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

z 9. júla 2003,

ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich
do Slovenskej republiky z tretích krajín

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slo-
venskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.
a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zá-
konov nariaïuje:

§ 1

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

(2) Toto nariadenie ustanovuje  princípy organizácie
veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich  na
územie  Slovenskej republiky z tretích krajín.1)

(3) Veterinárne kontroly produktov vstupujúcich na
územie Slovenskej republiky alebo na územie Európ-
skych spoločenstiev cez Slovenskú republiku z tretích
krajín musia by� vykonávané v súlade s týmto naria-
dením.

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) produktmi produkty živočíšneho pôvodu uvedené

v osobitných predpisoch,2) vrátane ved¾ajších pro-
duktov živočíšneho pôvodu, na ktoré sa nevz�ahuje
osobitný predpis,3) a rastlinných produktov uvede-
ných v § 17,

b) dokladovou kontrolou overenie veterinárnych cer-
tifikátov, veterinárnych dokladov alebo iných do-
kladov sprevádzajúcich zásielku,

c) identifikačnou kontrolou vizuálne overenie, že ve-
terinárne certifikáty, veterinárne doklady alebo iné
doklady požadované pod¾a veterinárnych požiada-
viek v súlade s osobitným predpisom4) sa zhodujú
s prepravovanými produktmi,

d) fyzickou kontrolou vlastná kontrola produktov,

ktorá môže zahŕňa� kontrolu obalov a teploty a tiež
odber vzoriek a ich laboratórne vyšetrenie,

e) osobou zodpovednou za náklad fyzická osoba alebo
právnická osoba pod¾a osobitného predpisu3) zod-
povedná  za nakladanie so zásielkou, a takisto jej
zástupca pod¾a osobitného predpisu,3) ktorý pre-
vzal takúto zodpovednos� za dôsledky vyplývajúce
z  kontrol ustanovených v tomto nariadení,

f) zásielkou množstvo produktov rovnakého druhu,
ktoré sú kryté rovnakým veterinárnym certifikátom
alebo veterinárnym dokladom alebo iným dokla-
dom požadovaným pod¾a veterinárnych požiada-
viek v súlade s osobitným predpisom,3) ktoré sú
prepravované jedným dopravným prostriedkom
a ktoré pochádzajú z rovnakej tretej krajiny alebo
rovnakej časti takejto krajiny,

g) hraničnou inšpekčnou stanicou inšpekčné miesto
určené a schválené pod¾a § 6 na vykonávanie vete-
rinárnych kontrol produktov prichádzajúcich z tre-
tích krajín na hranicu Slovenskej republiky alebo
členského štátu,5)

h) dovozom vo¾ný obeh produktov a úmysel uvo¾ni�
produkty do vo¾ného obehu v súlade s osobitným
predpisom,3)

i) colne schváleným určením alebo použitím colne
schválené určenie alebo použitie pod¾a osobitného
predpisu,3)

j) dovoznými podmienkami veterinárne požiadavky
na produkty, ktoré sú predmetom dovozu po-
d¾a osobitného predpisu,4)

k) príslušným orgánom Štátna veterinárna a potravi-
nová správa Slovenskej republiky (ïalej len „štátna
veterinárna a potravinová správa“) alebo ústredný
orgán členského štátu oprávnený vykonáva� veteri-
nárne kontroly alebo orgán, ktorému bola takáto
právomoc delegovaná.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v  nariadeniach,6) ktorými sa transponujú

1) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.  o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho

pôvodu s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.

3) Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 251/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona.

4) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
5) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
6) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. 

§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.
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právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené
v prílohe č. 1 týchto nariadení.

§ 3

(1) Na územie Slovenskej republiky alebo členských
štátov možno dopravi� zásielky pochádzajúce z tretích
krajín, len ak boli podrobené veterinárnym kontrolám
pod¾a osobitného predpisu7) a pod¾a tohto nariadenia
a len cez hraničné inšpekčné stanice.

(2) Osoby zodpovedné za náklad sú povinné po-
d¾a osobitného predpisu8) vopred zasla� informácie ve-
terinárnym inšpektorom hraničnej inšpekčnej stanice,
na ktorú sa majú produkty predvies�, a to náležitým
vyplnením certifikátu pod¾a § 5 ods. 1 alebo im po-
skytnú� v písomnej forme alebo počítačovej forme
podrobný opis zásielky uvedenej v odseku 1, vrátane
produktov uvedených v § 9 a § 19 ods. 1.

(3) Veterinárni inšpektori hraničnej inšpekčnej sta-
nice môžu preverova� zoznamy nákladov lodí a lietadiel
a kontrolova�, či sa zhodujú s vyhláseniami a dokladmi
uvedenými v odseku 2.

(4) Pohraničný colný úrad, ktorému hraničná in-
špekčná stanica územne prislúcha, povolí zamýš¾ané
colne schválené určenie alebo použitie zásielky len
v súlade s podmienkami ustanovenými v certifikáte
pod¾a  § 5 ods.1.

(5) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy9) pod¾a osobitného predpi-
su10)  v súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev a vypracuje zoznam produktov podliehajúcich
veterinárnej kontrole. 

§ 4

(1) Každá zásielka musí by� na hraničnej inšpekčnej
stanici pod¾a § 3 ods. 2 podrobená veterinárnej kon-
trole príslušným orgánom, za ktorú je zodpovedný
veterinárny inšpektor pod¾a § 6 ods. 1 písm. b).

(2) Veterinárny inšpektor na základe informácií po-
d¾a § 3 ods. 3 preverí pri každej zásielke údaje v data-
báze pod¾a osobitného predpisu11)  a pri každej zásiel-
ke určenej na dovoz do Slovenskej republiky alebo
členského štátu preverí údaje v databáze pod¾a osobit-
ného predpisu.12) 

(3) Veterinárny inšpektor musí zabezpeči� vykonáva-
nie všetkých činností požadovaných na vedenie data-
báz pod¾a osobitného predpisu.11)

(4) Každá zásielka musí by� bez oh¾adu na jej colne
schválené určenie alebo použitie podrobená doklado-
vej kontrole, aby sa potvrdilo, že

a) informácie v certifikátoch alebo dokladoch pod¾a
§ 7 ods. 1 zodpovedajú informáciám vopred zasla-
ným pod¾a  § 3 ods. 2,

b) ak ide o dovoz, údaje obsiahnuté vo veterinárnych
certifikátoch, veterinárnych dokladoch alebo iných
dokladoch poskytujú požadované záruky.

