkarni dvakrát ročne pod¾a odseku 1 písm. h) tejto prílohy,
d) výsledok laboratórneho vyšetrenia odobratých vzoriek je negatívny na pôvodcov chorôb uvedených v osobitnom

predpise,1)
e) každé podozrivé uhynutie alebo výskyt akéhoko¾vek iného príznaku vyvolávajúceho podozrenie, že zvieratá sú

postihnuté jednou chorobou alebo viacerými z chorôb uvedených v osobitnom predpise,3) sa hlási okamžite
príslušnej veterinárnej a potravinovej správe. 

(3) Dôvody pozastavenia schválenia prevádzkarne:
a) ak je ohlásené uhynutie zviera�a na choroby uvedené v odseku 2 písm. d) tejto prílohy, 
b) počas vyšetrenia vzorky  odobratej od  podozrivého zviera�a v schválenom laboratóriu na zistenie prítomnosti

pôvodu choroby,
c) ak bola príslušná veterinárna  a potravinová správa informovaná o podozrení z výskytu jednej z nákaz uvedených

v osobitnom predpise3) v tejto prevádzkarni.
 

Príloha č. 4 
k nariadeniu vlády č. 313/2003 Z. z.

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom

a ošípanými.
3) Príloha č. 3 a 4 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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(4) Dôvody zrušenia pozastavenia schválenia prevádzkarne: 
a) ak výsledky vyšetrení na patogény sú negatívne,
b) ak po eradikácii ohnísk infekcie sú splnené podmienky ustanovené v odseku 1.

(5) Ak bola príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa informovaná o podozrení z výskytu jednej
z chorôb uvedených v osobitnom predpise,3) súčasne s pozastavením schválenia prevádzkarne vypracuje ozdra-
vovací program a vykoná epizootologické vyšetrenie. 

(6) O pozastavení schválenia prevádzkarne a o zrušení pozastavenia alebo zrušení schválenia informuje štátna
veterinárna a potravinová správa Európsku komisiu.
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314

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

z 9. júla 2003

o zavedení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny 

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

§ 1

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

(2) Toto na ria de nie usta no vu je opat re nia, kto ré sa
po u ži jú v prí pa de vý sky tu pseudo mo ru hy di ny v cho -
voch hy di ny a v cho voch poš to vých ho lu bov a ostat -
ných vtá kov cho va ných v za ja tí. Tým to na ria de ním nie
sú dotk nu té usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.1)

(3) Toto na ria de nie sa ne po u ži je v prí pa de zis te nia
pseudo mo ru hy di ny u iných dru hov vtá kov, ako sú vtá -
ky uve de né v od se ku 2; v ta kom prí pa de Štát na ve te ri -
nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky (ïa lej 
len „štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“) ozná mi
Eu róp skej ko mi sii aké opat re nia pri jí ma.

§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) in fi ko va nou hy di nou všet ka hy di na,2) u kto rej

1. bol pod ¾a prí lo hy č. 4 vy šet re ním vo schvá le nom
laboratóriu3) úrad ne po tvr de ný pseudo mor hy di -
ny, ale bo

2. ak ide o dru hé ohni sko ale bo ïal šie ohni ská, boli
zis te né kli nic ké prí zna ky ale bo po stmor tál ne
zme ny, kto ré na sved ču jú po do zre niu na pseudo -
mor hy di ny,

b) hy di nou po do zri vou z in fek cie všet ka hy di na vy ka -
zu jú ca kli nic ké prí zna ky ale bo po stmor tál ne zme ny, 

kto ré na sved ču jú po do zre niu na prí tom nos�
pseudo mo ru hy di ny,

c) hy di nou po do zri vou z kon ta mi ná cie všet ka hy di na,
kto rá moh la prís� pria mo ale bo ne pria mo do kon tak -
tu s ví ru som pseudo mo ru hy di ny, 

d) po my ja mi ku chyn ské od pa dy, od pa dy z reš ta u rá cií,
prí pad ne z pod ni kov po u ží va jú cich mäso,

e) prí sluš ným úra dom prí sluš ný or gán ve te ri nár nej
sprá vy,4)

f) úrad ným ve te ri nár nym le ká rom ve te ri nár ny le kár
usta no ve ný prí sluš ným or gá nom,5)

g) poš to vý mi ho lub mi ho lu by pre pra vo va né ale bo ur -
če né na pre pra vu z ho lub ní ka na iné mies to na vy -
pus te nie na vo¾ ný let spä� k ho lub ní ku ale bo k ne ja -
ké mu iné mu mies tu ur če nia,

h) ho lub ní kom kaž dé za ria de nie ur če né na ustaj ne nie
ale bo chov poš to vých ho lu bov.

(2) Na úče ly toh to na ria de nia sa po u ži jú aj po jmy
uve de né v na ria de ní,6) kto rým sa 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 toh to na ria de nia.

§ 3

Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá správa7) je po -
vin ná po do zre nie na ocho re nie pseudo mo rom hy di ny
v Slo ven skej re pub li ke oka mžite ozná mi� hlav né mu ve -
te ri nár ne mu le ká ro vi Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len
„hlav ný ve te ri nár ny le kár“).

§ 4

(1) Ak bolo v cho ve vy slo ve né po do zre nie na ocho re -
nie hy di ny pseudo mo rom hy di ny, úrad ný ve te ri nár ny
le kár za čne oka mžite úrad né vy šet ro va nie s cie ¾om po -
tvr di� ale bo vy lú či� prí tom nos� uve de nej cho ro by; pre -
do všet kým odo be rie ale bo dá odob ra� vhod né vzor ky na 
la bo ra tór ne vy šet re nie.
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z. o zdra vot ných pod mien kach pri vý menách hy di ny a ná sa do vých va jec s člen ský mi
štát mi, pri ich pre mies tňo va ní a do vo ze z tre tích kra jín.

2) § 2 písm. a) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z.
3) § 2 písm. l) na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z.
4) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
5) § 10 ods. 3 až 5 zá ko na č. 488/2002 Z. z.
6) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2003 Z. z.
7) § 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



(2) Bez od klad ne po tom, ako je po do zre nie pod ¾a od -
se ku 1 ozná me né,8) re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va za bez pe čí v cho ve úrad ný do zor a na ria di
pre do všet kým, aby
a) bol vy ko na ný sú pis všet kých ka te gó rií hy di ny v cho -

ve; v kaž dej ka te gó rii pres ný zá znam o poč te uhy nu -
tých zvie rat, zvie rat s kli nic ký mi prí znak mi a hy di ny 
bez prí zna kov; sú pis musí ob sa ho va� poč ty vy liah -
nu tej hy di ny a cel ko vý po čet uhy nu tej hy di ny, ku
kto ré mu do šlo po čas po do zre nia na ocho re nie
pseudo mo rom hy di ny; úda je v tých to zá zna moch
a sú pi sy mu sia by� ve de né sús tav ne, pri kaž dej náv -
šte ve mu sia by� na po žia da nie pred lo že né, aby boli
kon tro lo va te¾ né,

b) bola všet ka hy di na v cho ve dr ža ná vo svo jich usta j -
ňo va cích prie sto roch ale bo v iných vy me dze ných
prie sto roch tak, aby bola za bez pe če ná jej izo lá cia
bez mož né ho kon tak tu s inou hy di nou,

c) boli za ká za né pre su ny hy di ny z prí sluš né ho cho vu
ale bo do prí sluš né ho cho vu,

d) schvá le niu re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá vy pod lie hal
1. po hyb osôb, iných zvie rat a do prav ných  pro -

striedkov z prí sluš né ho cho vu ale bo do prí sluš -
né ho cho vu, 

2. pre sun hy di no vé ho mäsa ale bo za bi tej hy di ny,
kr mi va pre zvie ra tá, ma te riá lu, od pa dov, vý ka -
lov, pod stiel ky, hno ja ale bo všet ké ho, čím môže
by� pre ná ša ný ví rus pseudo mo ru hy di ny,

e) bol z cho vu za ká za ný od sun va jec s vý nim kou va jec,
kto ré sú pre sú va né pria mo do schvá le né ho za ria de -
nia na spra co va nie ale bo ošet re nie va ječ ných pro -
duk tov, pod ¾a oso bit né ho pred pi su,9) a sú od súva né
v sú la de s po vo le ním vy da ným re gio nál nou ve te ri -
nár nou a po tra vi no vou sprá vou; toto schvá le nie
musí vy ho vo va� po žia dav kám uve de ným v prí lo he
č. 2,

f) boli vo vcho doch a vý cho do ch z bu dov, v kto rých je
ustaj ne ná hy di na, ako aj vo vcho doch do cho vu a vý -
cho do ch z cho vu umies tne né vhod né dez in fekč né
ro ho že ale bo dez in fekč né bro dy,

g) bolo uro be né epi zo o to lo gic ké vyšet re nie pod ¾a § 7.

(3) Vlast ník ale bo dr ži te¾ hy di ny v kaž dom cho ve hy -
di ny po do zri vom z cho ro by ešte pred uve de ním úrad -
ných opat re ní pod ¾a od se ku 2 do plat nos ti vy ko ná všet -
ky vhod né opat re nia v sú la de s usta no ve nia mi
od se ku 2 písm. a) až f).

(4) Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
môže kto ré ko¾ vek z opat re ní uve de ných v od se ku 2 ap -
li ko va� aj na iné cho vy v prí pa de, že ich lo ka li zá cia, to -
po gra fia ale bo ich kon tak ty s cho vom, pre kto rý bolo
vy slo ve né po do zre nie z ná ka zy, dáva dô vod na po do zre -
nie z mož nej kon ta mi ná cie.

(5) Opat re nia pod ¾a od se kov 1 a 2 ne bu dú zru še né,
po kia¾ ne bu de úrad ným ve te ri nár nym le ká rom vy lú če -
né po do zre nie zo pseudo mo ru hy di ny.

§ 5

(1) Ak sa v cho ve úrad ne po tvr dí vý skyt pseudo mo ru
hy di ny, re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
na ria di na do pl ne nie opat re ní uve de ných v § 4 ods. 2
vy ko na nie tých to opat re ní:
a) bez od klad ne na mies te usmr ti� všet ku hy di nu v cho -

ve; uhy nu tá ale bo usmr te ná hy di na a všet ky vaj cia
mu sia by� zneš kod ne né tak, aby sa zní ži lo ri zi ko ší -
re nia ná ka zy na mi ni mum,

b) zneš kod ni� ale bo vhod ne ošet ri� vše tok ma te riál
a všet ky od pa dy, kto ré môžu by� kon ta mi no va né,
ako sú kr mi vá, pod stiel ka a hnoj, pod ¾a in štruk cií
úrad né ho ve te ri nár ne ho le ká ra tak, aby bola za ru -
če ná deš truk cia ví ru su pseudo mo ru hy di ny,

c) vy h¾a da� a ne škod ne zni či� hy di no vé mäso po chá -
dza jú ce zo zvie rat z prí sluš né ho cho vu, kto ré bolo
zís ka né za bi tím v ob do bí pred po kla da nej in ku bač -
nej doby cho ro by,

d) vy h¾a da� a ne škod ne zni či� ná sa do vé vaj cia zne se né
v ob do bí pred po kla da nej in ku bač nej doby a ex pe do -
va né z cho vu, pri čom hy di na už vy liah nu tá z tých to
va jec musí by� úrad ne vy šet re ná; vy h¾a da� a ne -
škod ne zni či� kon zum né vaj cia zne se né v pred po -
kla da nej in ku bač nej dobe a ex pe do va né z cho vu
s vý nim kou tých, kto ré boli pred ex pe dí ciou dez in fi -
ko va né pod ¾a po ky nov úrad né ho ve te ri nár ne ho le -
ká ra,

e) po vy ko na ní čin nos tí uve de ných v pís me ne a) a b)
a v sú la de s § 11 uro bi� očis tu a dez in fek ciu bu dov
vy u ží va ných na ustaj ne nie hy di ny, ich oko lia, do -
prav ných pros tried kov a všet ké ho ma te riá lu, kto rý
môže by� kon ta mi no va ný,

f) po vy ko na ní čin nos tí uve de ných v pís me ne e) po ne -
cha� bu do vy pre hy di nu de po pu lo va né z ná ka zo vých 
dô vo dov naj me nej po dobu 21 dní pred ïal ším zá sta -
vom hy di ny,

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

(2) Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
môže roz ší ri� opat re nia uve de né v od se ku 1 na ïal šie
su sed né cho vy v ta kom prí pa de, ak ich lo ka li zá cia ale -
bo kon takt s cho vom, kde bola cho ro ba po tvr de ná,
dáva pred po kla dy na mož nú kon ta mi ná ciu pô vod com
ocho re nia.

(3) Ak bol v cho ve hy di ny, v kto rom sa ne vy skyt li
žiad ne kli nic ké prí zna ky pseudo mo ru hy di ny, izo lo va -
ný ví rus pseudo mo ru hy di ny s in de xom in tra ce reb rál -
nej pa to ge ni ty (ICPI) vyš ším ako 0,7 a niž ším ako 1,2
a v re fe renč nom la bo ra tó riu Eu róp ske ho spo lo čen stva
uve de nom v § 15 bolo do ká za né, že izo lo va ný ví rus po -
chá dza zo ži vej ate nu o va nej vak cí ny pro ti pseudo mo ru
hy di ny, môže re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va po vo li� vý nim ku z usta no ve ní od se ku 1 písm. a)
až f) pod pod mien kou, že v prí sluš nom cho ve bude na -
ria de ný úrad ný do zor na dobu 30 dní, po čas kto rých sa 
vy ža du je naj mä, aby
a) boli uplat ne né usta no ve nia § 4 ods. 2 písm. a), b)

a d) až f),
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8) § 11 ods. 1 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z.
9) § 6 ods. 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 272/2003 Z. z. o hy gie nic kých po žia dav kách a po žia dav kách v zá uj me ochra ny zdra via

¾udí pri vý ro be a uvá dza ní va ječ ných vý rob kov na trh.



b) žiad na hy di na ne o pus ti la chov s vý nim kou ja toč nej
hy di ny odo sie la nej na bi tú nok ur če ný re gio nál nou
ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou,

c) re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va, kto rá
zod po ve dá za do zor nad ur če ným bi tún kom, bola vo -
pred in for mo va ná o úmys le pre su nu tej ja toč nej hy -
di ny na ten to bi tú nok, kto rá musí by� po pre su ne
umies tne ná a za bi tá od de le ne od ostat nej hy di ny.

§ 6

Ak sú v cho ve dva ale bo viac od de le ných kŕd ¾ov,10)
môže štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na zá -
kla de od bor ných kri té rií pos kyt nú� vý nim ku z opat re ní 
uve de ných v § 5 ods. 1 u zdra vých kŕd ¾ov in fi ko va né ho
cho vu, ak úrad ný ve te ri nár po tvr dí, že pre vádz ka
u tých to kŕd ¾ov dáva zá ru ky, že kŕd le sú úpl ne od de le -
né s oh¾a dom na ustaj ne nie, ošet ro va nie a kŕ me nie tak, 
že ví rus sa ne mô že ší ri� z jed né ho kŕd ¾a na dru hý.

§ 7

(1) Epi zo o to lo gic ké vyšet re nie za hŕ ňa
a) zis te nie dĺž ky ob do bia, po čas kto ré ho mo hol by�

v cho ve ale bo v ho lub ní ku prí tom ný ví rus pseudo -
mo ru hy di ny,

b) zis te nie mož né ho zdro ja pseudo mo ru hy di ny v cho ve 
hy di ny ale bo v ho lub ní ku a vy lú či� ïal šie cho vy hy -
di ny ale bo ho lub ní ky, kto ré by moh li by� in fi ko va né
ale bo kon ta mi no va né z rov na ké ho zdro ja,

c) pre ve re nie po hy bu osôb, hy di ny, ho lu bov, vtá kov
dr ža ných v za ja tí a iných zvie rat, do prav ných  pro -
striedkov, va jec, mäsa, za bi tej hy di ny a všet ké ho
ma te riá lu ale bo všet kých lá tok, kto rý mi by mo hol
by� pre ná ša ný ví rus pseudo mo ru hy di ny z prí sluš -
né ho cho vu ale bo ho lub ní ka ale bo do nich.

(2) Hlav ný ve te ri nár ny le kár v čo naj krat šom čase vy -
me nu je na ko or di ná ciu všet kých ne vy hnut ných po stu -
pov pri era di ká cii pseudo mo ru hy di ny a na vy ko na nie
epi zo o to lo gic ké ho vyšet re nia ná rod nú od bor nú ko mi -
siu. 

§ 8

(1) Ak úrad ný ve te ri nár ny le kár na do bud ne po do zre -
nie, že hy di na v nie ktorom cho ve môže by� kon ta mi no -
va ná v dô sled ku po hy bu osôb, zvie rat, do prav ných
pros tried kov ale bo iným spô so bom, v prí sluš nom cho -
ve na ria di úrad ný do zor pod ¾a od se ku 2.

(2) Cie ¾om úrad né ho do zo ru je oka mžite ob jas ni�
kaž dé po do zre nie z pseudo mo ru hy di ny, vy ko na� sú pis
a kon tro lo va� všet ky pre su ny hy di ny, prí pad ne pri stú -
pi� k vy ko na niu opat re ní uve de ných v od se ku 3.

(3) Ak bol v cho ve na ria de ný úrad ný do zor pod ¾a od -
se kov 1 a 2, prí sluš ná re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va za ká že od sun hy di ny z cho vu, ak nejde
o pria my pre voz na bi tú nok pod úrad ným do zo rom na
účely jej oka mžité ho za bi tia. Pred vy da ním ta ké ho to

rozhodnutia úrad ný ve te ri nár ny le kár musí vy ko na�
kli nic ké vy šet re nie všet kej hy di ny, kto ré vy lú či prí tom -
nos� pseudo mo ru hy di ny v cho ve. Ob me dze nie pre su -
nov uve de né v tom to od se ku sa na ria di na dobu 21 dní,
po čí na júc po sled ným dňom mož nej kon ta mi ná cie; tie -
to ob me dze nia sa uplat ňu jú naj me nej po dobu se dem
dní.

(4) Ak prí sluš ná re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no -
vá sprá va roz hod ne, že to pod mien ky v cho ve umož ňu -
jú, môže opat re nia uve de né v tom to pa ra gra fe ob me dzi� 
na čas� cho vu a na hy di nu, kto rá sa v tej to čas ti cho vu
na chá dza, s pod mien kou, že ustaj ne nie, ošet ro va nie
a kŕ me nie tej to hy di ny je úpl ne od de le né a je za bez pe -
če né iným ob slu hu jú cim per so ná lom.

(5) Ak úrad ný ve te ri nár ny le kár na do bud ne po do zre -
nie, že poš to vé ho lu by ale bo celý ho lub ník boli kon ta -
mi no va né ví ru som pseudo mo ru hy di ny, na ria di opat -
re nia pod ¾a od se kov 1 až 4 tak, aby sa ho lub ník stal
pred me tom ochran ných opat re ní vrá ta ne zá ka zu po hy -
bu ho lu bov mimo ho lub ní ka po dobu 21 dní.

§ 9

(1) Po úrad nom po tvr de ní dia gnó zy pseudo mo ru hy -
di ny re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí
oko lo in fi ko va né ho cho vu ochran né pás mo s mi ni -
málnym po lo me rom tri ki lo met re, kto ré je zá ro veň sú -
čas �ou pás ma do h¾a du s mi ni málnym po lo merom
desa� ki lo met rov. Vy me dze nie pá siem musí zoh ¾ad ni�
geo gra fic ké, ad mi nis tra tív ne, eko lo gic ké a epi zo o to lo -
gic ké fak to ry vz�a hu jú ce sa na pseudo mor hy di ny
a musí zod po ve da� tech nic kým mož nos tiam mo ni to rin -
gu.

(2) Opat re nia na ria de né v ochran nom pás me mu sia
ob sa ho va�
a) iden ti fi ká ciu všet kých cho vov hy di ny vnút ri pás ma,
b) pra vi del né kon tro ly všet kých cho vov hy di ny, kli nic -

ké vy šet re nie prí sluš nej hy di ny, v prí pa de pot re by aj
od ber vzo riek na la bo ra tór ne vy šet re nie; o všet kých
náv šte vách a o všet kých zis te niach mu sia sa urobi�
zá zna my,

c) do zor nad všet kou hy di nou v mies tach jej ustaj ne nia
ale bo na iných mies tach, kto ré umož ňu jú jej izo lá ciu,

d) po u ži tie vhod ných dez in fekč ných pros tried kov pri
vstu poch do cho vov a vý stu poch z nich,

e) kon tro lu čin nos ti osôb, kto ré ma ni pu lu jú s hy di nou, 
s ka dá ver mi hy di ny a s vaj ca mi, ako aj kon tro lu do -
prav ných pros tried kov pre vá ža jú cich hy di nu, ka dá -
ve ry a vaj cia vnút ri pás ma; pre pra va hy di ny cez
ochran né pás mo je za ká za ná s vý nim kou pre pra vy
po dia¾ ni ciach ale bo že lez nič ných tra tiach,

f) zá kaz od su nu hy di ny a ná sa do vých va jec z cho vov,
v kto rých sa na chá dza jú, s vý nim kou, ak re gio nál na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va po vo li la od sun
1. hy di ny na oka mžité za bi tie na bi tún koch, kto ré

sú umies tne né v ochran nom pás me, ale bo po kia¾
to nie je mož né, do iných bi tún kov umies tne ných
mimo ochran ného pásma, ur če ných štát nou ve -
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te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou; mäso tej to
hy di ny musí by� ozna če né špe ciál nym ozna če -
ním zdra vot nej ne ško dnos ti pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,11)

2. jed no dňo vých kur čiat ale bo znáš ko vých ku ríc do
cho vu, kto rý je umies tne ný v pás me do h¾a du
a v kto rom nie je žiad na iná hy di na; v tom to cho ve 
musí by� na ria de ný úrad ný do zor pod ¾a § 8
ods. 2,

3. ná sa do vých va jec do liah ne ur če nej re gio nál nou
ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou s pod mien -
kou, že vaj cia a ich oba ly sa mu sia pred od su nom
dez in fi ko va�,

g) od su ny uve de né v pís me ne f) v bo doch 1 až 3 mu sia
by� vy ko na né pria mo, pod úrad nou kon tro lou; môžu 
by� po vo le né len po zdra vot nej kon tro le cho vu úrad -
ným ve te ri nár nym le ká rom; po u ži té do prav né  pro -
striedky mu sia by� vy čis te né a dez in fi ko va né pred
ich po u ži tím aj po ich po u ži tí,

h) zá kaz vy vá ža nia ale bo roz ha dzo va nia po u ži tej pod -
stiel ky a hno ja hy di ny bez po vo le nia,

i) zá kaz ko na nia ve¾ tr hov, tr hov, vý stav a iné ho zhro -
maž ïo va nia hy di ny ale bo iných vtá kov.

(3) Opat re nia v ochran nom pás me možno zru ši� naj -
skôr 21 dní po vy ko na ní me cha nic kej očis ty a dez in fek -
cie v in fi ko va nom cho ve pod ¾a § 11; ochran né pás mo je
po tom sú čas �ou pás ma do h¾a du.

(4) V pás me do h¾a du sa na ria di
a) iden ti fi ká cia všet kých cho vov hy di ny v pás me,
b) kon tro la pre su nov hy di ny a ná sa do vých va jec vnút ri 

pás ma,
c) zá kaz pre su nov hy di ny mimo pás ma po čas pr vých

15 dní s vý nim kou pria me ho pre su nu na bi tún ky,
kto ré sú umies tne né mimo pás ma do h¾a du a kto ré
sú ur če né štát nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou
sprá vou; mäso tej to hy di ny musí by� ozna če né špe -
ciál nym ozna če ním zdra vot nej ne škodn osti pod ¾a
oso bit né ho pred pi su,11)

d) zá kaz pre su nov ná sa do vých va jec mimo pás ma do -
h¾a du s vý nim kou do liah ne ur če nej re gio nál nou ve -
te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou s pod mien kou,
že vaj cia a ich oba ly sa mu sia pred od su nom dez in fi -
ko va�,

e) zá kaz pre su nu po u ži tej pod stiel ky a tru su hy di ny
mimo pás ma,

f) zá kaz ko na nia ve¾ tr hov, tr hov, vý stav a iné ho zhro -
maž ïo va nia hy di ny ale bo iných vtá kov,

g) zá kaz pre su nov hy di ny s vý nim kou pre pra vy po
dia¾ ni ciach ale bo že lez nič ných tra tiach bez dotk nu -
tia sa usta no ve ní uve de ných v pís me nách a) a b).

(5) Opat re nia v pás me do h¾a du možno zru ši� naj skôr 

30 dní po vy ko na ní me cha nic kej očis ty a dez in fek cie
v in fi ko va nom cho ve pod ¾a § 11.

(6) Ak ochran né pás mo a pás mo do h¾a du za hr ňu jú
úze mie v sprá ve via ce rých re gio nál nych ve te ri nár nych
a po tra vi no vých správ, prí sluš né re gio nál ne ve te ri nár -
ne a po tra vi no vé sprá vy vy me dzia po vzá jom nej do ho de 
pás ma uve de né v od se ku 1. 

§ 10

(1) Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí 
tra sy pre mies tňo va nia va jec a hy di ny.12)

(2) Vlast ník ale bo dr ži te¾ hy di ny, poš to vých ho lu bov
ale bo vtá kov dr ža ných v za ja tí je po vin ný pos kyt nú� na
po žia da nie prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra -
vi no vej sprá ve in for má cie tý ka jú ce sa prí su nov a od su -
nov hy di ny a va jec do jeho cho vu ale bo z jeho cho vu
a in for má cie o zá vo doch ale bo vý sta vách, na kto rých sa 
ho lu by zú čast ni li.12)

(3) Kaž dá fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba vy ko -
ná va jú ca pre pra vu ale bo ob chod s hy di nou, vaj ca mi,
ho lub mi ale bo vták mi musí na vy žia da nie pos kyt nú�
prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá ve in for má cie tý ka jú ce sa pre su nov hy di ny, va jec,
ho lu bov a vtá kov, kto rých trans port vy ko ná va la ale bo
s nimi ob cho do va la, a in for mo va� o všet kých okol nos -
tiach vz�a hu jú cich sa na tieto in for má cie.

§ 11

(1) Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
schva ¾u je po u ži tie dez in fekč ných pros tried kov a ich
kon cen trá cií.

(2) Me cha nic ká očis ta a dez in fek cia mu sia by� vy ko -
na né pod úrad ným do zo rom
a) pod ¾a po ky nov úrad né ho ve te ri nár ne ho le ká ra,
b) v sú la de s po stu pom očis ty a dez in fek cie in fi ko va né -

ho cho vu uve de ným v prí lo he č. 3.

§ 12

Od be ry vzo riek na la bo ra tór ne vy šet re nie na ur če nie
prí tom nos ti ví ru su pseudo mo ru hy di ny mu sia by� uro -
be né v sú la de s po kyn mi uve de ný mi v prí lo he č. 4.

§ 13

Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v sú -
čin nos ti s or gá nom ve rej nej sprá vy in for mu je oso by
obý va jú ce ochran né pás ma a pás ma do h¾a du o plat -
ných obmedzeniach13) a uro bí všet ky nut né roz hod nu -
tia pre ná le ži té za ve de nie do h¾a du.
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§ 14

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
autorizuje14) ná rod né re fe renč né la bo ra tó rium, kto ré 
a) má k dis po zí cii za ria de nie a od bor ne spô so bi lých za -

mest nan cov, ktorí mu umož nia sús tav ne vy ko ná va�
ty pi zá ciu an ti gén nych a bio lo gic kých vlast nos tí ví -
ru su pseudo mo ru hy di ny a po tvr dzo va� vý sled ky
zís ka né štát ny mi ve te ri nár ny mi la bo ra tó ria mi, 

b) je zod po ved né za ko or di ná ciu dia gnos tic kých me tód
pod ¾a toh to na ria de nia a ich po u ží va nia štát ny mi ve -
te ri nár ny mi la bo ra tó ria mi na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky.15)

(2) Ús tav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv kon tro lu je
a schva ¾u je vak cí ny pred ich uve de ním na trh.16)

(3) Ná rod né re fe renč né la bo ra tó rium je po ve re né ko -
or di ná ciou štan dar dov a dia gnos tic kých me tód, po u ží -
va nia re a gen cií a tes to va nia vak cín a je po ve re né kon -
tro lo va� re a gen cie po u ží va né štát ny mi ve te ri nár ny mi
la bo ra tó ria mi; re fe renč né la bo ra tó riá člen ských štá tov
sú uve de né v prí lo he č. 5 v bode I. Ná rod né re fe renč né
la bo ra tó rium Slo ven skej re pub li ky je uve de né v prí lo he 
č. 5 v bode II.

(4) Na ko or di ná ciu štan dar dov a dia gnos tic kých me -
tód ur če ných pre štát ne ve te ri nár ne laboratóriá16) na
dia gnos ti ku pseudo mo ru hy di ny v člen skom štá te ná -
rod né re fe renč né la bo ra tó rium
a) môže do dá va� dia gnos tic ké re a gen cie štát nym ve te -

ri nár nym la bo ra tó riám,
b) kon tro lu je kva li tu všet kých dia gnos tic kých re a gen -

cií po u ží va ných v štát nych ve te ri nár nych la bo ra tó -
riách,

c) pe rio dic ky or ga ni zu je po rov ná va cie tes ty,
d) ucho vá va izo lá ty ví ru su pseudo mo ru hy di ny po chá -

dza jú ce z po tvr de ných prí pa dov,
e) po tvr dzu je po zi tív ne vý sled ky zís ka né v štát nych ve -

te ri nár nych la bo ra tó riách.

(5) Ná rod né re fe renč né la bo ra tó rium spo lu pra cu je
s ná rod ný mi la bo ra tó ria mi uve de ný mi v prí lo he č. 5
a s re fe renč ným la bo ra tó riom Eu róp ske ho spo lo čen -
stva, kto ré ho kom pe ten cie sú uve de né v prí lo he č. 6.

§ 15

(1) Vak ci ná cia pro ti pseudo mo ru hy di ny vak cí na mi
po vo le ný mi štát nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá -
vou môže by� usku toč ne ná v rám ci pro fy lak tic kých
opat re ní ale bo ako do pl nok pro ti ná ka zo vých opat re ní
pri ja tých pri vý sky te cho ro by na jej tl me nie.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va schvá li
len tie vak cí ny, kto ré po vo lil na ko merč né po u ži tie
 Ústav kon tro ly ve te ri nár nych lie čiv.

§ 16

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va in for mu -

je o dob ro vo¾ nej ale bo na ria de nej pro fy lak tic kej vak ci -
ná cii Eu róp sku ko mi siu a člen ské štá ty.