(5) Okrem výnimiek pod¾a  § 9 až 15 vykonáva vete-
rinárny inšpektor 
a) identifikačnú kontrolu každej zásielky, aby sa pre-

svedčil, že produkty zodpovedajú informáciám uve-
deným vo veterinárnych  certifikátoch alebo dokla-
doch sprevádzajúcich zásielku. Okrem vo¾ne
uložených zásielok pod¾a osobitného predpisu12)
táto kontrola zahŕňa,
1. ak ide o produkty živočíšneho pôvodu privážané

v kontajneroch, overenie, že plomby pripevnené
úradným veterinárnym lekárom alebo prísluš-
ným orgánom, ak to vyžadujú veterinárne požia-
davky pod¾a osobitného predpisu,4) sú neporuše-
né a že údaje na nich uvedené sa zhodujú
s údajmi v sprievodnom certifikáte alebo doklade,

2. ak ide o ostatné druhy produktov, okrem živočíš-
nych produktov pod¾a prvého bodu, overenie, že
sú prítomné odtlačky pečiatok, úradné značky
a zdravotné značky identifikujúce krajinu a pre-
vádzkareň pôvodu, a overenie, že sa zhodujú
s odtlačkami pečiatok a značkami uvedenými
v sprievodnom certifikáte alebo doklade, a okrem
toho overenie, či sú balené živočíšne produkty
označené osobitnou etiketou v súlade s veterinár-
nymi požiadavkami pod¾a osobitného predpisu,4)

b) fyzickú kontrolu každej zásielky,
1. aby sa presvedčil, že produkty zodpovedajú vete-

rinárnym požiadavkám pod¾a osobitného predpi-
su4) a sú v takom stave, aby sa dali použi� na
účely uvedené v sprievodnom certifikáte alebo do-
klade. Tieto kontroly musia by� vykonávané v sú-
lade s kritériami ustanovenými v prílohe č. 2,

2. pred vykonávaním akýchko¾vek laboratórnych vy-
šetrení na mieste a akéhoko¾vek úradného odberu
vzoriek požadovaného na vyšetrenia vykonané v čo
najkratšej lehote, a to v zhode s frekvenciou stano-
venou štátnou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie.

(6) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpi-
su10) v súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev.

§ 5

(1) Po ukončení požadovaných veterinárnych kon-
trol veterinárny inšpektor vystaví na zásielku produk-

 

 7) § 33 zákona č. 488/2002 Z. z.
 8) § 33 ods. 5 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z.
 9) § 4 zákona č. 488/2002 Z. z.
10) § 6 zákona č. 488/2002 Z. z.
11) Zákon č. 488/2002 Z. z.
12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ¾udí pri

výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
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tov certifikát potvrdzujúci výsledky kontrol pod¾a  vzo-
ru určeného štátnou veterinárnou a potravinovou
správou.

(2) Certifikát pod¾a odseku 1 musí sprevádza� zásielku
a) dovtedy, kým je pod  colným doh¾adom, a v takom

prípade sa certifikát musí odkazova� na colný do-
klad,

b) pri dovoze až do prvej prevádzkarne pod¾a osobit-
ného predpisu13) alebo do prvého strediska alebo
organizácie  pod¾a osobitného predpisu.14)

(3) Ak sa zásielka rozde¾uje, ustanovenia odsekov 1
a 2 sa vz�ahujú na každú čas� zásielky.

(4) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpi-
su10)  v súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev vrátane úprav certifikátu pod¾a odseku  1.

§ 6

(1) Hraničná inšpekčná stanica musí by�
a) umiestnená v bezprostrednej blízkosti miesta vstu-

pu na územie Slovenskej republiky alebo členského
štátu a na území, ktoré je určené colnými orgánmi
pod¾a osobitného predpisu;3) ak je to vynútené geo-
grafickými obmedzeniami, ktorými sú najmä vykla-
dacie prístavisko alebo priesmyk, je možné v súlade
s postupom pod¾a odseku 2 tolerova� určitú vzdia-
lenos� hraničnej inšpekčnej stanice od miesta vstu-
pu a v prípade prepravy po železnici môže by� hra-
ničná inšpekčná stanica umiestnená v prvej
železničnej stanici určenej príslušným orgánom,

b) podriadená veterinárnemu inšpektorovi, ktorý je
zodpovedný za kontroly; veterinárnemu inšpekto-
rovi môžu pri vykonávaní kontroly pomáha� odbor-
ne spôsobilé osoby;15) veterinárny inšpektor musí
zabezpeči� vykonávanie aktualizácie databáz pod¾a
osobitného predpisu.10) 

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa v súlade
s rozhodnutím Európskej komisie ustanoví zoznam
hraničných inšpekčných staníc, ktorý možno meni�
alebo dopĺňa�
a) schválením10) nových hraničných inšpekčných sta-

níc
1. navrhnutých Slovenskou republikou alebo člen-

ským štátom po tom, ako príslušný orgán overil,
že spĺňajú požiadavky pod¾a prílohy č. 3 a pod¾a
osobitného predpisu,16)

2. u ktorých vykonala Európska komisia v spolu-
práci so štátnou veterinárnou a potravinovou
správou alebo príslušným orgánom členského
štátu inšpekciu,

b) vyčiarknutím zo zoznamu hraničnej inšpekčnej sta-
nice, u ktorej sa zistilo, že nespĺňa podmienky po-

d¾a prílohy č. 3, a to počas kontroly vykonávanej
príslušným orgánom, alebo ak po vykonaní inšpek-
cie pod¾a § 20 Slovenská republika alebo členský
štát nevzali do úvahy počas primeraného obdobia
závery tejto inšpekcie, najmä ak inšpekcia zistila
vážne ohrozenie zdravia ¾udí alebo zvierat.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa v závaž-
ných prípadoch, najmä z dôvodov ochrany zdravia ¾udí
alebo zvierat, dočasne pozastaví schválenie hraničnej
inšpekčnej stanice umiestnenej na území Slovenskej
republiky. O tomto pozastavení a o jeho dôvodoch
informuje Európsku komisiu a členské štáty. Opätov-
ne zaradi� hraničnú inšpekčnú stanicu na zoznam
možno len po splnení podmienok uvedených v odse-
ku 2 písm. a).

§ 7

(1) Každá zásielka určená na dovoz na územie Slo-
venskej republiky alebo členského štátu musí by�
sprevádzaná originálmi veterinárnych certifikátov ale-
bo originálmi veterinárnych dokladov alebo originálmi
iných dokladov požadovaných pod¾a veterinárnych po-
žiadaviek v súlade s osobitným predpisom.4) Originály
veterinárnych certifikátov alebo dokladov musia zo-
sta� na hraničnej inšpekčnej stanici.

(2) Každá zásielka produktov z tretích krajín určená
na dovoz na územie Slovenskej republiky alebo člen-
ského štátu musí by� podrobená identifikačnej kontro-
le a fyzickej kontrole pod¾a § 4 ods. 5. Ustanovenia
§ 10 týmto nie sú dotknuté.

(3) Colné orgány nepovolia dovoz zásielok produk-
tov, ak sa nepreukáže, že boli vykonané veterinárne
kontroly s uspokojivými výsledkami, na zásielky pro-
duktov boli vystavené príslušné certifikáty pod¾a  § 5
ods. 1 a  príslušný orgán má záruky, že poplatky za
kontroly boli alebo budú uhradené v súlade s ustano-
veniami osobitného predpisu.16) Colné predpisy, ako aj
prijaté rozhodnutia  pod¾a  § 10 týmto nie sú dotknuté.