(2) In for má cie pos ky to va né pod ¾a od se ku 1musia ob -
sa ho va�
a) vlast nos ti a zlo že nie kaž dej po u ži tej vak cí ny,
b) spô so by kon tro ly dis tri bú cie, skla do va nia a po u ži tia 

vak cín,
c) dru hy a ka te gó rie hy di ny, kto ré môžu ale bo mu sia

by� vak cino va né,
d) re gió ny, v kto rých môže ale bo musí by� vy ko na ná

vak ci ná cia,
e) dô vo dy, pre kto ré sa vak ci ná cia vy ko ná va.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
schvá li� vak ci nač né prog ra my pre poš to vé ho lu by. Ak
tak uro bí, musí o tom in for mo va� Eu róp sku ko mi siu.
Bez oh¾a du na uplat ňo va nie vak ci nač ných prog ra mov
or ga ni zá to ri sú �a ží a vý stav mu sia vy ža do va�, aby na
sú �a že a vý sta vy boli za ra de né len poš to vé ho lu by, kto -
ré sú vak cino va né pro ti pseudo mo ru hy di ny.

§ 17

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va oka -
mžite po po tvr de ní pseudo mo ru hy di ny určí zónu a ob -
do bie, kde a v akom ča so vom ob do bí bude pod úrad -
ným do zo rom rea li zo va ná sys te ma tic ká nú dzo vá
vak ci ná cia pro ti pseudo mo ru hy di ny. O si tu á cii tý ka -
jú cej sa pseudo mo ru a nú dzo vej vak ci ná cie in for mu je
Eu róp sku ko mi siu a ostat né člen ské štá ty.

(2) Vak ci ná cia ale bo re vak ci ná cia hy di ny pod ¾a od se -
ku 1 je za ká za ná v cho voch, kto ré pod lie ha jú ob me dze -
niam pod ¾a § 4.

(3) V prí pa doch uve de ných v od se ku 1
a) dru hy hy di ny ur če né na vak ci ná ciu mu sia by� vak ci -

no va né v čo naj kratšom čase,
b) všet ka hy di na ur če né ho dru hu vy liah nu tá ale bo pri -

su nu tá do cho vov vo vak ci nač nej zóne musí by� vak -
ci no va ná,

c) v prie be hu vý ko nu vak ci ná cií pod ¾a od se ku 1 je od -
sun hy di ny, kto rá pat rí k ur če ným dru hom, umies t -
ne nej v cho voch vo vak ci nač nej zóne za ká za ný s vý -
nim kou
1. jed no dňo vej hy di ny odo sie la nej do cho vu umies t -

ne né ho vo vak ci nač nej zóne, kde musí by� vak ci -
no va ná, 

2. ja toč nej hy di ny ur če nej do bi tún kov si tu o va ných
vo vak ci nač nej zóne, ur če nej na oka mžité za bi tie; 
ak sú bi tún ky umies tne né mimo vak ci nač nej
zóny, pre su ny hy di ny nie sú po vo le né, po kia¾
cho vy ne vy šet rí úrad ný ve te ri nár ny le kár,

d) po ukon če ní vak ci ná cií pod ¾a pís me na a) z vak ci nač -
nej zóny možno po vo li� od sun
1. jed no dňo vej hy di ny ur če nej na vý krm, kto rá

bude vak ci no va ná v cho ve, do kto ré ho je odo sla -
ná, a ten to chov bude pod úrad ným do zo rom až
do za bi tia tej to hy di ny,
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2. po uply nu tí 21 dní po vak ci ná cii vak ci no va nej
hy di ny, kto rá je ur če ná na oka mžité za bi tie,

3. pre ná sa do vé vaj cia po chá dza jú ce z rep ro dukč -
né ho cho vu od hy di ny, kto rá bola vak cino va ná
pred naj me nej tro ma týž dňa mi, s pod mien kou,
že ná sa do vé vaj cia a oba ly na ná sa do vé vaj cia
boli pred od su nom dez in fi ko va né.

(4) Opat re nia uve de né v od se ku 3 písm. b) a d) pla tia
počas troch me sia cov po ukon če ní vak ci ná cie pod ¾a
od se ku 1 a môžu by� ob no ve né na čas jed né ho ale bo
via ce rých troj me sač ných ob do bí.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
da� vý nim ku z opat re ní uve de ných v od se ku 3 písm. b)
a d) v cho voch, kto ré majú mi mo riad nu hod no tu z ve -
dec ké ho h¾a di ska, s pod mien kou, že sa budú ria di�
všet ký mi po kyn mi na za bez pe če nie zdra vot nej ochra ny 
a budú pra vi del ne séro lo gic ky vy šet ro va né.

§ 18

(1) Ak sa u poš to vých ho lu bov ale bo iných vtá kov dr -
ža ných v za ja tí vy skyt ne po do zre nie z vý sky tu pseudo -
mo ru hy di ny, re gio nál ny ve te ri nár ny le kár ne od klad ne 
za čne úrad né vy šet ro va nie na po tvr de nie ale bo vy lú če -
nie ná ka zy, naj mä vy ko ná ale bo dá vy ko na� od ber vzo -
riek na la bo ra tór ne vy šet re nie.

(2) Od oka mi hu na hlá se nia po do zre nia uve de né ho
v od se ku 1 re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá -
va na ria di úrad né po zo ro va nie ho lub ní ka ale bo cho vu
a na ria di, aby žiad ny ho lub ale bo vták dr ža ný v za ja tí
ale bo všet ko, čo môže pre ná ša� ná ka zu, ne moh lo opus -
ti� ho lub ník ale bo chov.

(3) Opat re nia uve de né v od se koch 1 a 2 ne smú by�
zru še né až dovtedy, kým re gio nál ny ve te ri nár ny le kár
nevy lú či po do zre nie zo pseudo mo ru hy di ny.

(4) Ak je in fek cia úrad ne po tvr de ná, re gio nál na ve te -
ri nár na a po tra vi no vá sprá va na ria di
a) opat re nia pod ¾a § 5 ods. 1 písm. a), b), e) a f) pre poš -

to vé ho lu by ale bo vtá ky dr ža né v za ja tí a pre ho lub -
ní ky ale bo cho vy in fi ko va né pseudo mo rom hy di ny,
ale bo

b) mi ni mál ne
1. zá kaz po hy bu ho lu bov ale bo vtá kov dr ža ných

v za ja tí mimo ho lub ní ka ale bo cho vu naj me nej
60 dní po vy miz nu tí kli nic kých prí zna kov
pseudo mo ru hy di ny,

2. ne škod né zni če nie ale bo ošet re nie všet ké ho ma -
te riá lu a od pa du, kto rý môže by� kon ta mi no va ný, 
ošet re nie musí za ru či� deš truk ciu všet kých ví ru -
sov pseudo mo ru hy di ny a od pa dov na hro ma de -
ných po čas 60 dní pod ¾a bodu 1,

c) epi zo o to lo gic ké vyšet re nie pod ¾a § 7.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va za sie la
Eu róp skej ko mi sii pros tred níc tvom Stá le ho ve te ri nár -
ne ho vý bo ru in for má cie o ná ka zo vej si tu á cii a po u ži -
tých opat re niach pod ¾a vzo ru uve de né ho v prí lo he č. 7.

§ 19

(1) Hy di na sa ne smie kŕ mi� po my ja mi po chá dza jú ci -
mi z me dzi ná rod ných do prav ných pros tried kov, ako sú 
lode, po zem né do prav né pros tried ky a lie tad lá. Tie to
po my je mu sia by� zhro maž ïo va né a pod úrad nou kon -
tro lou zni če né.

(2) Po u ži tie iných po my jí, ako je uve de né v od se ku 1,
ale bo hy di no vých od pa dov môže by� po vo le né vo vý ži ve
hy di ny len po te pel nom ošet re ní vo vhod ných za ria de -
niach, kto ré za ru čia, že ná ka za ne mô že by� pre ne se ná
v dô sled ku deš truk cie ví ru su pseudo mo ru hy di ny.

§ 20

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va vy pra -
cu je po ho to vost ný plán špe ci fi ku jú ci opat re nia, kto ré
sa budú rea li zo va� v prí pa de vzpla nu tia pseudo mo ru
hy di ny. Ten to plán musí umož ni� prí stup k bu do vám,
za ria de niam, per so ná lu a všet ké mu ïal šie mu prí sluš -
né mu ma te riá lu ne vy hnut né mu na rýchlu a účinnú
era di ká ciu ohni ska a musí pres ne ur či� pot re bu vak cín 
pre nú dzo vú vak ci ná ciu.

(2) Kri té riá, kto ré sa majú po u ži� pri vy pra co va ní po -
ho to vost ných plá nov, sú uve de né v prí lo he č. 8.

§ 21

V roz sa hu pot reb nom na jed not né po u ži tie práv ne ho
pred pi su Eu róp skych spo lo čen stiev uve de né ho v prí lo -
he č. 1 môžu ex per ti Eu róp skej ko mi sie vy ko ná va�
v spo lu prá ci s prí sluš ný mi úradmi4) kon tro ly na mies te 
v Slo ven skej re pub li ke. Pri tých to kon tro lách môžu
kon tro lo va� re pre zen ta tív ny po čet pre vádz kar ní, aby
sa pre sved či li, či prí sluš né úra dy kon tro lu jú, ako pre -
vádz kar ne spĺ ňa jú po žia dav ky toh to na ria de nia. Prí -
sluš né úra dy,4) 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 ex per tom 
Eu róp skej ko mi sie pri pl ne ní ich úloh všet ku po tre bnú
po moc a naj mä im umož nia prí stup ku všet kým  po -
trebným 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 úra du.

§ 22

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

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smer ni ca Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992, kto rou sa za vá dza jú opat re nia Spo lo čen stva pre boj so pseudo mo rom 
hy di ny (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 260, 5. 9. 1992, s. 1).

Smer ni ca Rady je pre lo že ná do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven skom ja zy ku mož no na hliad nu�
v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub liky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

SCHVA¼OVANIE PRESUNOV VAJEC Z CHOVU 

Po vo le nie vy da né re gio nál nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou na pre sun va jec z po do zri vé ho cho vu, pod lie -
ha jú ce ho usta no ve niam § 4 ods. 2 písm. e), do za ria de nia schvá le né ho na spra co va nie a ošet re nie va ječ ných pro duk -
tov v sú la de s oso bit ným predpisom1) (ïa lej len „ur če né za ria de nie“) musí spĺ ňa� tie to pod mien ky:

1. Vaj cia od su nu té z cho vu po do zri vé ho z na ka ze nia mu sia
a) vy ho vo va� po žia dav kám usta no ve ným v oso bit nom pred pi se,2)
b) by� odo sla né pria mo z cho vu po do zri vé ho z na ka ze nia do ur če né ho za ria de nia; kaž dá zá siel ka musí by� pred

odo sla ním za pe ča te ná úrad ným ve te ri nár nym le ká rom cho vu po do zri vé ho z na ka ze nia a musí zos ta� za pe ča -
tená po celý čas trans por tu až do ur če né ho za ria de nia.

2. Úrad ný ve te ri nár ny le kár cho vu po do zri vé ho z na ka ze nia in for mu je prí sluš nú re gio nál nu ve te ri nár nu a po tra vi -
no vú sprá vu ur če né ho za ria de nia o svo jom úmys le za sla� do toh to ur če né ho za ria de nia vaj cia.

3. Prí sluš ná re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va, do kto rej pô sob nos ti ur če né za ria de nie pat rí, na ria di, aby
a) vaj cia uve de né v od se ku 1 písm. b) boli dr ža né izo lo va ne od ostat ných va jec od ich prí cho du až do ošet re nia,
b) škru pi ny tých to va jec boli po va žo va né za vy so ko ri zi ko vý ma te riál a bolo s nimi na kla da né v sú la de s po žia dav -

ka mi ka pi to ly II ci to va nej smer ni ce,
c) oba lo vý ma te riál, po u ži té do prav né pros tried ky na pre pra vu va jec uve de né v od se ku 1 písm. b) a všet ky mies ta,

s kto rý mi vaj cia pri šli do sty ku, boli vy čis te né a dez in fi ko va né ta kým spô so bom, aby bol ví rus kla sic ké ho moru
hy di ny zni če ný,

d) úrad ný ve te ri nár ny le kár cho vu po do zri vé ho z na ka ze nia bol in for mo va ný o všet kých zá siel kach ošet re ných va -
jec.
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1) § 2 ods. 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 279/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú zdra vot né predpisy tý ka jú ce sa ži vo číšnych ved -
¾ajších pro duktov, kto ré nie sú ur če né na ¾ud skú spotrebu.

2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 279/2003 Z. z.



Príloha č. 3                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

PRACOVNÝ POSTUP MECHANICKEJ OČISTY A DEZINFEKCIE INFIKOVANÉHO CHOVU

A. Pred bež ná očis ta a dez in fek cia 
1. Po od strá ne ní ka dá ve rov hy di ny na účely deš truk cie, maš ta¾ né prie sto ry, kde bola ustaj ne ná hy di na, a všet ky

čas ti ostat ných bu dov, ohrád atï., kon ta mi no va né v prie be hu za bi tia ale bo pri pre hliad ke post mor tem, mu sia
by� ošet re né dez in fekč ným pros tried kom schvá le ným na po u ži tie pod ¾a § 11 toh to na ria de nia.

2. Všet ky čas ti tiel hy di ny a va jec, kto ré by moh li kon ta mi no va� bu do vy, ohra dy, ná ra die atï., mu sia by� sta rost li -
vo zoz bie ra né a zni če né spo lu s ka dá ver mi.

3. Po u ži tý dez in fekč ný pros trie dok musí zos ta� na ošet ro va nom po vrchu najme nej 24 ho dín.

B. Zá ve reč ná očis ta a dez in fek cia
1. Tuk a ne čis to ta mu sia by� od strá ne né zo všet kých po vrchov ap li ká ciou od mas �u jú ce ho pros tried ku a po tom

umy té vo dou.
2. Po umy tí vo dou je pot reb né všet ko zno va ošet ri� dez in fekč ným pros tried kom.
3. Po siedmich dňoch mu sia by� mies ta ošet re né od mas �u jú cim pros tried kom, oplách nu té stu de nou vo dou, ošet -

re né dez in fekč ným pros tried kom a zno vu oplách nu té vo dou.
4. Po u ži tá pod stiel ka a hnoj mu sia by� ošet re né spô so bom, kto rý je schop ný usmr ti� ví rus. Toto sa musí vy ko na�

naj me nej jed ným z na sle du jú cich spô so bov:
a) spá le nie ale bo ošet re nie pa rou pri tep lo te 70 °C,
b) za ko pa nie do ta kej hĺb ky, aby sa za brá ni lo prí stu pu rôz nej zve ri a vo¾ ne ži jú cich vtá kov,
c) ulo že nie do hro mád, kto ré sú zvlh če né (po kia¾ je to ne vy hnut né na u¾ah če nie fer men tá cie) a pri kry té tak, aby

v nich bola udr žo va ná tep lo ta do sa hu jú ca 20 °C; zos tá va jú pre kry té 42 dní ta kým spô so bom, aby sa za brá ni lo
prí stu pu zve ri a vo¾ ne ži jú cich vtá kov.
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Príloha č. 4                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

DIAGNOSTICKÉ METÓDY NA POTVRDENIE
A DIFERENCIÁLNU DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY 

Me tó dy izo lá cie a cha rak te ri zo va nie ví ru sov kla sic ké ho moru hy di ny uve de né ïa lej mu sia by� po va žo va né za orien -
tač né a za mi ni má, kto ré tre ba po u ži� na dia gnos tiku ná ka zy.