(4) Ak zásielka spĺňa dovozné podmienky, veterinár-
ny inšpektor poskytne dotknutej osobe overené rovno-
pisy originálov veterinárnych certifikátov alebo dokla-
dov a vystaví pod¾a  § 5 ods. 1 certifikát, ktorým
potvrdzuje, že zásielka na základe vykonaných veteri-
nárnych kontrol spĺňa dovozné podmienky. 

§ 8

(1) Príslušnému orgánu v mieste určenia musia by�
prostredníctvom ANIMO siete18) oznámené dodatočné
informácie, ak
a) sú produkty určené pre Slovenskú republiku alebo

členský štát alebo oblas�, pre ktorú platia špecific-

13) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. 
14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
15) § 10 ods. 9 zákona č. 488/2002 Z. z.
16) Zákon č. 488/2002 Z. z.
17) § 42 zákona č. 488/2002 Z. z.
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 271/2003 Z. z. o počítačovej sieti spájajúcej veterinárne orgány (ANIMO).
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ké požiadavky v rámci veterinárnych požiadaviek
pod¾a osobitného predpisu,4)

b) boli odobraté vzorky, ale v okamihu, keï dopravný
prostriedok opúš�a hraničnú inšpekčnú stanicu,
ešte nie sú známe výsledky vyšetrení,

c) ide o dovozy schválené na špecifické účely, a to
v prípadoch stanovených v súlade s veterinárnymi
požiadavkami.4)

(2) Každá zásielka produktov uvedených v odseku 1
písm. a) a c), ktorá nie je určená pre štát vykonávajúci
hraničnú veterinárnu kontrolu, musí by� pri vstupe na
územie tohto štátu podrobená na hraničnej inšpekčnej
stanici dokladovej kontrole, identifikačnej kontrole
a fyzickej kontrole pod¾a § 4 ods. 4 a 5, aby sa overilo,
či dotknuté produkty zodpovedajú veterinárnym po-
žiadavkám,4) ak je štátom určenia Slovenská republi-
ka, alebo predpisom Európskych spoločenstiev plat-
ným v členskom štáte určenia alebo v oblasti určenia.

(3) Zásielka srstnatej  vo¾ne žijúcej zveri, ktorá je
dovážaná v koži, podlieha okrem veterinárnej kontroly
a vyšetrení na rezíduá19) aj identifikačnej kontrole
a fyzickej kontrole, ktoré sa majú vykona� pod¾a  oso-
bitného predpisu20) v prevádzkarni určenia, kam musí
by� zverina dopravená pod colným doh¾adom pod¾a
odseku 5 písm. a) a spolu s certifikátom pod¾a § 5 ods.
1. Výsledky kontrol musia by� zaslané veterinárnemu
orgánu zodpovednému za hraničnú inšpekčnú stani-
cu, cez ktorú boli dotknuté produkty prepustené. V zá-
vislosti od výsledku,  ak je to potrebné, použijú sa
opatrenia uvedené v § 21.

(4) Štátna veterinárna a potravinová správa v prípa-
de produktov uvedených v odseku 1 písm. a) a c),
ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, ale sú
určené pre iný členský štát, prijme všetky nevyhnutné
opatrenia, aby sa zabezpečilo, že dotknutá zásielka
bude doručená do členského štátu určenia.

(5) Produkty, ktoré sa pod¾a veterinárnych požiada-
viek4) monitorujú z hraničnej inšpekčnej stanice vstu-
pu až do prevádzkarne v mieste určenia, možno pre-
pravova� pod podmienkou, že
a) zásielky budú odosielané z hraničnej inšpekčnej

stanice vstupu do prevádzkarne v mieste určenia
pod doh¾adom príslušného orgánu21) v nepriepust-
ných dopravných prostriedkoch alebo kontajne-
roch zapečatených príslušnými orgánmi; produkty
uvedené v odseku 1 písm. a), až kým nedosiah-
nu miesto určenia, zostávajú pod colným doh¾adom
v súlade s postupom T5 pod¾a  osobitného predpi-
su3) a spoločne s certifikátom pod¾a § 5 ods. 1,
ktorý ustanovuje schválené určenie a v prípade
potreby určuje typ zamýš¾aného spracovania,

b) veterinárny inšpektor príslušnej hraničnej inšpekč-
nej stanice informuje prostredníctvom ANIMO siete
veterinárny orgán zodpovedný za prevádzkareň

v mieste určenia o mieste pôvodu zásielky a o mies-
te určenia produktov,

c) produkty sú v prevádzkarni v mieste určenia po-
drobené ošetreniu určenému pod¾a veterinárnych
požiadaviek,

d) úradný veterinárny lekár v mieste určenia alebo
v prípadoch pod¾a osobitného predpisu22) a úradný
veterinárny lekár zodpovedný za medzisklad sú
informovaní vedením prevádzkarne určenia alebo
medziskladu o príjazde produktov do miesta urče-
nia a do 15 dní musia oznámi� dodávku zásielky
veterinárnemu inšpektorovi hraničnej inšpekčnej
stanice, ktorá mu predtým zásielku ohlásila; vete-
rinárny inšpektor vykoná bežné kontroly v hranič-
nej inšpekčnej stanici, a najmä kontroly záznamov
o vstupe, aby sa zabezpečilo, že produkty sa dostali
do prevádzkarne určenia.

(6) Ak je príslušnému orgánu hraničnej inšpekčnej
stanice vstupu podaný dôkaz, že produkty deklarova-
né ako produkty určené pre schválenú prevádzkareň
neboli nikdy dopravené do miesta určenia, ten prijme
potrebné  opatrenia voči osobe zodpovednej za náklad.
Ustanovenia § 18 týmto nie sú dotknuté.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa predloží
Európskej komisii zoznam prevádzkarní uvedených
v odseku 5, schválených pre príslušné produkty pod¾a
veterinárnych požiadaviek.4) Ak prevádzkareň neplní
ohlasovacie požiadavky, štátna veterinárna a potravi-
nová správa môže zruši� rozhodnutie o schválení pre-
vádzkarne a uloži� pokuty v súlade s charakterom
vzniknutého rizika. Štátna veterinárna a potravinová
správa pod¾a  rozhodnutia Európskej komisie vydá
zoznam schválených prevádzkarní a zabezpečí jeho
aktualizáciu. 