Ví rus, kto rý vy vo lá va pseudo mor hy di ny, je pro to ty po vý ví rus Pa ra my xo vi ri dae. V sú čas nos ti je zná mych devä� sku -
pín aviár nych pa ra my xoví ru sov, kto ré môžu by� séro lo gic ky roz lí še né a kto ré sú ozna če né PMV—1, PMV—2 až PMV—9.
Všet ky ví ru sy pseudo mo ru hy di ny sú za ra de né do sku pi ny PMV—1. Pre dia gnos ti cké me tó dy na po tvr de nie pseudo -
mo ru hy di ny a na di fe ren ciál nu dia gnos ti ku možno po u ži� túto de fi ní ciu: 

Pseudo mor hy di ny je in fek cia vy vo la ná všet ký mi aviár ny mi kmeň mi pa ra my xoví ru su 1, kto ré majú u jed no dňo vých
kur čiat in dex in tra ce reb rál nej pa to ge ni ty (ICPI) vyš ší než 0,7.

Od ber a ošet re nie vzo riek
1. Od ber vzo riek

Vý te ry z klo a ky (ale bo vý ka ly) a tra che ál ne vý te ry od cho rých vtá kov; vý ka ly ale bo ob sa hy čriev, zre te¾ ne pos tih nu -
té or gá ny (mo zog, tra chea, p¾ú ca, pe čien ka, sle zi na a iné) z čer stvých hy di no vých ka dá ve rov. 

2. Ošet re nie vzo riek
Or gá ny a tká ne uve de né v od se ku 1 môžu by� zdru žo va né, ale je nut né, aby vý ka ly boli vy šet re né od de le ne. Vý te ry
mu sia by� umies tne né do dos ta toč né ho množ stva roz to ku s an ti bio ti ka mi, aby sa za is ti lo ich úpl né po no re nie.
Vzor ky vý ka lov a or gá nov mu sia by� ho mo ge ni zo va né (po mo cou uza tvo re né ho ho mo ge ni zá to ra ale bo pa lič ky a tre -
cej mis ky so ste ril ným pie skom) v mé diu s an ti bio ti ka mi tak, aby sa zís ka la 10 % — 20 % sus pen zia (hmot nos�/ob -
jem) v mé diu. Sus pen zia sa ne chá stá� pri bliž ne 2 ho di ny pri tep lo te miest nos ti (ale bo dlh šiu dobu pri 4 oC), po tom
sa cen tri fu gu je (na prí klad 800 g —1 000 g po dobu 10 mi nút).

3. Mé dium s an ti bio ti ka mi
Rôz ne la bo ra tó riá po u ží va li s ús pe chom rôz ne zlo že nia mé dií s an ti bio ti ka mi; ná rod né la bo ra tó riá môžu pos kyt -
nú� pot reb né od po rú ča nia prí sluš nej kra ji ne. Pre vzor ky vý ka lov sú nut né vyš šie kon cen trá cie an ti bio tík. Ty pic ké
je na sle du jú ce zlo že nie: 10 000 jed no tiek/ml pe ni ci lí nu, 10 mg/ml strep to my cí nu, 0,25 mg/ml gen ta my cí nu
a 5 000 jed no tiek/ml my cos ta tí nu vo fos fá to vom puf ro va nom roz to ku (STP). Pre tka ni vá a tra che ál ne vý te ry môžu
by� tie to množ stvá pä�krát niž šie. Na po tla če nie chla my dií je po vo le ný prí da vok 50 mg/ml oxy tet ra cyk lí nu. Na prí -
pra vu mé dia je nut né, aby bolo po pri da ní an ti bio tík skon tro lo va né pH a upra ve né me dzi 7,0 a 7,4.

Izolácia vírusu

Izo lá cia ví ru su z em bryí sle pa čích va jec

Do alan to id nej du ti ny naj me nej 4 em bryí sle pa čích va jec in ku bo va ných 8 až 10 dní sa ino ku lu je 0,1 až 0,2 ml čí re ho
su per na tan tu. Ide ál ne by tie to vaj cia mali po chá dza� z kŕd ¾a bez špe ci fic kých pa to gé nov (SPF); ak to nie je mož né, pri -
púš �a sa po u ží va� vaj cia po chá dza jú ce z kŕd ¾a, v kto rom ne bol zis te ný vý skyt pro ti lá tok pro ti ví ru su pseudo mo ru hy -
di ny. Ino ku lo va né vaj cia sú in ku bo va né pri 37 oC a sú den ne pre sve co va né. Po stup ne mu sia by� vaj cia s uhy nu tý mi
ale bo hy nú ci mi em bry a mi a všet ky ostat né vaj cia po 6 dňoch ino ku lá cie schla de né na 4 oC a ich alan to id ná/am nio vá
te ku ti na sa vy šet ru je na he mag lu ti ní ny. Ak ne dô jde k he mag lu ti ná cii, uve de ný pos tup sa opa ku je, pri čom sa ako
ino ku lum po u ží va ne rie de ná alan to id ná/am nio vá te ku ti na.

V prí pa de he mag lu ti ná cie musí by� kul ti vá ciou vy lú če ná prí tom nos� bak té rií. Po kia¾ sú bak té rie prí tom né, môže sa
te ku ti na fil tro va� cez mem brá no vý ul tra fil ter 450 nm s do da toč ným pri da ním an ti bio tík; ino ku lá cia ku ra cích em bryí
sa vy ko ná va pod ¾a uve de né ho o pi su.

Diferenciálna diagnostika

1. Pred bež ná di fe ren ciá cia
Všet ky he mag lu tinačné ví ru sy mu sia by� odo sla né do ná rod né ho re fe renč né ho la bo ra tó ria na úpl nú iden ti fi ká ciu, 
cha rak te ri zá ciu a na tes ty pa to ge ni ty. Vzh¾a dom na to, že je dô le ži té rea li zo va� čo naj skôr pro ti ná ka zo vé opat re nia
pro ti pseudo mo ru hy di ny s cie ¾om ob me dzi� ší re nie ví ru su, kaž dé štát ne ve te ri nár ne la bo ra tó rium by malo by�
schop né iden ti fi ko va� ví rus pseudo mo ru hy di ny. He mag lu tinačné te ku ti ny budú po u ži té v he mag lu ti nač nom tes -
te, kto rý je opí sa ný v ïal šom tex te. Po zi tív na in hi bí cia, t. j. 24 ale bo vyš šia, po mo cou po ly klo nál nych an ti sér špe ci -
fic kých pre ví rus pseudo mo ru hy di ny s tit rom mi ni mál ne 29 môže slú ži� na pred bežnú iden ti fi ká ciu umož ňu júcu
začatie do čas ných opat re ní tl me nia.
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2. Po tvr de nie
Ná rod né re fe renč né la bo ra tó rium by malo uro bi� úpl nú di fe ren ciál nu dia gnos ti ku všet kých he mag lu tinačných
agensov. Po tvr de nie víru su pseudo mo ru hy di ny sa musí zno vu vy ko na� po mo cou tes tov in hi bí cie he mag lu ti ná cie
s mo no špe ci fic kým ku ra cím sé rom. Tes ty na sta no ve nie in de xu in tra ce reb rál nej pa to ge ni ty pod ¾a po stu pu o pí sa -
né ho v ïal šom tex te by mali by� uro be né so všet ký mi po zi tív ny mi izo lát mi. In de xy pa to ge ni ty vyššie než 0,7  po -
ukazujú na prí tom nos� ví ru su a vy ža du jú po u ži tie kom plet ných opat re ní tl me nia.
Na zá kla de no vých poznatkov v ty pi zá cii ví ru su pseudo mo ru hy di ny, naj mä me tód po u ží va jú cich mo no klo nál ne
pro ti lát ky, možno za ra di� kme ne a izo lá ty do sku pín. Exis tu jú mo no klo nál ne pro ti lát ky špe ci fic ké pre vak ci načné
kme ne, kto ré môžu by� po u ži té v jed no du chých tes toch in hi bí cie he mag lu ti ná cie. 
Vzh¾a dom na to, že čas to môžu by� z hy di no vých vzo riek izo lo va né kme ne ži vých vak cín vyplývajú zjav né vý ho dy,
kto ré pred sta vu je ich rýchla iden ti fi ká cia. Tie to mo no klo nál ne pro ti lát ky môžu by� zís ka né v re fe renč nom la bo ra -
tó riu Eu róp ske ho spo lo čen stva a môžu by� do da né do ná rod ných la bo ra tó ríí. 
Ná rod né la bo ra tó riá by mali pos kyt nú� všet ky he mag lu tinačné agensy re fe renč né mu la bo ra tó riu Eu róp ske ho
spo lo čen stva.

3. Ďal šia ty pi zá cia a cha rak te ris ti ka izo lá tov
Re fe renč né la bo ra tó rium Eu róp ske ho spo lo čen stva musí zís ka� od ná rod né ho re fe renč né ho la bo ra tó ria kaž dý he -
mag lu tinačný vírus na do pl ne nie an ti génnych a ge ne tic kých štú dií umož ňu jú cich lep šie po cho pi� epi zo o to ló giu
cho ro by (ale bo cho rôb) vnút ri Eu róp ske ho spo lo čen stva v rám ci kom pe ten cií a úloh re fe renč né ho la bo ra tó ria Eu -
róp ske ho spo lo čen stva.

Rýchle testy na detekciu vírusu a protilátok proti pseudomoru hydiny

Rých le tes ty de tek cie ví ru su pseudo mo ru hy di ny u vak cino va ných vtá kov a ur če nie pro ti lá tok u ne vak cino va ných
vtá kov
1. De tek cia ví ru su pseudo mo ru hy di ny

Pri dia gnos ti ke in fek cií u vak cino va ných vtá kov boli po u ži té rôz ne rých le tes ty umož ňu jú ce pria mo de te ko va� an -
ti gé ny pseudo mo ru hy di ny. Naj bež nej šie sú po u ží va né tes ty s flu o res cenč ný mi pro ti lát ka mi na po zdĺž nych re -
zoch prie duš ni ce a tes ty s pro ti lát ka mi s na via za nou pe ro xi dá zou na re zoch z moz gu. Na in fek cie vy vo la né ví ru -
som pseudo mo ru hy di ny môžu by� po u ži té aj iné pria me tes ty na de tek ciu an ti gé nu. Ne vý ho dou tých to tes tov je,
že vy šet re nie všet kých po ten ciál nych miest rep li ká cie ví ru su pseudo mo ru hy di ny u vak cino va ných vtá kov nie je
vy ko na te¾ né. Na prí klad ne prí tom nos� dô ka zu ví ru su v prie duš ni ci ne vy lu ču je rep li ká ciu ví ru su v čre ve. 

2. De tek cia pro ti lá tok u ne vak ci no va ných vtá kov
Vo väč ši ne la bo ra tó rií sa na dia gnos ti ku pseudo mo ru hy di ny vy u ží va he mag lu ti nač ne in hi bič ný test, kto rým sa
ur ču jú tit re pro ti lá tok. V ïal šom tex te je ten to test o pí sa ný. Mož no po u ží va� aj imu no en zym tic ké me tó dy (ELI SA),
ale vhod né je vý sled ky tých to tes tov kon tro lo va� v ná rod nom re fe renč nom la bo ra tó riu.
a) Vzor ky — V kŕd ¾och, kto ré majú me nej ako 20 je din cov, sa odo be ra jú krv né vzor ky od všet kých ku sov a od 20 je -

din cov vo väč ších kŕd ¾och (dáva 99 % prav de po dob nos� na od ha le nie naj me nej jed né ho po zi tív ne ho séra, ak je
25 % zvie rat ale bo viac po zi tív nych). Krv sa ne chá zra zi� a od de lí sa sé rum.

b) Vy šet re nie na pro ti lát ky — In di vi du ál ne vzor ky krv ných sér mu sia by� vy šet re né štan dard ným he mag lu ti nač ne
in hi bič ným tes tom opí sa ným v ïal šom tex te. Roz diel ne sú ná zo ry na vhod nos� po u ži tia šty roch ale bo ôsmich
he mag lu ti nač ných jed no tiek. Po u ži tý an ti gén ovplyv ní hla di nu, pri kto rej je sé rum po va žo va né za po zi tív ne.
Pre 4 he mag lu ti nač né jed not ky sa za po zi tív ne po va žu jú sé ra, pri kto rých sa ti ter rov ná ale bo je vyš ší ako 24,
pre 8 he mag lu ti nač ných jed no tiek sú po zi tív ne séra od 23.

Hemaglutinačný test (Ha)

Re a gen cie
1. Izo to nic ký puf ro va ný fos fá to vý roz tok (STP) (0,05M) pH medzi 7,0 a 7,4.
2. Odo be rie sa zmes čer ve ných kr vi niek po chá dza jú cich naj me nej od 3 slie pok bez špe ci fi ko va ných pa to gé nov (ak

nie sú k dis po zí cii, odo be rie sa krv od hy di ny pra vi del ne kon tro lo va nej a uzna nej bez vý sky tu pro ti lá tok pro ti víru -
su pseudo mo ru hy di ny); kr vin ky sa dajú do rov na ké ho ob je mu Al se ve rov ho roz to ku. Pred po u ži tím sa kr vin ky
3 krát pre my jú v STP. Pre ïal ší test sa odporúča 1 % sus pen zia (he ma tok ri to vá hod no ta) v STP.

3. Ako štan dard ný an ti gén sa odporúča kmeň Ul ster 2C ví ru su pseudo mo ru hy di ny.

Me tó da
1. Do kaž dej jam ky do štič ky pre mik ro me tó du z plas tu (s dnom v tva re V) sa ap li ku je 0,025 ml STP.
2. Do pr vej jam ky sa ap li ku je 0,025 ml ví ru so vej sus pen zie (t. j. alan to id nej te ku ti ny).
3. Po u ži je sa mik ro zrie ïo vač ale bo sa pri pra ví dvoj ná sob né sé rio vé rie de nie ví ru su z jam ky do jam ky (1 : 2 až

1 : 4 096).
4. Do kaž dej jam ky sa pri dá 0,025 ml STP.
5. Do kaž dej jam ky sa pri dá 0,025 ml 1 % kr vi niek.
6. Pre mie ša sa ¾ah ký mi po klep mi a ne chá sa stá� pri 4 oC.
7. Do štič ky sa po su dzu jú o 30 až 40 mi nút, ihneï, ako je do kon če ná kon trol ná se di men tá cia. Na po sú de nie sa do š -
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tič ka na klo ní, aby bolo mož né po zo ro va� prí tom nos� ale bo ne prí tom nos� „toku“ kr vi niek vo for me slzy. V jam kách
bez he mag lu ti ná cie by mali kr vin ky prú di� v rov na kom ryt me ako v kon trol ných jam kách bez ví ru su.

8. He mag lu ti nač ný ti ter zod po ve dá naj vy ššie mu zrie de niu, kto ré vy vo lá va ag lu ti ná ciu kr vi niek. Toto zrie de nie môže 
by� po va žo va né za zrie de nie ob sa hu jú ce jed nu he mag lu tinačnú jed not ku. Pres nej šia me tó da na ur če nie  hema -
glutinačného tit ru spo čí va vo vy ko na ní tes tov HA s ví ru som po chá dza jú cim z úpl nej stup ni ce po čia toč né ho rie de -
nia typu 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5, 1 : 6 atï. Táto me tó da sa od po rú ča na pres nú prí pra vu an ti gé nu ur če né ho na test in hi bí -
cie he mag lu ti ná cie.

Test inhibície hemaglutinácie (HI)

Re a gen cie
1. Puf ro va ný fos fá to vý roz tok (STP).
2. Alan to id ná te ku ti na ob sa hu jú ca ví rus, zrie de ná v STP a ob sa hu jú ca 4 ale bo 8 he mag lu ti nač ných jed no tiek

v 0,025 ml.
3. Ku ra cie 1 % čer ve né kr vin ky.
4. Kon trol né ne ga tív ne ku ra cie sé rum.
5. Kon trol né po zi tív ne sé rum.

Me tó da
1. Do kaž dej jam ky plas to vej do štič ky pre mik ro me tó du (jam ky s dnom v tva re V) sa ap li ku je 0,025 ml STP.
2. Do pr vej jam ky do štič ky sa ap li ku je 0,025 ml séra.
3. Na prí pra vu dvoj ná sob ných zrie de ní séra z jam ky do jam ky sa po u ží va mik ro zrie ïo vač.
4. Pri dá sa 0,025 ml nerie de nej alan to id nej te ku ti ny ob sa hu jú cej 4 ale bo 8 he mag lu tinačných jed no tiek.
5. Pre mie ša sa ¾ah ký mi po klep mi a do štič ka sa ne chá mi ni mál ne 60 mi nút stá� pri 4 oC ale bo mi ni mál ne 30 mi nút

pri tep lo te miest nos ti.
6. Do kaž dej jam ky sa pri dá 0,025 ml 1 % kr vi niek.
7. Pre mie ša sa ¾ah ký mi po klep mi a ne chá sa stá� pri 4 oC.
8. Do štič ky sa po su dzu jú o 30 — 40 mi nút, ihneï, ako je ukon če ná se di men tá cia kon trol ných kr vi niek. Po su dzu je sa

na klo ne ním do štič ky, aby bolo mož né po zo ro va� prí tom nos� ale bo ne prí tom nos� „toku“ vo for me slzy, kto rý sa po -
hy bu je v rov na kom ryt me ako v kon trol ných jam kách ob sa hu jú cich len kr vin ky (0,025 ml) a PBS (0,05 ml).

9. HI ti ter zod po ve dá naj vy ššie mu zrie de niu an ti sé ra, kto ré spô so bí úpl nú in hi bí ciu 4 ale bo 8 jed no tiek ví ru su (do
kaž dé ho HI tes tu musí by� za ra de ná tit rá cia HA na účely po tvr de nia prí tom nos ti po ža do va né ho poč tu he mag lu ti -
nač ných jed no tiek).

10. Plat nos� vý sled kov zá vi sí od zís ka nia tit ru niž šie ho než 23  pre 4 he mag lu ti nač né jed not ky ale bo 22 pre 8  hema -
glutinačných jed no tiek s kon trol ným ne ga tív nym sé rom a zís ka nie tit ru o jed no zrie de nie bez pros tred ne vyš šie
ale bo bez pros tred ne niž šie v po me re k zná me mu tit ru kon trol né ho po zi tív ne ho séra.

Index intracerebrálnej patogenity (IPIC)

1. V ste ril nom fy zio lo gic kom roz to ku sa zrie di 1 : 10 in fekč ná, čer stvo zís ka ná alan to id ná te ku ti na (HA ti ter musí by� 
vyš ší ako 24 — po u ži tie an ti bio tík je za ká za né).

2. In tra ce reb rál ne sa in ji ku je po 0,05 ml zrie de né ho ví ru su 10 jed no dňo vým kur ča tám (t. j. sta rým viac ako 24 ho -
dín a me nej ako 40 ho dín po vy k¾u va ní); tie to kur ča tá mu sia po chá dza� z va jec kŕd ¾a SPF.

3. Kur ča tá sa 8 dní vy šet ru jú v in ter va le kaž dých 24 ho dín.
4. Pri kaž dom po zo ro va ní sa kaž dé mu je din co vi pri de lí ko efi cient: 0 = nor mál ny, 1 = cho rý, 2 =  uhy nu tý.
5. Pod ¾a ïalej uve de né ho prí kla du sa vy po čí ta in dex:

Kli nic ké
prí zna ky Dni po ap li ká cii Cel ko vé skó re

1 2 3 4 5 6 7 8

Nor mál ne 10 4 0 0 0 0 0 0   14 × 0 =    0

Cho ré 0 6 10 4 0 0 0 0   20 × 1 =  20

Uhy nu té 0 0 0 6 10 10 10 10   46 × 2 =  92

   Spo lu = 114

In dex = prie mer ný vý sle dok pre zvie ra a pre po zo ro va nie = 112/80 = 1,4
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Hodnotenie kapacity tvorby plakov

1. Vše obec ne sa dáva pred nos� po u ži tiu ta kej stup ni ce rie de nia ví ru su, aby sa zís kal op ti mál ny po čet pla kov na do š -
tič ke. Malo by po sta čo va� de sa� ná sob né rie de nie v STP do sa hu jú ce až 10-7.

2. V Pet ri ho mis kách s prie merom 5 cm sa pri pra via sú vis lé mo no vrs tvy em bry o nál nych ku ra cích bu niek ale bo
vhod ných lí nio vých bu niek (napr. Madin-Darby bo vin ná ob lič ka).

3. Do kaž dej z dvoch Pet ri ho mi siek sa pri dá 0,2 ml kaž dé ho zrie deného ví ru su a ví rus sa ne chá ab sor bo va� v po ko ji
30 mi nút.

4. Po troj ná sobnom pre my tí v STP sú in fi ko va né bun ky zno vu pre kry té vhod ným mé diom ob sa hu jú cim 1 % aga ru
(hmot nos�/ob jem) a prí pad ne 0,01 mg/ml tryp sí nu. Je dô le ži té ne pri dá va� do pre krý va jú ce ho mé dia žiad ne sé -
rum.

5. Po 72-hodinovej in ku bá cii pri 37 oC by mali pla ky do siah nu� dos ta toč nú ve¾ kos�. Na účely ¾ah šie ho po zo ro va nia
sa od strá ni aga ro vá po krýv ka a jed no vrs tev ná kul tú ra sa zafar bí kryš tal vio le �ou (0,5 % hmot nos�/ob jem) v 25 %
(ob jem/ob jem) eta no lu.

6. Ak sú in ku bo va né v mé diu, kto ré ob sa hu je tryp sín, mu sia všet ky víru sy vy tvá ra� jas né pla ky. Ak pre krý va jú ce
mé dium ne ob sa hu je tryp sín, tvo ria pla ky len ví ru sy, kto ré sú vi ru lent né pre kur ča tá.
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Príloha č. 5                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

I. ZOZ NAM NÁ ROD NÝCH LA BO RA TÓ RIÍ PRE DIA GNOS TI KU PSEUDO MO RU HY DI NY 

Bel gic ko In sti tut na tio nal de re cher ches vé té ri na i res
Gro e se len berg 99
B—1180 Bru xel les

Dán sko Na tio nal Ve te ri na ry La bo ra to ry
Po ul try Di se a se Di vi sion
Han gøvej 2
DK—8200 Aar hus N

Fran cúz sko Cen tre na tio nal d’études vé té ri na i res et ali men ta i res —
La bo ra to i re cen tral de re cher ches avi co les et po rci nes
BP 53
F—22440 Plo uf ra gan

Írs ko Ve te ri na ry Re se arch La bo ra to ry
Ab bot stown
Cas tlek nock, IRL—Dub lin 15

Ta lian sko Is ti tu to Zo op ro fi lat ti co Spe ri men ta le di Pa do va 

Via G. Orus n. 2 

I-35100 Pa do va

Lu xem bur sko In sti tut na tio nal de re cher ches vé té ri na i res
Gro e se len berg 99
B—1180 Bru xel les

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

An stal tste il Riems (Fried rich Löffler-Institut) 

D-O-2201 In sel Riems

Ho land sko Cen tra al Dier ge ne es kun dig In sti tu ut
Ves ti ging Vi ro lo gie
Ho ut rib weg 39
NL—8221 RA Le lys tad

Por tu galsko La bo ra tó rio Na cio nal de In ves ti gaç ão Ve te ri ná ria (LNIV)
Es tra da de Ben fi ca 701
P—1500 Lis boa

Gréc ko In sti tut de ma la dies in fec tie u ses et pa ra si ta i res 

Ne a po le os, 25 

Ag. Pa ras ke vi — At hènes, Grè ce

Spo je né krá ¾ov stvo Cen tral Ve te ri na ry La bo ra to ry
New Haw, UK — We yb rid ge,
Sur rey KT15 3 NB

Špa niel sko La bo ra to rio de Sa ni dad y Pro duc ción Ani mal 

Zona Fran ca, Cir cun va la ción — Tra mo 6 

Es qu i na Cal le 3 

E-08004 Bar ce lo na

Ra kú sko Bun de san stalt für Vi rus se u chen be käm fung
Wien — Het zen dorf

Fín sko Elä in lä ä kin tä — ja elin tar vi ke la i tos
Hel sin ki/An stal ten för ve te ri när me di cin och liv sme del, Hel sin gfors

Švéd sko Sta tens ve te ri när me di cin ska an stalt,
Up psa la
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II. NÁ ROD NÉ RE FE RENČ NÉ LA BO RA TÓ RIUM PRE DIA GNOS TI KU PSEUDO MO RU HY DI NY V SLO VEN SKEJ
RE PUB LI KE:

Štát ny ve te ri nár ny ús tav
Pod drá ha mi 918
960 86 Zvo len
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Príloha č. 6                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA
PRE DIAGNOSTIKU PSEUDOMORU HYDINY

A. Síd lo la bo ra tó ria

Cen tral Ve te ri na ry La bo ra to ry
New Haw
UK — We yb rid ge
Sur rey KT 15 3NB

B. Re fe renč né la bo ra tó rium Eu róp ske ho spo lo čen stva pre dia gnos ti ku pseudo mo ru hy di ny má tie to kom pe ten cie
a úlo hy:
1. na zá kla de kon zul tá cií s Eu róp skou ko mi siou ko or di no va� dia gnos tic ké me tó dy pseudo mo ru hy di ny v člen -

ských štá toch, pre do všet kým for mou
a) špe ci fi ká cie, udr žo va nia a do dá va nia kme ňov víru su pseudo mo ru hy di ny na séro lo gic ké tes ty a prí pra vu an -

ti sé ra;
b) do dá va nia štan dard ných sér a iných re fe renč ných re a gen cií ná rod ným re fe renč ným la bo ra tó riám na účely

štan dar di zá cie tes tov a re a gen cií po u ží va ných v kaž dom člen skom štá te;
c) zria ïo va nia a udr žo va nia zbier ky kme ňov a izo lá tov víru su pseudo mo ru hy di ny;
d) pe rio dic ké ho or ga ni zo va nia kom pa ra tív ne ho tes to va nia dia gnos tic kých po stu pov v Eu róp skom spo lo čen -

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

sled kov tes tov, usku toč ne ných v Eu róp skom spo lo čen stve;
f) cha rak te ri zá cie izo lá tov víru sov pseudo mo ru hy di ny naj po kro ko vej ší mi me tó da mi s cie¾om umož ni� lep šie

po cho pe nie epi zo o to ló gie pseudo mo ru hy di ny;
g) sle do va nia vý vo ja si tu á cie na ce lom sve te vzh¾a dom na do h¾ad, epi zo o to ló giu a pre ven ciu pseudo mo ru hy di -

ny;
h) vy ko ná va nia ex per tíz pre vírus pseudo mo ru hy di ny a pre iné víru sy, kto rých sa to týka, s cie¾om umož ni�

rýchlu di fe ren ciálnu dia gnos tiku;
i) zís kava nia po dro bnej ších zna los tí o prí pra ve a po u ží va ní imu no lo gic kých ve te ri nár nych prí prav kov po u ží -

va ných na era di ká ciu a tl me nie pseudo mo ru hy di ny;
2. pos ky to va nie ak tív nej po mo ci pri iden ti fi ká cii ohnísk pseudo mo ru hy di ny v člen ských štá toch for mou štú dia

izo lá tov víru su, kto ré jej boli za sla né na účely po tvr de nia dia gnó zy, cha rak te ris ti ky a epi zo o to lo gic kých štú dií, 
3. u¾ah či� prí pra vu ale bo do ško ¾o va nie od bor ní kov pre la bo ra tór nu dia gnos ti ku na účely har mo ni zá cie dia gnos -

tic kých me tód v ce lom Eu róp skom spo lo čen stve.
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Príloha č. 7                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

VZOR TLAČIVA NA HLÁSENIE PSEUDOMORU HYDINY

POŠTOVÉ HOLUBY — VTÁKY DRŽANÉ V ZAJATÍ

1. Mies to, kde sa na chá dza: 
— ho lub ník:
— chov:

2. Meno a ad re sa ma ji te ¾a (ma ji te ¾ov):

3. Po do zre nie zo pseudo mo ru hy di ny: 
a) dá tum:
b) dô vod:
c) po čet: — ho lu bov cho va ných v oka mihu po do zre nia:

                — vtá kov dr ža ných v za ja tí:

4. Po tvr de nie pseudo mo ru hy di ny: 
a) dá tum:
b) po tvr de né kým:
c) kli nic ké prí zna ky po zo ro va né v oka mihu po tvr de nia:

5. Vak ci nač ný šta tút v oka mihu po do zre nia:

6.  Ob me dze nie po hy bu na ria de né dňa:

7. Ob me dze nie po hy bu zru še né dňa:

8. Po čet kŕd ¾ov hy di ny umies tne ných do vzdia le nos ti 1 km od ho lub ní ka ale bo od cho vu uve de né ho v bode 1:
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Príloha č. 8                                       
k nariadeniu vlády č. 314/2003 Z. z.

POŽIADAVKY NA POHOTOVOSTNÉ PLÁNY

Po ho to vost né plá ny mu sia spĺ ňa� mi ni mál ne tieto kri té riá:
1. vy tvo re nie krí zo vej jed not ky na ná rod nej úrov ni ur če nej na ko or di ná ciu všet kých opat re ní pri tl me ní vý sky tu

pseudo mo ru hy di ny;

2. zoz nam re gio nál nych po ho to vost ných stre dísk vy ba ve ných pri me ra ný mi za ria de nia mi na ko or di ná ciu kon trol -
ných opat re ní na miest nej úrov ni;

3. po dro bné in for má cie o oso bách zod po ve da jú cich za po ho to vost né opat re nia, o kva li fi ká cii a zod po ved nos ti toh to 
per so ná lu;

4. mož nos ti pre všet ky miest ne po ho to vost né stre di ská rýchlo kon tak to va� oso by ale bo or ga ni zá cie, kto rých sa
cho ro ba pria mo ale bo ne pria mo týka;

5. po stup nos� ne vy hnut né ho vy ba ve nia a ma te riá lu na riadny vý kon na lie ha vých opat re ní;

6. pres né in štruk cie tý ka jú ce sa ak cií, kto ré tre ba pod nik nú� v prí pa de, že dô jde k po do zre niu ale bo sa po tvrdí in -
fek cia ale bo kon ta mi ná cia vrá ta ne pros tried kov na deš truk ciu ka dá ve rov;

7. vzde lá va cie prog ra my na účely ak tu a li zá cie a roz vo ja po znat kov tý ka jú cich sa te rén nych a ad mi nis tra tív nych
po stu pov;

8. dia gnos tic ké la bo ra tó riá mu sia dis po no va� za ria de nia mi na po stmor tál ne vy šet re nie, ne vy hnut ný mi ka pa ci ta -
mi pre séro lo gic ké, his to lo gic ké a iné vy šet re nie a ak tu a li zá ciu rý chlych dia gnos tic kých me tód (na tento účel je
vhod né da� po ky ny tý ka jú ce sa rý chle ho trans por tu vzo riek);

9. spres ne nia, kto ré sa tý ka jú množ stva vak cín pro ti pseudo mo ru hy di ny, kto ré sa po va žu jú za ne vy hnutné pre
prí pad vý ko nu nú dzo vej vak ci ná cie;

10. mu sia by� na ria de né le gis la tív ne usta no ve nia na za ve de nie po ho to vost ných plá nov.
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315

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

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat
v čase ich zabíjania alebo usmrcovania

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 vlády sa do právneho poriadku
Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uve-
dená v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie sa vz�ahuje na presuny, ustajne-
nie, znehybnenie, omráčenie, zabíjanie a usmrcovanie
zvierat chovaných alebo držaných na produkciu mäsa,
kože, kožušín alebo iných produktov a na spôsoby
usmrcovania zvierat pri eradikácii chorôb.