§ 9

(1) Zásielky určené na dovoz do členského štátu
alebo Slovenskej republiky, ktoré prichádzajú  na prvú
hraničnú inšpekčnú stanicu, ale sú určené na dovoz
cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu umiestnenú na
území toho istého členského štátu alebo Slovenskej
republiky alebo iného členského štátu, podrobia sa
identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole až na hra-
ničnej inšpekčnej stanici určenia zásielky pod pod-
mienkou, že ide o lodnú prepravu alebo leteckú pre-
pravu. Na prvej hraničnej inšpekčnej stanici sa
vykonajú tieto kontroly:
a) ak je zásielka prekladaná z jedného lietadla do

druhého alebo z jednej lode do druhej v rámci  col-
ného územia toho istého prístavu alebo letiska, a to
priamo alebo po vyložení v prístavisku alebo na
letiskovú plochu na dobu kratšiu, ako je minimálna
doba uvedená v písmene b),  príslušný orgán musí
by� o tom vopred informovaný osobou zodpovednou

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a v produktoch
živočíšneho pôvodu.

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

21) Zákon č. 238/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z.
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za náklad, a najmä o predpokladanej dobe preklád-
ky alebo vykládky, o hraničnej inšpekčnej stanici
určenia zásielky, a ak je to nutné, o presnom určení
zásielky; vo výnimočných prípadoch, ak existuje
riziko ohrozenia zdravia ¾udí alebo zvierat, môže
príslušný orgán vykona� dokladovú kontrolu na
základe certifikátu alebo veterinárneho dokladu
pôvodu zásielky alebo akéhoko¾vek iného originálu
dokladu sprevádzajúceho príslušnú zásielku alebo
jeho overeného rovnopisu,

b) ak je zásielka vyložená iným spôsobom, musí by�
1. uskladnená počas maximálnej doby a minimálnej

doby a za podmienok určených pod¾a odsekov 2
a 3 pod doh¾adom príslušného orgánu v colnom
území prístavu alebo letiska, až kým nebude odo-
slaná po mori alebo vzduchom na ïalšiu hraničnú
inšpekčnú stanicu,

2. podrobená dokladovej kontrole vo vz�ahu k do-
kladom uvedeným v písmene a),

3. výnimočne podrobená identifikačnej kontrole
a fyzickej kontrole, ak vznikne nebezpečenstvo
ohrozenia zdravia ¾udí alebo zvierat; ustanovenia
§ 18 týmto nie sú dotknuté.

(2) Maximálne doby a minimálne doby pod¾a odseku
1 písm. b) prvého bodu sa ustanovujú takto:
a) ak ide o letisko, minimálna doba je 12 hodín a ma-

ximálna doba 48 hodín,
b) ak ide o prístav, minimálna doba je sedem dní

a maximálna doba 20 dní.

(3) Ak maximálna doba pod¾a odseku 2 uplynula,
zásielka musí by� na prvej hraničnej inšpekčnej stani-
ci podrobená kontrolám pod¾a § 4.

§ 10

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
požiada� na základe výsledkov predchádzajúcich
kontrol Európskej komisie o zníženie frekvencie fy-
zických kontrol produktov, pre ktoré sú dovozné
podmienky harmonizované a spĺňajú tieto podmien-
ky:
a) pochádzajú z tretích krajín alebo z regiónov tretích

krajín, ktoré poskytujú dostačujúce zdravotné zá-
ruky vo vz�ahu ku kontrolám v mieste pôvodu pro-
duktov určených na dovoz do Slovenskej republiky
alebo členských štátov,

b) na základe veterinárnych požiadaviek pod¾a osobit-
ného predpisu4) pochádzajú z prevádzkarní uvede-
ných v zozname pod¾a osobitného predpisu23) alebo
v prípade prevádzkarní, ktoré sú v súlade s rozhod-
nutím Rady uvedené v dočasnom zozname počas
prechodného obdobia z prevádzkarní, ktoré boli
podrobené národnej inšpekcii alebo inšpekcii Eu-
rópskymi spoločenstvami,

c) pre produkty boli vystavené dovozné certifikáty.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zníži� frek-
venciu kontrol produktov, ak sú splnené podmienky
uvedené  odseku 1 písm. a) až c).

(3) Podrobný postup pod¾a odseku 1 prijme orgán
veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu8) v sú-
lade s požiadavkami Európskych spoločenstiev, týka-
júci sa zníženia frekvencie fyzických kontrol produk-
tov.

§ 11

(1) V záujme všetkých členských štátov, cez ktoré
prebieha tranzit, môže štátna veterinárna a potravino-
vá správa povoli� tranzit zásielok z jednej tretej krajiny
do druhej, len ak
a) ide o zásielky pochádzajúce z tretej krajiny, pre

ktorej produkty nie je zakázaný vstup na územie
Slovenskej republiky a členských štátov, a tie sú
určené pre ïalšiu tretiu krajinu; štátna veterinárna
a potravinová správa môže upusti� od tejto požia-
davky pri prekládke zásielok pod¾a § 9 ods. 1 z jed-
ného lietadla do druhého lietadla alebo z jednej lode
do druhej lode v rámci  colného územia toho istého
prístavu alebo letiska na účely ïalšieho odoslania
bez zastávky na území Slovenskej republiky a člen-
ských štátov na základe všeobecných kritérií prija-
tých pod¾a odseku  4,

b) tranzit bol vopred povolený veterinárnym inšpekto-
rom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka pr-
výkrát vstupuje na územie Slovenskej republiky,

c) osoba zodpovedná za náklad sa vopred zaviaže zno-
vu prevzia� zásielku, ak  nebude prijatá, a naloži�
s ňou pod¾a § 16.

(2) Tranzit môže by� povolený pod¾a odseku 1, len ak
boli splnené tieto podmienky:
a) zásielky predvedené na hraničnú inšpekčnú stani-

cu na účely tranzitu musia by� sprevádzané doklad-
mi pod¾a § 7 ods. 1, a ak je to nevyhnutné, spolu
s overenými prekladmi takýchto dokladov,

b) zásielky produktov musia by� dopravené na hranič-
nú inšpekčnú stanicu na účel vykonania doklado-
vej kontroly a identifikačnej kontroly; štátna vete-
rinárna a potravinová správa môže povoli� výnimku
z vykonania dokladovej kontroly a identifikačnej
kontroly pri preprave zásielok loïou alebo lietad-
lom, ak zásielka
1. nie je vykladaná a dokladová kontrola sa obmedzí

na preverenie nákladného listu; ustanovenia § 18
týmto nie sú dotknuté,

2. je prekladaná, ako je uvedené v § 9 ods. 1 písm.
a) z jedného lietadla do druhého lietadla alebo
z jednej lode do druhej lode v colnom území toho
istého letiska alebo prístavu,

c) ak sa zistí riziko ohrozenia zdravia ¾udí alebo zdra-
via zvierat alebo iné nedostatky, vykoná sa doda-
točná fyzická kontrola,

d) ak ide o tranzit cez územie Slovenskej republiky
a členských štátov po ceste, železnici alebo vodnou
cestou, musí zásielka
1. by� prepravovaná pod colným doh¾adom v súlade

s postupom T1 pod¾a osobitného predpisu3) až na
miesto výstupu zo Slovenskej republiky alebo
z Európskych spoločenstiev spolu s dokladmi