(3) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na
a) technické alebo vedecké pokusy týkajúce sa postu-

pov pod¾a odseku 2, vykonávané pod dozorom prí-
slušných orgánov, 

b) na zvieratá usmrtené pri kultúrnych alebo športo-
vých podujatiach,

c) vo¾ne žijúce zvieratá ulovené povoleným spôso-
bom.1)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) bitúnkom každá prevádzkareň vrátane zariadení na

presuny alebo ustajnenie zvierat používaná na ko-
merčné zabíjanie zvierat,

b) presunom zviera�a jeho vykládka alebo premiestne-
nie z vykladacej rampy, z maštale alebo z ohrady
na bitúnku do zariadenia alebo na miesto, kde sa
zviera zabije,

c) ustajnením držanie zvierat v maštali, v ohrade,
na krytej ploche alebo poli užívanom bitúnkom
s cie¾om poskytnú� im potrebnú starostlivos� pred

ich zabitím, ako je ich napojenie, nakŕmenie a od-
počinok, 

d) znehybnením použitie postupov určených na obme-
dzenie pohybu zviera�a s cie¾om umožni� účinné
omráčenie alebo usmrtenie,

e) omráčením každý postup, ktorý pri použití spôsobí
zviera�u okamžitú stratu vedomia trvajúcu až do
navodenia smrti,

f) usmrtením každý postup, ktorý zviera�u spôsobí
smr�,

g) zabitím každý postup, ktorý spôsobí zviera�u smr�
vykrvením,

h) príslušným orgánom príslušný orgán veterinárnej
správy2) alebo ústredný orgán členského štátu
oprávnený vykonáva� veterinárne kontroly alebo
akýko¾vek orgán, na ktorý ústredný orgán preniesol
túto právomoc.

§ 3

Ochrana zvierat 

Zvieratá musia by� ušetrené každého zbytočného
podráždenia, bolesti alebo utrpenia počas presunu,
ustajnenia, znehybnenia, omráčenia, zabitia alebo
usmrtenia.

Požiadavky na bitúnok

§ 4

Konštrukcia, vybavenie, zariadenie bitúnku a jeho
prevádzka musia vylučova� podráždenie, boles� alebo
utrpenie zvierat.

§ 5

(1) Nepárnokopytníky, prežúvavce, ošípané, králiky
a hydina privezené na bitúnok na zabitie musia by�
a) presúvané, a ak je to potrebné, ustajnené v súlade

s prílohou č. 2,
b) znehybnené v súlade s prílohou č.  3,
c) omráčené bezprostredne pred zabitím alebo usmr-

tením v súlade s prílohou č. 4,
d) vykrvené v súlade s prílohou č. 5.

1) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 311/2003 Z. z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany
zdravia ¾udí pri usmrcovaní vo¾ne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh.
Zákon č. 23/1962 Zb. o po¾ovníctve v znení neskorších predpisov. 

2) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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(2) Ak zviera podlieha zvláštnym metódam zabíjania
rituálnym spôsobom, požiadavky pod¾a odseku 1 sa
naň nevz�ahujú.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Sloven-
skej republiky (ïalej len „štátna veterinárna a potravi-
nová správa“) môže prevádzkarňam vymedzeným na
uznanie výnimky pod¾a osobitných predpisov3) poskyt-
nú� výnimky z požiadaviek ustanovených v odseku 1
písm. a) vo vz�ahu k požiadavkám na presuny a ustaj-
nenie hovädzieho dobytka a z požiadaviek ustanove-
ných v odseku 1 písm. a) a z požiadaviek na spôsoby
omračovania a usmrcovania pod¾a prílohy č. 4 vo vz�a-
hu k hydine, králikom, ošípaným, ovciam a kozám, za
predpokladu, že požiadavky pod¾a § 3 sú splnené. 

§ 6

(1) Náradie, znehybňovacie zariadenie a iné vybave-
nie a zariadenie používané na omračovanie alebo
usmrcovanie musí by� navrhnuté, vyrobené, udržiava-
né a používané spôsobom zabezpečujúcim rýchle a
účinné omráčenie alebo usmrtenie v súlade s ustano-
veniami tohto nariadenia. 

(2) Príslušný orgán musí kontrolova�, či náradie,
znehybňovacie zariadenie a iné vybavenie používané
na omračovanie alebo usmrcovanie zvierat zodpovedá
stanoveným zásadám a musí ho pravidelne kontrolo-
va�, či je v dobrom technickom stave umožňujúcom
dosiahnutie účinku uvedeného v odseku 1. 

(3) V mieste zabíjania musí by� pre prípad núdzové-
ho použitia držané vhodné, riadne udržiavané a pravi-
delne kontrolované náhradné vybavenie a náradie. 

§ 7

(1) Presuny a činnosti pri ustajňovaní zvierat, pri
znehybňovaní, omračovaní, zabíjaní a usmrcovaní
zvierat môže vykonáva� len osoba, ktorá má potrebné
vedomosti a kvalifikáciu na humánne a účinné vyko-
návanie úloh.

(2) Príslušný orgán kontroluje, či osoba vykonávajú-
ca zabíjanie zvierat má potrebnú kvalifikáciu, zruč-
nos� a profesionálne znalosti.

Zabí janie a usmrcovanie zv ierat
mimo bitúnkov

§ 8

(1) Ak sú zvieratá uvedené v § 5 ods. 1 zabíjané mimo
bitúnku, na ich zabíjanie sa vz�ahujú požiadavky po-
d¾a § 5 ods. 1 písm. b) až d).

(2) Požiadavky pod¾a odseku 1 sa nevz�ahujú na

zabíjanie alebo usmrcovanie hydiny, králikov, ošípa-
ných, oviec a kôz pre vlastnú spotrebu chovate¾a, ak
sú dodržané základné požiadavky pod¾a § 3 a ošípané,
ovce a kozy sú pred zabitím omráčené. 

§ 9

(1) Ak sú zvieratá uvedené v § 5 ods. 1 zabíjané alebo
usmrcované z dôvodov eradikácie choroby, zabitie ale-
bo usmrtenie sa vykoná v súlade s prílohou č. 6.

(2) Zvieratá chované na získavanie kožušiny sa
usmrtia v súlade s prílohou č. 7.

(3) Prebytočné jednodenné kurčatá4) a nepotrebné
embryá v liahni sa musia bezodkladne usmrti� v súla-
de s prílohou č. 8.

§ 10

Ustanovenia § 8 a 9 sa nevz�ahujú na prípad, keï je
zviera priamo usmrtené z naliehavého dôvodu, ak
v dôsledku poranenia, choroby alebo inak vážne zme-
neného zdravotného stavu, napriek vhodnej starostli-
vosti a liečbe, hrozí pretrvávanie bolesti alebo utrpenia
a preprava na bitúnok by neúmerne zvyšovala jeho
boles� alebo utrpenie.

§ 11

Zranené alebo choré zviera musí by� zabité alebo
usmrtené na mieste. Príslušný orgán môže povoli�
prevoz poraneného alebo chorého zviera�a na jeho
zabitie alebo usmrtenie za predpokladu, že takýto
prevoz neznamená pre zviera ïalšie utrpenie.

Zabí janie zv ierat  r i tuálnym
spôsobom

§ 12

(1) Registrovaná cirkev alebo náboženská spoloč-
nos�,5) ktorá vykonáva zabíjanie zvierat rituálnym spô-
sobom pre svoju potrebu na uspokojenie určitých
tradičných náboženských rituálov, môže zabíjanie vy-
konáva� len s povolením hlavného veterinárneho leká-
ra za dodržania všeobecných požiadaviek ustanove-
ných v § 3.

(2) Povolenie na zabíjanie zvierat rituálnym spôso-
bom vydá hlavný veterinárny lekár na dobu jedného
roka na základe žiadosti.

(3) Žiados� pod¾a odseku 2 musí obsahova�:
a) názov a sídlo žiadate¾a, 
b) meno a priezvisko osoby oprávnenej kona� v mene

žiadate¾a, 
c) meno a priezvisko osoby splnomocnenej alebo ur-

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
mäsa na trh.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní čerstvého
hydinového mäsa na trh.

4) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec
s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín.

5) § 10 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
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čenej na zabíjanie zvierat zvláštnymi metódami ri-
tuálnym spôsobom, doklady preukazujúce kvalifi-
káciu a dĺžku praxe v zabíjaní zvierat zvláštnymi
metódami rituálnym spôsobom,

d) dôvod podania žiadosti o povolenie zabíja� zvieratá
rituálnym spôsobom,

e) predpokladaný počet zvierat, ktoré majú by� zabité
počas platnosti tohto povolenia,

f) miesto, kde budú zvieratá zabíjané pod veterinár-
nym dozorom,

g) skutočný počet zvierat zabitých rituálnym spôso-
bom počas platnosti predchádzajúceho povolenia
na zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom, ak povo-
lenie bolo v minulosti vydané,

h) dátum podania žiadosti a podpis osoby oprávnenej
kona� v mene žiadate¾a.

(4) Hlavný veterinárny lekár môže žiados� zamietnu�
alebo zruši� povolenie na zabíjanie zvierat zvláštnymi
metódami rituálnym spôsobom, ak 
a) sa zistí porušenie všeobecných podmienok ustano-

vených v § 3,
b) osoba splnomocnená, určená alebo vykonávajúca

zabíjanie zvierat zvláštnymi metódami rituálnym
spôsobom nespĺňa kvalifikačné požiadavky,

c) sa zistí zabíjanie bez veterinárneho dozoru,
d) nebol uvedený počet zabitých zvierat pod¾a odse-

ku 3 písm. g).

(5) Zvieratá môžu by� zabíjané zvláštnymi metódami
rituálnym spôsobom len na schválenom bitúnku, zne-
hybnené a v polohe prirodzenej pre zabíjaný druh
zvierat; za prirodzenú polohu možno považova� i fixač-
nú polohu tela inú ako na chrbte.

(6) Zvieratá zabíjané zvláštnymi metódami rituál-
nym spôsobom musia by� najneskôr bezprostredne po
začatí samotného rituálneho zabíjania zbavené vedo-
mia v súlade s prílohou č. 4.

(7) O zabíjaní zvierat rituálnym spôsobom musí by�
najmenej jeden pracovný deň vopred informovaná
miestne príslušná regionálna veterinárna a potravino-
vá správa.

§ 13

Dovoz z tretích krajín

(1) So zvieratami, z ktorých mäso je dovážané do
Slovenskej republiky z tretích krajín, sa musí v súvis-
losti s požiadavkami na ich ochranu zaobchádza� v ča-
se ich zabíjania alebo usmrcovania tak, že sa prinaj-
menšom vyrovná zaobchádzaniu, ktoré zvieratám
zaručuje toto nariadenie. Potvrdenie o splnení tejto
požiadavky musí by� priložené k zdravotnému certifi-
kátu.

(2) Prevádzkareň, ktorá sa nachádza na území tretej
krajiny, musí by� Európskou komisiou schválená na
vývoz do krajín Európskych spoločenstiev. Táto požia-
davka musí by� potvrdená certifikátom sprevádzajú-
cim zásielku, vydaným príslušným orgánom tretej kra-
jiny. 

§ 14

Kontrola

Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňova-
ní právneho predpisu Európskych spoločenstiev uve-
deného v prílohe č. 1 veterinárni odborníci určení
Európskou komisiou môžu vykonáva� kontroly na
mieste v spolupráci s príslušným orgánom, ktorý im
poskytne pri výkone ich povinností potrebnú súčin-
nos�. Štátna veterinárna a potravinová správa prijme
potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedo-
statkov. Príslušné orgány, právnické osoby a fyzické
osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, umožnia od-
borníkom určeným Európskou komisiou prístup ku
všetkým potrebným informáciám, dokladom a oso-
bám, ako aj vstup do miestností, prevádzkarní, zaria-
dení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania
kontroly v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgá-
nu. 

§ 15

Účinnos� 

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 93/119/ES z 22. decembra 1993 o ochrane zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 340, 31.12.93, s.21).

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

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA PRESUNY A USTAJNENIE ZVIERAT V BITÚNKU

I. Všeobecné požiadavky

1. Každý bitúnok musí ma� k dispozícii vhodné vybavenie a zariadenia na vykladanie zvierat z dopravných
prostriedkov.

2. Zvieratá musia by� vyložené čo najskôr po príjazde; ak nie je možné vyhnú� sa oneskoreniu, musia by� chránené
proti nepriazni počasia a musí im by� poskytnutá dostatočná výmena vzduchu.

3. Zvieratá, ktoré by sa mohli navzájom porani� vzh¾adom na ich druh, pohlavie, vek alebo pôvod, musia sa drža�
oddelene od seba.

4. Zvieratá musia by� chránené proti nepriazni počasia; ak sú vystavené vysokým teplotám pri vysokej relatívnej
vlhkosti vzduchu, musia by� vhodným spôsobom ochladzované.

5. Podmienky, v ktorých sa zvieratá nachádzajú a ich zdravotný stav musia by� kontrolované najmenej dvakrát
denne, ráno a večer.

6. Zvieratá, ktoré zažili boles� alebo utrpenie počas prepravy alebo pri príjazde na bitúnok a neodstavené mláïatá
musia by� okamžite zabité,  a ak to nie je možné, musia by� oddelené od ostatných zvierat a zabité čo najskôr,
najneskôr však do dvoch hodín; zvieratá, ktoré nie sú schopné chodi�, nesmú by� odtiahnuté na miesto zabitia,
ale musia by� usmrtené na mieste, kde ležia, alebo tam, kde je to možné, prevezú sa na vozíku alebo posuvnej
plošine na miesto nutného zabitia, ak sa tým zvieratám nespôsobí zbytočné utrpenie; o každom takto
usmrtenom zvierati sa vedie záznam, ktorý sa na bitúnku uchováva po dobu troch rokov a dáva sa hlásenie
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Ustanovenia osobitného predpisu1) nie sú týmto
dotknuté.

7. Ryby možno drža� vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody pripadá najviac 200 kg živých rýb, teplota
vody sa pohybuje v rozmedzí 5 oC až 10 oC a je zabezpečená možnos� dostatočnej výmeny pitnej vody.