23) § 24 ods. 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.
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pod¾a písmena a) a certifikátom pod¾a § 5 ods. 1
potvrdzujúcim hraničnú inšpekčnú stanicu, kto-
rou zásielka opustí územie Slovenskej republiky
alebo Európskych spoločenstiev,

2. by� prepravovaná v dopravných prostriedkoch
alebo kontajneroch zapečatených príslušnými or-
gánmi a nesmie by� po opustení hraničnej in-
špekčnej stanice vstupu vykladaná alebo rozde-
¾ovaná; počas prepravy sa nepovo¾uje žiadna
manipulácia so zásielkou,

3. najneskôr do 30 dní od prepustenia cez hraničnú
inšpekčnú stanicu vstupu opusti� územie Sloven-
skej republiky alebo Európskych spoločenstiev cez
hraničnú inšpekčnú stanicu na výstupe okrem prí-
padu, keï sa povo¾uje všeobecná výnimka v súlade
s postupom pod¾a odseku 4, berúc do úvahy nále-
žite odôvodnené geografické vzdialenosti,

e) veterinárny inšpektor, ktorý povo¾uje prepravu,
musí prostredníctvom ANIMO siete informova� ve-
terinárneho inšpektora hraničnej inšpekčnej stani-
ce na výstupe,

f) veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice
na výstupe musí deklarova� na certifikáte pod¾a § 5
ods. 1, že príslušné zásielky opustili územie Sloven-
skej republiky alebo Európskych spoločenstiev,
a musí zasla� faxom alebo iným spôsobom rovnopis
dokladu hraničnej inšpekčnej stanici vstupu; ak
veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice
vstupu nebol počas doby ustanovenej pod¾a písme-
na d) tretieho bodu  informovaný o výstupe produk-
tov zo Slovenskej republiky alebo Európskych spo-
ločenstiev, oznámi túto skutočnos� príslušnému
colnému orgánu, ktorý pod¾a potreby začne šetre-
nie, aby sa zistilo, kam boli skutočne produkty
určené.

(3) Všetky náklady vynaložené s realizáciou ustano-
vení tohto paragrafu znáša osoba zodpovedná za ná-
klad alebo jej zástupca pod¾a osobitného predpisu.17)

(4) Podrobný postup pod¾a tohto ustanovenia prijme
orgán veterinárnej správy pod¾a osobitného predpisu8)
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev,
a najmä pri výmene informácií medzi hraničnými in-
špekčnými stanicami vstupu a výstupu.

§ 12

(1) Zásielky pochádzajúce z tretej krajiny určené pre
slobodné colné pásma, slobodné colné sklady alebo
colné sklady môžu by� v súlade s osobitným predpi-
som3) prepustené príslušným orgánom, len ak osoba
zodpovedná za náklad vopred vyhlási,
a) že príslušné produkty sú určené na prepustenie do

vo¾ného obehu v Slovenskej republike alebo v člen-
ských štátoch,

b) že je presne určené iné konečné použitie a produkty
spĺňajú alebo nespĺňajú dovozné podmienky; ak
chýbajú dostatočne jasné údaje o ich konečnom
použití, musia by� produkty považované za také,
ktoré sú určené na prepustenie do vo¾ného obehu
v Slovenskej republike alebo v členských štátoch.

(2) Zásielky pod¾a odseku 1 musia by� na vstupnej

hraničnej inšpekčnej stanici podrobené dokladovej
kontrole, identifikačnej kontrole a fyzickej kontrole,
aby sa zistilo, či produkty spĺňajú, alebo nespĺňajú
dovozné podmienky. Od fyzickej kontroly možno upus-
ti�, okrem prípadov, ak vznikne podozrenie na riziko
ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ¾udí a ak sa pri
dokladovej kontrole zistí, že produkty nespĺňajú vete-
rinárne požiadavky. Takéto zásielky musia by� sprevá-
dzané dokladmi pod¾a § 7 ods. 1, ak je to nutné, musia
by� priložené aj osvedčené preklady týchto dokladov.

(3) Ak sa pod¾a kontrol uvedených v odseku 2 zistí,
že boli splnené veterinárne požiadavky, veterinárny
inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví v spo-
jení s colnými dokladmi certifikát pod¾a § 5 ods. 1.
Príslušný orgán veterinárnej správy a colný orgán
vykonávajúci colnú kontrolu na hraniciach v mieste
hraničnej inšpekčnej stanice povolia vstup do skladu
v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného
skladu alebo do colného skladu. Takéto produkty mu-
sia by� z veterinárneho h¾adiska deklarované ako
vhodné na následné prepustenie do vo¾ného obehu.

(4) Ak sa pod¾a kontrol uvedených v odseku 2 zistí,
že produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky, veteri-
nárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice vystaví
v spojení s úradnými colnými dokladmi certifikát po-
d¾a § 5 ods. 1. Príslušný orgán veterinárnej správy
a colný orgán hraničnej inšpekčnej stanice môžu v ta-
kýchto prípadoch povoli� len vstup do skladu v slobod-
nom colnom pásme, do slobodného colného skladu
alebo do colného skladu, ak sú bez dotknutia ustano-
vení § 16 splnené tieto požiadavky:
a) produkty nemôžu pochádza� z tretej krajiny, na

ktorú sa vz�ahuje zákaz pod¾a § 11 ods. 1 písm. a)
prvej vety,

b) sklady v slobodných colných pásmach a slobodné
colné sklady alebo colné sklady musia by� schvále-
né príslušným orgánom na skladovanie produktov;
aby mohli by� schválené, musia
1. by� vybavené na vstupe a výstupe krytými uza-

tvárate¾nými priestormi, ktoré sú pod stálou kon-
trolou vedenia skladu; ak je sklad umiestnený
v slobodnom colnom pásme, toto pásmo musí by�
uzavreté a pod stálou colnou kontrolou,

2. vo vz�ahu k uskladneniu príslušných produktov
spĺňa� podmienky na ich schválenie ustanovené
v osobitnom predpise,4)

3. by� vybavené zariadeniami na dennú registráciu
všetkých zásielok vstupujúcich do skladu alebo
vystupujúcich zo skladu, s uvedením podrobnos-
tí týkajúcich sa druhov a množstva produktov
pri každej zásielke a mene a priezvisku a adrese
príjemcu; takéto záznamy musia by� uschované
najmenej tri roky,

4. by� vybavené skladovacími a mraziacimi priestor-
mi umožňujúcimi oddelené uskladnenie produk-
tov, ktoré nezodpovedajú veterinárnym požiadav-
kám; v prípade existujúceho skladu môže
príslušný orgán povoli� oddelené uskladnenie ta-
kýchto produktov v rovnakých priestoroch pod
podmienkou, že produkty, ktoré nezodpovedajú
veterinárnym požiadavkám,3) sú uskladnené
v uzamykate¾ných ohradených oddeleniach,
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5. ma� k dispozícii priestory vyhradené pre zamest-
nancov vykonávajúcich veterinárne kontroly.