II. Požiadavky na starostlivos� o zvieratá dovezené inak ako v kontajneroch

1. Vybavenie na vykladanie zvierat musí ma� nešmyk¾avú podlahu, a ak je to nutné, musí by� vybavené
postrannou zábranou; mostíky, rampy a lavičky musia ma� bočnice, zábradlie alebo iné ochranné prostriedky
predchádzajúce pádom zvierat z nich a vchod alebo východ z rampy musí ma� najnižší možný sklon; ryby možno
z vody vybera� len pomocou podberáka.

2. Počas vykladania sa musí dba� o to, aby sa zvieratá ne¾akali, nerozrušovali alebo sa s nimi nezaobchádzalo zle
a aby sa zabezpečilo, že zvieratá sa neprevrátia; zvieratá nemožno vy�ahova� za hlavu, rohy, uši, končatiny,
chvost alebo vlnu spôsobom, ktorý im spôsobuje zbytočnú boles� alebo utrpenie, ak je to potrebné, treba ich
vyvies� individuálne.

3. Zvieratá sa musia presúva� šetrne, preháňacie chodby musia by� konštruované a zostavené tak, aby sa
minimalizovalo riziko poranenia zvierat a aby sa využilo ich stádové správanie.

4. Nástroje na usmerňovanie pohybu zvierat sa môžu používa� len na tieto účely a krátkodobo. Ak sa použije
prístroj vysielajúci elektrické šoky, možno ho použi� len na dospelý hovädzí dobytok a ošípané odmietajúce
pohyb, pričom šok nesmie trva� dlhšie ako dve sekundy, musí by� zachovaný požadovaný odstup medzi dvomi
šokmi aspoň 30 sekúnd a zviera musí ma� dostatok priestoru na pohyb dopredu a prístroj vysielajúci elektrický
šok môže by� priložený iba na oblas� sedacieho svalu.

5. Zvieratá nemožno kopa�, bi� päs�ami, na citlivé miesta udiera� alebo pôsobi� tlakom, zvláš� sa nesmie drvi�,
vykrúca� alebo láma� chvost a chyta� za oči.

6. Zviera sa nesmie privádza� k miestu zabitia, ak ho nemožno okamžite zabi�, a ak nie je bezprostredne po
príjazde na bitúnok zabité, zviera sa musí ustajni�.

7. Bitúnky musia by� vybavené dostatočným počtom ohrád na primerané ustajnenie zvierat s ochranou pred
nepriazňou počasia.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.

1) Príloha č. 2 čas� F k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 281/ 2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii
a uvádzaní čerstvého mäsa na trh.

Strana 2478 Zbierka zákonov č. 315/2003 Čiastka 144



8. Okrem dodržania požiadaviek na ustajnenie stanovených osobitnými predpismi musí ma� ustajnenie 
a) podlahy, ktoré znižujú riziko pošmyknutia a nespôsobujú zvieratám ujmu pri kontakte s nimi, 
b) primeranú ventiláciu berúcu do úvahy extrémne teploty a vlhkos�, ktoré možno očakáva�, a kde sú požadované

mechanické prostriedky na ventiláciu, musí by� zabezpečený vhodný záložný systém pre prípad poruchy,
c) umelé osvetlenie s dostatočnou intenzitou umožňujúce kontrolu zvierat kedyko¾vek, a ak je to potrebné, musí

by� dostupný aj primeraný záložný zdroj,
d) zariadenie na priväzovanie zvierat, ak je to potrebné,
e) zvieratá, ktoré sú na bitúnku ustajnené cez noc, primerane zásobené vhodnou podstielkou, ak je to potrebné.

9. Tam, kde bitúnky majú okrem ustajnenia pod¾a bodu II.7. a II.8. ešte aj po¾né ustajnenie bez prirodzeného
úkrytu alebo tieňa, musí sa zvieratám poskytnú� vhodná ochrana proti nepriazni počasia a musia sa na nich
udržiava� podmienky zais�ujúce zvieratám, že nebudú vystavené fyzikálnym, chemickým alebo iným zdravot-
ným rizikám.

10. Zvieratá, ktoré nie sú po príjazde na bitúnok priamo odvedené na miesto zabitia, musia ma� stály prístup
k vhodným zariadeniam s vodou na pitie, a ak do 12 hodín po ich príjazde na bitúnok nie sú zabité, musia sa
kŕmi� striedmym množstvom krmiva v primeraných intervaloch.

11. Zvieratá, ktoré sa držia na bitúnku 12 hodín a dlhšie, musia by� ustajnené a kde sa to dá, uviazané spôsobom,
ktorý umožňuje zvieratám bez problémov si ¾ahnú�; kde zvieratá nie sú uväzované, krmivo sa musí predklada�
tak, aby zvieratá mali k nemu nerušený prístup.

12. Laktujúce samice sa musia doji� v intervaloch, v akých sa dojili v chove, najmenej však dvakrát denne, každých
12 hodín.

13. Ryby sa nemôžu chyta� za oči a žiabre, za živa zbavova� šupín, násilne zbavova� ikier alebo mlieča a omračova�
alebo usmrcova� inak, ako je stanovené v prílohe č. 4 v bode II. 2. písm. c) a e), v bode III. 4. písm. f)
a v bode III.5.

III. Požiadavky na starostlivos� o zvieratá dovezené v kontajneroch

1. S kontajnermi, v ktorých sú prepravované zvieratá, treba zaobchádza� opatrne a nesmú sa hádza�, zhadzova�
alebo prevraca�, kde je to možné, musia sa naklada� a vyklada� vodorovne pomocou mechanizmov.

2. Dovezené kontajnery s dnom s otvormi alebo s pružným dnom sa musia vyklada� so zvláštnou opatrnos�ou,
aby sa predišlo poraneniam, najvhodnejšie je zvieratá z takýchto kontajnerov vyklada� individuálne.

3. Zvieratá dovezené v kontajneroch musia by� zabité čo najskôr, inak musia by� napojené a kŕmené v súlade
s bodom II.9.
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POŽIADAVKY NA ZNEHYBNENIE PRED OMRÁČENÍM, ZABITÍM ALEBO USMRTENÍM

1. Zvieratá musia by� znehybnené vhodným spôsobom, ktorý vylučuje ich zbytočnú boles�, utrpenie, vzrušenie,
poranenie alebo pomliaždeniny.

2. V prípade zabíjania rituálnym spôsobom je pred zabitím hovädzieho dobytka nutné znehybnenie použitím
schváleného mechanického spôsobu, ktorý vylučuje boles�, utrpenie alebo vzrušenie a akéko¾vek poranenie
alebo pomliaždeniny zvierat.

3. Zvieratám sa pred omráčením alebo usmrtením nemôžu zväzova� končatiny a nemôžu by� vyvesované; hydina
a králiky sa môžu pred zabitím vyvesi� za predpokladu, že sa zabezpečí, aby zvieratá v okamihu omračovania
boli dostatočne uvo¾nené a tým sa umožnilo efektívne omráčenie bez zbytočného oneskorenia. Držanie zviera�a
v zariadení na znehybňovanie sa nemôže za žiadnych okolností poklada� za vyvesenie zviera�a.

4. Zvieratá, ktoré sú omráčené alebo usmrtené pomocou mechanického alebo elektrického prístroja priloženého
na hlavu, musia by� v takej polohe, aby sa zariadenie dalo ¾ahko, presne a na dostatočne dlhý čas priloži�
a uvies� do chodu; pri omračovaní nepárnokopytníkov a hovädzieho dobytka sa musí znehybni� aj hlava
použitím vhodného prostriedku.

5. Elektrické omračovacie zariadenie sa nemôže použi� ako prostriedok na znehybnenie, imobilizáciu alebo na
poháňanie zvierat.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA OMRAČOVANIE ALEBO USMRCOVANIE
INÝCH AKO KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT

I. Povolené spôsoby omračovania a usmrcovania

1. Omráčenie:
a) použitím upevnenej strely, ktorá prerazí lebku, 
b) úderom bez prerazenia lebky, 
c) elektrickým výbojom, 
d) účinkom plynného oxidu uhličitého.

2. Usmrtenie:
a) použitím vo¾ného projektilu alebo strelnou zbraňou,
b) elektrickým prúdom, 
c) účinkom plynného oxidu uhličitého.

3. Na základe individuálnej žiadosti a posúdenia iných dostupných metód usmrcovania môže hlavný veterinárny
lekár schváli�1) dekapitáciu, prudké oddelenie hlavy od krku zviera�a, dislokáciu krčných stavcov, porušenie
celistvosti krčnej chrbtice s prerušením miechy a použitie vákuovej komory ako vhodný spôsob usmrcovania
istých druhov zvierat pre konkrétneho žiadate¾a s časovým obmedzením na jeden rok za podmienky, že budú
dodržané ustanovenia § 3 a požiadavky ustanovené v bode III tejto prílohy.

II. Špecifické požiadavky na omračovanie zvierat

Zviera sa môže omráči�, len ak nasleduje okamžité zabitie vykrvením.

1. Pri omráčení upevnenou strelou s prerazením lebky
a) omračovací prístroj sa musí umiestni� a nasmerova� tak, aby sa zabezpečilo preniknutie projektilu mozgovou

kôrou; u hovädzieho dobytka je správne umiestnenie prístroja na čele, v  priesečníku pomyselných spojníc oka
a základne proti¾ahlého rohu a nasmerovaním k foramen ovale, u koní a u ošípaných je správne umiestnenie
prístroja na čele, v priesečníku pomyselných spojníc oka a proti¾ahlého vrchného okraja báze ušnice s nasme-
rovaním prístroja ako u hovädzieho dobytka, u kôz a u oviec je správne postavenie prístroja kolmo na temeno
hlavy so smerovaním medzi oblúky sánky,

b) omračova� hovädzí dobytok strelou do zátylka je zakázané; omračova� ovce a kozy strelou do zátylku je prípustné
v prípade, že rohy znemožňujú bezpečné omráčenie strelou do temena, v takom prípade je potrebné strelu
umiestni� čo najbližšie za bázu rohov a nasmerova� ju smerom ku koreňu jazyka a vykrvenie je potrebné zača�
do 15 sekúnd od omráčenia,

c) ak sa používa omračovací prístroj s upevnenou strelou, obsluhujúci personál musí po každom použití skontro-
lova�, či sa strela vrátila do východiskovej polohy, a ak sa zistí, že strela sa do východiskovej polohy nevrátila,
prístroj sa nemôže používa�, pokia¾ sa neopraví,

d) zviera možno vpusti� do omračovacej ohrady a znehybni� mu hlavu až vtedy, keï je obsluhujúci personál
pripravený zviera omráči�,

e) hĺbka prieniku bodca upevnenej strely s prerazením lebky musí by� 9 mm pri omračovaní zvierat so živou
hmotnos�ou menšou ako 150 kg a 14 mm pri omračovaní zvierat so živou hmotnos�ou prevyšujúcou 150 kg,

f) pri omračovaní upevnenou strelou musí by� v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy pripravený
schválený náhradný prístroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia,

g) každé zviera musí by� pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia upevnenou
strelou s prerazením lebky sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby
kontroly uchováva po dobu jedného roka.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.

1) § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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2. Omráčenie úderom bez prerazenia lebky
a) možno vykona� len mechanickým nástrojom, ktorý vykoná úder do lebky; obsluhujúci personál zaručuje, že

prístroj sa použije v správnej polohe a so správnou silou náplne pod¾a návodu výrobcu, aby sa dosiahlo účinné
omráčenie bez prerazenia lebky,

b) možno vykona� pri malej skupine králikov do 50 kusov aj bez použitia nástroja pod¾a bodu 2 písm. a), ale takéto
omráčenie musí by� vykonané spôsobom, ktorým je zviera okamžite zbavené vedomia a v tomto stave pretrvá
až do zabitia, v súlade s ustanovením § 3,

c) ryby možno v prevádzkarňach s malou kapacitou omračova� úderom do temena hlavy s následným zabitím
spôsobeným prerušením miechy a prerezaním ciev rezom vedeným bezprostredne za hlavou alebo prerezaním
žiabrových oblúkov a vykrvením,

d) pri omračovaní úderom bez prerazenia lebky musí by� v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy
pripravený schválený náhradný nástroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia,

e) každé zviera musí by� pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia úderom bez
prerazenia lebky sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby kontroly
uchováva po dobu jedného roka.

3. Pri omráčení elektrickým výbojom
a) elektródy omračovacieho prístroja na omráčenie zvierat elektrickým výbojom sa priložia na navlhčenú kožu

alebo na miesto s odstráneným nadmerným ochlpením alebo operením tak, aby zovreli hlavu zviera�a a došlo
k prieniku elektrického výboja cez mozog; správne umiestnenie elektród u prežúvavcov je stredná vzdialenos�
medzi okom a ušnicou na každej strane, u ošípaných možno elektródy umiestni� i tesne pod ušnicu alebo tesne
pred ušnicu,

b) ak sa zvieratá omračujú individuálne, prístroj musí by�
1. vybavený zariadením, ktoré meria napätie a blokuje činnos� prístroja v prípade nedostatočného napätia

elektrického prúdu,
2. vybavený zvukovým alebo svetelným zariadením na signalizáciu dĺžky použitia prístroja,
3. pripojený k zariadeniu, ktoré ukazuje napätie a intenzitu prechádzajúceho elektrického prúdu, umiestne-

nému tak, aby bolo pre obsluhujúci personál jasne vidite¾né,
c) na individuálne omračovanie zvierat elektrickým výbojom sa používa striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz a týmito

hodnotami napätia:
1. hovädzí dobytok — 2,5 A/kus počas 4 sekúnd,
2. te¾atá — 1,0 A/kus počas 4 sekúnd,
3. ošípané — 1,3 A/kus počas 4 sekúnd,
4. ovce a kozy — 1,0 A/kus počas 4 sekúnd,
5. jahňatá — 0,6 A/ks počas 4 sekúnd,
6. králiky — 0,3 A/kus počas 4 sekúnd,
7. pštrosy — 0,4 A/kus počas 4 sekúnd, 

d) pri omračovaní elektrickým výbojom musí by� v mieste, kde sa vykonáva omračovanie zvierat, vždy pripravený
schválený náhradný prístroj na omračovanie zvierat pre prípad poruchy omračovacieho zariadenia, ktorý je
nezávislý od dodávky elektrickej energie,

e) každé zviera musí by� pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania a stratou rohovkového (korneálneho) reflexu; o vykonaní kontroly účinnosti omráčenia individuálnym
použitím elektrického výboja sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami omračovania a ten sa pre potreby
kontroly uchováva po dobu jedného roka,

f) pri omračovaní hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí hladina vody zabezpeči� dobrý kontakt
s hlavou a je potrebné zabezpeči� dobrú vodivos� prúdu vlhčením hákov alebo ôk na vešanie hydiny,

g) na skupinové omračovanie hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí by� použitý dostatočne silný
prúd schopný zbavi� vedomia všetky zvieratá v skupine,

h) na omračovanie hydiny elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli s nasledujúcim vykrvením sa používa striedavý
prúd zabezpečujúci okamžitú stratu vedomia až do zabitia s frekvenciou 50 Hz a týmito hodnotami napätia
v prepočte na jedno zviera:
1. brojlery — 120 mA počas 4 sekúnd,
2. sliepky — 90 mA počas 4 sekúnd,
3. morky — 150 mA počas 4 sekúnd,
4. kačice a husi — 130 mA počas 6 sekúnd,
5. prepelica — 60 mA počas 4 sekúnd,

i) vodný kúpe¾ musí zodpoveda� druhu hydiny svojou ve¾kos�ou a hĺbkou, voda z bezpečnostného h¾adiska nesmie
preteka� cez okraje nádoby s vodou a dĺžka ponornej elektródy musí zodpoveda� dĺžke vodného kúpe¾a,

j) na začiatku omračovania a následne, najmenej každé dve hodiny od začiatku omračovania, obsluhujúci
personál vykoná kontrolu účinnosti omračovania pomocou skúšky na zachovanie rohovkového reflexu; o vyko-
naní kontroly účinnosti sa vedie záznam, v ktorom sa uvádza dátum, čas a výsledok skúšky na zachovanie
reflexov, a ten sa pre potreby kontroly uchováva po dobu jedného roka,
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k) omračovacie zariadenie na omračovanie elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli musí by� vybavené manuálnym
vypínačom, ktorým možno v prípade poruchy alebo nedostatočného omráčenia  hydiny linku zastavi�,

l) elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli možno omračova� aj ryby.

4. Pri omráčení účinkom plynného oxidu uhličitého
a) koncentrácia plynného oxidu uhličitého na omračovanie ošípaných musí by� najmenej 80 objemových percent

v mieste najvyššej koncentrácie, 
b) komory, v ktorých sú ošípané vystavené plynu, a zariadenia používané na posun ošípaných v nich musia by�

navrhnuté, zhotovené a udržiavané tak, aby nespôsobovali zvieratám poranenie, nestláčali im hrudný kôš,
umožňovali im osta� podopreté až do straty vedomia a primeraným osvetlením zariadenia na posun zvierat
umožnili ošípaným navzájom sa vidie�,

c) komory musia by� vybavené prístrojom na meranie koncentrácie plynu v mieste najvyššej expozície a výstraž-
ným zvukovým alebo svetelným zariadením signalizujúcim zníženie koncentrácie oxidu uhličitého pod požado-
vanú hodnotu,

d) funkčnos� meracích prístrojov musí by� pravidelne kontrolovaná, najmenej však raz ročne,
e) najmenej dve ošípané musia by� umiestnené v ohradách alebo kontajneroch, v ktorých sa môžu vidie�, a musia

by� premiestnené do komory s plynom v priebehu 30 sekúnd od ich vstupu do zariadenia a čo najrýchlejšie sa
musia posunú� na miesto s najvyššou koncentráciou plynu, kde ostanú po dostatočne dlhú dobu, aby
bezvedomie ošípaných trvalo až do ich zabitia, najmenej však 90 sekúnd v komore s koncentráciou plynu väčšou
ako 80 objemových percent,

f) každé zviera musí by� pred vykrvením skontrolované, či je zbavené vedomia kontrolou straty pravidelného rytmu
dýchania, stratou rohovkového (korneálneho) reflexu a uvo¾nenia svalového tonusu; o vykonaní kontroly
účinnosti omráčenia účinkom plynného oxidu uhličitého sa vedie denný záznam spolu s nedostatkami
omračovania a ten sa pre potreby kontroly uchováva po dobu jedného roka,

g) plynným oxidom uhličitým možno omračova� aj ryby, ktoré musia by� úplne ponorené.

III. Špecifické požiadavky na usmrcovanie

1. Vo¾ný projektil alebo strelnú zbraň možno použi� na usmrcovanie rôznych druhov zvierat, zvláš� sú vhodné na
usmrcovanie ve¾kej zveri chovanej farmovým spôsobom; usmrcova� zvieratá vo¾ným projektilom alebo strelnou
zbraňou možno len na základe schválenia hlavného veterinárneho lekára,1) a to celopláš�ovým projektilom,
kvalifikovaným personálom a spôsobom, ktorý zvieratám navodí okamžitú stratu vedomia s následnou smr�ou
v súlade s ustanovením § 3 pod¾a druhu zvierat.

Zbraň ráže v mm
(kaliber v inch)

Vzdialenos�/nárazová energia

Druh do 10 cm / 200 J do 40 m / 2 000 J nad 40 m / 2 000 J

bizón 9,65 (0,38) 10,41 (0,41) 11,18 (0,44)

kôň, hovädzí dobytok 9,65 (0,38) 9,65 (0,38) 9,65 (0,38)

raticová zver, diviačia zver
(ošípané), malá srstnatá zver

5,59 (0,22) 6,1 (0,24) 8,13 (0,32)

2. Metóda usmrcovania použitím elektrického prúdu bez vykrvenia je použite¾ná pre rôzne druhy zvierat pri
dodržaní ustanovení § 3; na individuálne usmrcovanie zvierat elektrickým výbojom sa používa striedavý prúd
vedený mozgom a srdcom až do jeho zástavy alebo dvojfázovým spôsobom najprv mozgom a bezodkladne
srdcom s frekvenciou 50 Hz a týmito hodnotami napätia:
a) hovädzí dobytok — 2,5 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
b) te¾atá — 1,0 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
c) ošípané — 1,3 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
d) ovce a kozy — 1,0 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
e) jahňatá — 0,6 A/ks počas najmenej 8 sekúnd,
f) králiky — 0,3 A/kus počas najmenej 8 sekúnd,
g) pštrosy — 0,4 A/kus počas najmenej 8 sekúnd.

3. Usmrcovanie elektrickým prúdom vo vodnom kúpeli bez nasledujúceho vykrvenia je vhodná metóda na
usmrcovanie hydiny a rýb; ve¾kos� a hĺbka vodného kúpe¾a a dĺžka elektód musí zodpoveda� usmrcovaným
zvieratám, pričom ryby musia by� úplne ponorené.  

4. Na usmrcovanie zvierat vo vodnom kúpeli používa sa striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz a týmito hodnotami
napätia:
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a) brojlery — 160 mA počas 10 sekúnd,
b) sliepky — 160 mA počas 10 sekúnd,
c) morky — 250 mA počas 10 sekúnd,
d) kačice a husi — 200 mA počas 15 sekúnd,
e) prepelice — 100 mA počas 10 sekúnd,
f) ryby — 0,1-0,2 A/dm3 počas 2 až 5 minút v závislosti od ve¾kosti a druhu ryby.

5. Metóda usmrcovania zvierat plynným oxidom uhličitým je použite¾ná pre rôzne druhy pri dodržaní ustanovení
§ 3, zvláš� vhodná je pre hrabavú hydinu a ryby; hydinu pomocou plynného oxidu uhličitého možno usmrcova�
len pri dodržaní najnižšej koncentrácie plynu v komore na úrovni 80 objemových percent počas 10 minút;
v prípade potreby možno využi� túto metódu usmrcovania aj u vodnej hydiny, ktorej mozog je odolnejší proti
účinku CO2 a jej perie udržiava väčšie množstvo vzduchu, preto je potrebná dlhšia expozícia zvierat účinku
CO2 počas 15 minút. Vzh¾adom na riziká pre obsluhujúci personál je potrebné usmrcovanie touto metódou
vykonáva� na vo¾nom priestranstve, alebo ak to nie je z rôznych príčin vhodné, je potrebné zabezpeči�
dostatočný prívod čerstvého vzduchu v mieste výkonu. 

6. Metóda dekapitácie alebo dislokácie krčných stavcov sa môže na usmrtenie použi� iba pri usmrcovaní malého
množstva hydiny do 30 kusov kvalifikovaným personálom v súlade s ustanovením § 3.

7. Metódu usmrcovania zvierat vo vákuovej komore možno použi� len na usmrtenie farmovým spôsobom chovanú
pernatú zver, ako napríklad na prepelicu, jarabicu a bažanta, pri dodržaní ustanovení § 3, ak
a) zvieratá sú umiestnené vo vzduchotesnej komore, z ktorej je pomocou výkonnej elektrickej pumpy prudko

odsatý vzduch,
b) zvieratá ostanú vo vákuu až do vymiznutia základných životných funkcií,
c) zvieratá sú umiestňované do vákuovej komory v prepravníkoch bez prekladania; prepravníky musia by� komore

prispôsobené.

8. Všetky zvieratá možno usmrcova� aj predávkovaním anestetika, ak zvolené anestetikum, ve¾kos� dávky
a spôsob podania spôsobia okamžitú stratu vedomia končiacu smr�ou zviera�a. Táto metóda je zvláš� vhodná
na usmrcovanie jahniat, ciciakov a odstavčiat.
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POŽIADAVKY NA VYKRVENIE ZVIERAT

1. Zviera, ktoré bolo omráčené, musí by� vykrvené spôsobom, ktorý zaistí rýchle a úplné vykrvenie pred
nadobudnutím vedomia.

2. Doba od omráčenia po začiatok vykrvenia v závislosti od spôsobu omráčenia a druhu zviera�a nesmie prekroči�
a) pri omráčení upevnenou strelou

1. hovädzieho dobytka — 60 sekúnd,
2. oviec a kôz strelou — 15 sekúnd,
3. ostatných zvierat — 20 sekúnd,

b) pri omráčení elektrickým výbojom
1. s vykrvením v ¾ahu — 10 sekúnd,
2. s vykrvením vyveseného zviera�a — 20 sekúnd,

c) pri omráčení plynným oxidom uhličitým — 20 sekúnd. 

3. Omráčené zviera musí by� vykrvené prerezaním najmenej jednej z krčných tepien alebo ciev, ktoré z nej
vystupujú; po prerezaní ciev sa až do úplného vykrvenia nesmie vykonáva� žiadna iná manipulácia ani
elektrická stimulácia. 

4. Ak omráčenie, zavesenie, zdvihnutie a vykrvenie vykonáva jedna osoba, musí všetky postupné úkony vykona�
najprv pri jednom zvierati a až potom ich môže zača� vykonáva� pri ïalšom zvierati.

5. Pri vykrvovaní hydiny automatickým odrezaním hlavy musí by� prítomná osoba, ktorá v prípade poruchy
zariadenia okamžite zabije zvieratá.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE ZVIERAT PRI ERADIKÁCII CHORÔB

Všetky spôsoby povolené v prílohe č. 4 možno používa� pri eradikácii chorôb. Hlavný veterinárny lekár môže
navyše povoli� použitie iného spôsobu usmrcovania zvierat bez ovplyvňovania ich vedomia, ktorý je v súlade
s ustanovením § 3 a zabezpečí, že
a) ak zvolený spôsob nespôsobí okamžitú smr�, zviera sa bezodkladne usmrtí ešte pred nadobudnutím vedomia,
b) so zviera�om sa môže manipulova� až po vymiznutí základných životných funkcií.

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE KOŽUŠINOVÝCH ZVIERAT

I. Povolené spôsoby usmrcovania kožušinových zvierat

Kožušinové zvieratá možno usmrcova� len najvhodnejším z týchto spôsobov:
a) použitím mechanického prístroja s prienikom do mozgu,
b) predávkovaním anestetík,
c) elektrickým prúdom so zástavou srdca,
d) účinkom plynného oxidu uho¾natého,
e) účinkom chloroformu,
f) účinkom plynného oxidu uhličitého.

II. Špecifické požiadavky na usmrcovanie kožušinových zvierat

1. Pri použití mechanického prístroja s prienikom do mozgu je potrebné venova� pozornos� postaveniu prístroja,
ktoré musí zabezpeči� prienik projektilu mozgovou kôrou; mechanický prístroj s prienikom do mozgu možno
použi�, len ak po jeho použití nasleduje okamžité vykrvenie zviera�a.

2. Predávkovanie anestetikami možno použi�, len ak zvolené anestetikum, ve¾kos� dávky a spôsob podania
spôsobia okamžitú stratu vedomia končiacu smr�ou zviera�a.

3. Pri usmrcovaní kožušinových zvierat pomocou elektrického prúdu so zástavou srdca musia by� elektródy
umiestnené tak, aby prúd prešiel mozgom a srdcom a aby bolo použité najnižšie napätie potrebné na dosiahnutie
straty vedomia zviera�a a zástavy srdca; pri usmrcovaní líšok zavedením elektród do papule a konečníka sa
vyžaduje napätie prúdu najmenej 0,3 A počas najmenej troch sekúnd.

4. Pri usmrcovaní účinkom plynného oxidu uho¾natého
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku oxidu uho¾ného, musí by� navrhnutá, konštruovaná a udržovaná

tak, aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidie�,
b) zvieratá možno do komory umiestni� až po dosiahnutí koncentrácie oxidu uho¾natého najmenej jedného

objemového percenta privádzaného zo zdroja 100 % oxidu uho¾natého,
c) možno použi� aj špeciálne upravený výfukový plyn na lasicovité a činčily za predpokladu, že testy preukazujú,

že plyn je dostatočne ochladený, filtrovaný, neobsahuje dráždivé látky alebo plyny a koncentrácia oxidu
uho¾natého v komore dosahuje najmenej 1 objemové percento,

d) plyn musí najskôr navodi� celkovú anestézu a následne spôsobi� smr�,
e) zvieratá musia osta� v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.

5. Pri usmrcovaní účinkom chloroformu, ktorý možno použi� na usmrcovanie činčíl,
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku chloroformu, musí by� navrhnutá, konštruovaná a udržovaná tak,

aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidie�,
b) zvieratá možno do komory umiestni�, až keï obsahuje nasýtenú zmes vzduchu a chloroformových pár,
c) plyn musí najskôr navodi� celkovú anestézu a následne spôsobi� smr�,
d) zvieratá musia osta� v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.

6. Pri usmrcovaní účinkom plynného oxidu uhličitého, ktorý možno použi� na usmrcovanie  lasicovitých a činčíl,
a) komora, kde sú zvieratá vystavené účinku oxidu uhličitého, musí by� navrhnutá, konštruovaná a udržovaná

tak, aby sa vylúčilo poranenie zvierat a bolo možné ich vidie�,
b) zvieratá možno do komory umiestni� až po dosiahnutí najvyššej možnej koncentrácie oxidu uhličitého, najmenej

však 80 objemových percent, privádzaného zo zdroja 100 % oxidu uhličitého,
c) plyn musí najskôr navodi� celkovú anestézu a následne spôsobi� smr�,
d) zvieratá musia osta� v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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POŽIADAVKY NA USMRCOVANIE PREBYTOČNÝCH JEDNODENNÝCH KURČIAT
A NEPOTREBNÝCH EMBRYÍ V LIAHNI

I. Povolené spôsoby usmrcovania prebytočných jednodenných kurčiat

Kurčatá možno usmrcova�:
a) použitím mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smr�,
b) účinkom plynného oxidu uhličitého,
c) iným vedecky uznávaným spôsobom, povoleným hlavným veterinárnym lekárom, ktorý je v súlade s ustanove-

ním § 3.

II. Špecifické požiadavky na usmrcovanie kurčiat

1. Pri použití mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smr�
a) tento musí by� vybavený rýchlo rotujúcimi čepe¾ami alebo mechanicky sa zväčšujúcimi polystyrénovými

výbežkami,
b) tento musí ma� dostatočnú kapacitu na to, aby všetky zvieratá, s ktorými sa manipuluje, okamžite usmrtil,

i keï sa použije ve¾ké množstvo zvierat.

2. Pri usmrtení účinkom plynného oxidu uhličitého
a) zvieratá možno umiestni� do komory až po dosiahnutí najvyššej možnej koncentrácie oxidu uhličitého privá-

dzaného zo zdroja 100 % oxidu uhličitého,
b) zvieratá musia osta� v komore až do vymiznutia základných životných funkcií.

III. Povolené spôsoby usmrcovania nepotrebných embryí v liahni

Embryá možno usmrcova�:
a) použitím mechanického prístroja spôsobujúceho rýchlu smr� pod¾a bodu II.1,
b) iným vedecky uznávaným spôsobom, povoleným hlavným veterinárnym lekárom, ktorý je v súlade s ustanove-

ním § 3.

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 315/2003 Z. z.
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