(5) Ak sa kontrolami uvedenými v odseku 2  zistí, že
osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé
vyhlásenie pod¾a odseku 1, bude musie� tovar odstrá-
ni� pod¾a § 16.

(6) Príslušné orgány musia prija� všetky nevyhnutné
kroky
a) na zabezpečenie dodržania podmienok na  schvále-

nie skladov,
b) na zabránenie uskladnenia produktov, ktoré nespĺ-

ňajú veterinárne požiadavky, v rovnakých miest-
nostiach alebo priestoroch, ako sú uskladnené pro-
dukty, ktoré tieto veterinárne požiadavky spĺňajú,

c) na zabezpečenie efektívnej kontroly na vstupoch do
skladu a na výstupoch zo skladu a na zabezpečenie
dozoru príslušného orgánu veterinárnej správy po-
čas doby, v ktorej je sklad otvorený; musia zabez-
peči� najmä to, že produkty, ktoré nespĺňajú vete-
rinárne požiadavky, nemôžu by� vyskladnené
z miestností alebo priestorov, kde sú skladované,
bez súhlasu príslušného orgánu,

d) aby sa mohli vykona� kontroly potrebné na zabrá-
nenie akejko¾vek zmeny, zámeny produktov sklado-
vaných v sklade alebo akejko¾vek zmeny balenia,
prípravy pre trh alebo spracovania.

(7) Štátna veterinárna a potravinová správa môže
z dôvodov zdravia zvierat alebo zdravia ¾udí zamietnu�
vstup produktov do colných skladov, slobodných col-
ných skladov alebo slobodných colných pásiem, ak
tieto produkty nespĺňajú veterinárne požiadavky.3)

(8) Zásielky nesmú vstúpi� do slobodného colného
pásma, slobodného colného skladu alebo colného
skladu, ak nie sú zabezpečené colnou uzáverou.

(9) Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opusti� slo-
bodné colné pásmo, slobodný colný sklad alebo colný
sklad len na účel odoslania do tretej krajiny alebo do
skladu pod¾a § 13 alebo na účel neškodného odstrá-
nenia pod podmienkou, že
a) odoslanie do tretej krajiny je v súlade s požiadav-

kami uvedenými v § 11 ods. 1 písm. c) a  § 11 ods. 2
písm. a), d), e) a f),

b) preprava do skladu pod¾a § 13 je vykonávaná  na
základe colného kontrolného dokladu T1 s vyznače-
ním názvu a umiestnenia skladu uvedeného v sprie-
vodnom certifikáte pod¾a § 13 ods. 2 písm. a),

c) preprava na miesto neškodného odstránenia bola
vykonaná po tom, ako boli produkty denaturované.

(10) Zásielky pod¾a odseku 4 musia by� odoslané za
takých podmienok, aby bolo zabezpečené, že preprava
sa vykonáva bez vykladania tovaru a  pod doh¾adom
príslušných orgánov v nepriepustných dopravných
prostriedkoch alebo kontajneroch zapečatených prí-
slušnými orgánmi. Takéto zásielky nesmú by� prepra-
vované medzi skladmi uvedenými v odseku  9.

(11) Všetky náklady vynaložené pri realizácii usta-
novení tohto paragrafu vrátane nákladov na požado-
vané inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za

náklad alebo jej zástupca pod¾a osobitného predpi-
su.17)

(12) Štátna veterinárna a potravinová správa pred-
loží komisii zoznam
a) slobodných colných pásiem, slobodných colných skla-

dov alebo colných skladov uvedených v odseku 4,
b) fyzických  osôb a právnických osôb uvedených v § 13.

(13) Ak nie sú splnené podmienky pod¾a odsekov 1
až 12, ktoré sa vz�ahujú na sklady, môže príslušný
orgán pozastavi� platnos� schválenia alebo zruši�
schválenie skladu uvedené v odseku 4 písm. b); o kaž-
dom takomto opatrení informuje Európsku komisiu
a členské štáty.

(14) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu
predpisov alebo ich porušeniu pre hrubú nedbalos�,
uloží príslušný orgán veterinárnej správy  osobe zod-
povednej za prepravu zásielky po tom, ako zásielka
opustila sklad, pokutu pod¾a osobitného predpisu.24)

(15) Štátna veterinárna správa určí v súlade s požia-
davkami Európskych spoločenstiev  podrobnosti
o kontrolných postupoch, ktoré sa musia vykona� pri
príjazde do pásiem a skladov a pri odoslaní z nich,
o preprave zásielok medzi pásmami a skladmi, spôso-
be uskladnenia produktov a povolenej manipulácii.

§ 13

(1) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré priamo
zásobujú námorné lode vykonávajúce medzinárodnú
prepravu produktmi uvedenými v § 12 ods. 4 na účel
stravovania personálu a cestujúcich (ïalej len „dodá-
vatelia“), musia okrem splnenia požiadaviek pod¾a
§ 12 ods. 1, 2 a  4 písm. a) a  b) druhého až štvrtého
bodu a § 12  ods. 6, 7, 8 a 11
a) by� vopred schválení príslušným orgánom ako do-

dávatelia na takéto účely,
b) získava� zásoby produktov, ktoré nemôžu by� spra-

cované, ak surovina nespĺňa veterinárne požiadav-
ky,4)

c) vlastni� uzavreté priestory, ktorých vstupné a vý-
stupné miesta sú pod stálou kontrolou zodpovednej
osoby; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom
pásme, musí spĺňa� požiadavky pod¾a § 12 ods. 4
písm. b) prvého a druhého bodu,

d) sa zaviaza�, že neuvo¾nia produkty uvedené v § 12
ods. 4 na konzumáciu na inom mieste na území
Slovenskej republiky alebo členského štátu, ako
bolo určené,

e) čo najskôr oznámi� príslušnému orgánu príchod
produktov do skladu pod¾a písmena c).

(2) Dodávatelia uvedení v odseku 1 musia
a) vykonáva� dodávky priamo na paluby námorných

lodí alebo do osobitne schválených skladov v prí-
stave určenia pod podmienkou, že boli prijaté opat-
renia, aby sa zabezpečilo, že príslušné produkty
nebudú prepravené zo zóny prístavu na iné miesto;
preprava produktov zo skladu pôvodu do prístavu
určenia musí by� vykonaná pod colným doh¾adom

24) § 43 až 45 zákona č. 488/2002 Z. z.
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v súlade s postupom T1 pod¾a osobitného predpi-
su;3) produkty musia by� sprevádzané veterinár-
nym certifikátom vypracovaným v súlade s postu-
pom pod¾a odseku 6,

b) vopred oznámi� príslušnému orgánu zóny prístavu,
z ktorého sú produkty odosielané, a príslušnému
orgánu prístavu určenia dátum odoslania produk-
tov a podrobnosti týkajúce sa ich miesta určenia,

c) úradne doloži�, že produkty boli dopravené na ich
konečné miesto určenia,

d) uchováva� zoznam vstupov a výstupov produktov
najmenej tri roky; zoznam musí umožňova� kontro-
lu vykonávanú pri častiach zásielok, ktoré zostali
v sklade.

(3) Dodávatelia sa musia zaruči�, že nebudú zásobo-
va� lode produktmi, ktoré nespĺňajú veterinárne po-
žiadavky, okrem zásobovania cestujúcich a posádky
mimo teritoriálnych vôd Slovenskej republiky alebo
členských štátov.

(4) Príslušný orgán zóny prístavu, z ktorého sú pro-
dukty dodávané, musí prostredníctvom ANIMO siete
najneskôr v čase odoslania produktov oznámi� ich
odoslanie príslušnému orgánu zóny prístavu určenia
a informova� ho o mieste určenia produktov.

(5) V prípade nesplnenia podmienok ustanovených
v tomto paragrafe musí príslušný orgán zruši� schvá-
lenie uvedené v odseku 1 písm. a). O každom takomto
opatrení informuje Európsku komisiu a členské štáty.

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa ur-
čí v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
podrobnosti o kontrolných postupoch, ktoré sa musia
vykona� pri odosielaní a počas prepravy a doručovania
produktov dodávaných priamo na námorné lode, vrá-
tane dôkazu, že takéto produkty sa dostali na správne
miesto určenia.

§ 14

(1) Produkty, ktorých colne schválené určenie alebo
použitie pod¾a osobitného predpisu3) je iné, ako je
uvedené v § 7 a  § 12 ods. 3,  ak nie sú neškodne
odstránené alebo vrátené, musia by� podrobené iden-
tifikačnej kontrole a fyzickej kontrole, aby sa zistilo, či
spĺňajú, alebo nespĺňajú dovozné podmienky.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
podrobnosti o identifikačnej a fyzickej kontrole uvede-
nej v odseku 1.

§ 15

(1) Spätný dovoz zásielok produktov pochádzajúcich
zo Slovenskej republiky alebo členských štátov, kto-
rých vstup do tretej krajiny bol touto krajinou odmiet-
nutý, možno povoli�, ak
a) produkty sú sprevádzané

1. originálom certifikátu alebo rovnopisom overe-
ným príslušným orgánom, ktorý potvrdil certifi-
kát sprevádzajúci produkty, spoločne s opisom
dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu zásielky, a zá-
rukami, že podmienky týkajúce sa uskladnenia

a prepravy produktov boli dodržané, a vyhláse-
ním, že s týmito produktmi nebolo nijakým spô-
sobom manipulované,

2. ak ide o zapečatené kontajnery, certifikátom od
dopravcu, v ktorom vyhlasuje, že s obsahom zá-
sielky nebolo nijakým spôsobom manipulované
alebo že nebol vykladaný,

b) produkty boli podrobené dokladovej a identifikač-
nej kontrole a v prípadoch pod¾a § 18 fyzickej
kontrole,

c) zásielka je priamo vrátená za dodržania podmienok
pod¾a § 8 ods. 4 do prevádzkarne pôvodu v Sloven-
skej republike alebo v členskom štáte, kde bol vy-
stavený certifikát,

d) tranzit bol cez ïalší členský štát, cez ktorý tranzit
prebieha, vopred povolený veterinárnym inšpekto-
rom hraničnej inšpekčnej stanice, kde zásielka pr-
výkrát vstupuje na územie Slovenskej republiky.

(2) Na územie Slovenskej republiky nemožno zamiet-
nu� opätovný vstup zásielke produktov pochádzajúcej
zo Slovenskej republiky alebo členských štátov, ktorá
bola zamietnutá tre�ou krajinou, ak príslušný orgán,
ktorý vystavil originál certifikátu, súhlasí so spätným
prevzatím zásielky a ak boli splnené podmienky usta-
novené v odseku 1.

(3) Ak nastanú okolnosti pod¾a odsekov 1 a 2, možno
produkty odosla� za takých podmienok, aby bolo za-
bezpečené, že preprava sa vykonáva až do prevádzkar-
ne pôvodu v súlade s postupom pod¾a § 8 ods. 4 v ne-
priepustných dopravných prostriedkoch alebo
kontajneroch, ktoré sú identifikované a zapečatené
príslušnými orgánmi tak, že plomby budú zlomené
vždy, keï sa dopravný prostriedok alebo kontajner
otvorí.

(4) Úradný veterinárny lekár, ktorý schválil prepra-
vu, musí prostredníctvom ANIMO siete informova�
príslušný orgán miesta určenia.

(5) Všetky náklady vynaložené pri realizácii ustano-
vení tohto paragrafu vrátane nákladov na požadované
inšpekcie a kontroly znáša osoba zodpovedná za ná-
klad alebo jej zástupca pod¾a osobitného predpisu.17)

(6) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
podrobnosti postupu pri spätnom dovoze zásielok
a produktov uvedených v odseku 1 až 3.

§ 16

(1) Zásielky, ktoré boli dovezené na územie Sloven-
skej republiky bez vykonania hraničnej veterinárnej
kontroly v súlade s požiadavkami pod¾a § 3 a 4 budú
zabavené a príslušný orgán veterinárnej správy roz-
hodne o ich neškodnom odstránení pod¾a  odseku 2
písm. b) alebo o ich vrátení pod¾a odseku 2 písm. a).

(2) Ak kontroly príslušného orgánu veterinárnej
správy pod¾a tohto nariadenia zistia, že produkty ne-
spĺňajú dovozné podmienky, alebo odhalia iné nedos-
tatky, príslušný orgán veterinárnej správy po konzul-
tácii s osobou zodpovednou za náklad alebo jej
zástupcom rozhodne o
a) vrátení produktov mimo územia Slovenskej repub-

liky a členských štátov z tej istej hraničnej inšpekč-
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nej stanice do miesta určenia, odsúhlaseného oso-
bou zodpovednou za náklad pri použití rovnakého
dopravného prostriedku a v maximálnej lehote do
60 dní, ak to nie je vylúčené výsledkami veterinár-
nej kontroly a zdravotnými požiadavkami; v tomto
prípade veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej
stanice musí poskytnú� potrebné informácie v sú-
lade s osobitným predpisom10) a spôsobom ustano-
veným štátnou veterinárnou a potravinovou sprá-
vou v súlade s rozhodnutím Európskej komisie
pod¾a odseku 7, znehodnoti� veterinárne certifikáty
alebo doklady sprevádzajúce zamietnutú zásielku
produktov tak, aby bol vylúčený opakovaný vstup
tejto zásielky cez inú hraničnú inšpekčnú stanicu,
alebo

b) neškodnom odstránení produktov v zariadeniach
určených na tento účel25) a umiestnených v blízkos-
ti hraničnej veterinárnej stanice, ak vrátenie zásiel-
ky nie je možné alebo 60-dňový časový limit uvede-
ný v písmene a) uplynul alebo osoba zodpovedná za
náklad dá na to okamžitý súhlas; počas postupu
vrátenia zásielky produktov pod¾a tohto písmena
alebo počas potvrdzovania dôvodov na zamietnutie
zásielky musia by� takéto produkty uskladnené pod
dozorom príslušného orgánu veterinárnej správy
na náklady osoby zodpovednej za náklad.

(3) Ak sa kontrolami pod¾a odsekov 1 a 2 zistí vážne
alebo opakované porušenie veterinárnych požiada-
viek, použijú sa ustanovenia § 20 a 21.

(4) Ustanovenia odseku 2 sa nepoužijú, ak príslušný
orgán povolil použitie produktov pod¾a osobitného
predpisu25) pod podmienkou, že nie je ohrozené zdravie
¾udí alebo zvierat.

(5) Náklady vynaložené na vrátenie zásielky alebo na
jej neškodné odstránenie alebo na využitie produktov
na iné účely znáša osoba zodpovedná za náklad alebo
jej zástupca.

(6) Ak sa zistí, že došlo k zámernému porušeniu
predpisov alebo ich porušeniu pre hrubú nedbalos�,
príslušný orgán veterinárnej správy uloží osobe zod-
povednej za náklad pokutu pod¾a osobitného predpi-
su.25)

(7) Na účely tohto paragrafu sa použijú ustanovenia
pod¾a osobitného predpisu.25)

(8) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
podrobnosti o  štandardizácii hodnotiacich kritérií na
rozhodovanie o zamietnutí, zabavení alebo neškod-
nom odstránení zásielky.

§ 17

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa  v súla-
de s rozhodnutím Európskej komisie 
a) vydá zoznam rastlinných produktov, ktoré najmä

vzh¾adom na ich ïalšie určenie môžu zvýši� riziko

šírenia infekčných chorôb alebo nákazlivých cho-
rôb zvierat a z tohto dôvodu majú podlieha� veteri-
nárnym kontrolám pod¾a tohto nariadenia, a najmä
kontrolám pod¾a § 4, aby sa overil pôvod a zamýš-
¾ané určenie týchto rastlinných produktov,

b) určí podmienky týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré
musí tretia krajina spĺňa�, a záruky, ktoré musí
tretia krajina ponúknu�, najmä spôsob spracovania
požadovaný na základe situácie týkajúcej sa zdra-
via zvierat v tejto krajine,

c) vydá zoznam tretích krajín, ktoré môžu by� na
základe záruk schválené na vývoz rastlinných pro-
duktov pod¾a písmena a) do Slovenskej republiky
a členských štátov,

d) určí špecifické kontrolné postupy, najmä vzh¾adom
na odber vzoriek, ktoré sa môžu použi� pri týchto
produktoch, hlavne v prípade dovozov vo¾ne ulože-
ných zásielok.

(2) Čerstvé produkty rybolovu priamo vykladané
z rybárskej lode plávajúcej pod vlajkou tretej krajiny
musia by� predtým, ako sú dovezené na územie Slo-
venskej republiky alebo členských štátov, podrobené
v súlade s osobitným predpisom26) veterinárnym kon-
trolám ustanoveným pre ryby priamo vykladané z ry-
bárskych lodí plávajúcich pod vlajkou členského štá-
tu.

(3) Výnimkou z § 3 ods. 2 možno v súlade s rozhod-
nutím Európskej komisie vykonáva� kontroly ustano-
vené v tomto nariadení u zmrazených a hlboko zmra-
zených tuniakov, ktoré boli bez odrezania hlavy
a vyňatia čriev priamo vyložené z lode patriacej spoloč-
nému podniku registrovanému v súlade s veterinárny-
mi požiadavkami pod podmienkou, že
a) takéto kontroly sú vykonávané príslušným orgá-

nom najbližšej hraničnej inšpekčnej stanice v pod-
niku určenia schválenom na spracúvanie takýchto
produktov,

b) spracúvajúci podnik je umiestnený vo vzdialenosti
nie väčšej ako 75 km od hraničnej inšpekčnej sta-
nice,

c) produkty sú prepravované z miesta pristátia do
podniku určenia pod colným doh¾adom v súlade
s postupom ustanoveným v § 8 ods. 4 písm. a).

(4) V súlade s rozhodnutím Európskej komisie môže
štátna veterinárna a potravinová správa povoli� vý-
nimky z ustanovení § 6 ods. 1 písm. b), ak ide o za-
mestnancov zodpovedných za vykonávanie kontrol
a vystavovanie certifikátov, z ustanovení § 4 ods. 1
a § 5 ods. 1 pre hraničné inšpekčné stanice, kde sú
ryby predkladané na kontrolu v súlade s osobitným
predpisom.26)

§ 18

(1) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia § 3 až
17, úradný veterinárny lekár alebo príslušný orgán
veterinárnej správy môže vykona� akéko¾vek kontroly,

25) 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 spotrebu.

26) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ¾udí pri produkcii a uvádzaní na
trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.
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ktoré považuje za primerané, aby potvrdil alebo vylúčil
podozrenie, že nie sú splnené veterinárne požiadavky
pod¾a osobitného predpisu3) alebo sú pochybnosti 
a) o totožnosti alebo aktuálnom určení produktov,
b) o tom, či produkty zodpovedajú zárukám stanove-

ným pre jednotlivé druhy produktov,
c) o zhode so zárukami týkajúcimi sa zdravia ¾udí

a zvierat ustanovenými v osobitnom predpise.3)

(2) Kontrolované produkty musia zosta� pod dozo-
rom príslušného orgánu veterinárnej správy až do
získania výsledkov kontrol. Ak sa potvrdí podozrenie
pod¾a odseku 1, musí sa sprísni� a zintenzívni� kon-
trola produktov rovnakého pôvodu pod¾a  § 16 ods. 3.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa určí
v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev
podrobnosti o kontrolách uvedených v odseku 1 a 2.

§ 19

(1) Ak sa na území tretej krajiny vyskytla choroba
alebo šíri choroba podliehajúca povinnému hláseniu
pod¾a osobitného predpisu,27) zoonóza alebo iná cho-
roba alebo jav, ktorý môže predstavova� vážne nebez-
pečenstvo pre zdravie ¾udí alebo zvierat, alebo ak na
to oprávňujú akéko¾vek iné dôvody týkajúce sa zdravia
zvierat, najmä v dôsledku zistení zo strany veterinár-
nych odborníkov alebo kontrolami vykonanými na
hraničnej inšpekčnej stanici, štátna veterinárna a po-
travinová správa môže v súlade s rozhodnutím Európ-
skej komisie okamžite a vzh¾adom na  závažnos� situ-
ácie 
a) zastavi� dovozy z tretej krajiny alebo jej časti, prí-

padne dovozy realizované cez dotknutú tretiu kra-
jinu tranzitu,

b) urči� osobitné podmienky pre produkty pochádza-
júce z príslušnej tretej krajiny alebo jej časti,

c) vypracova� na základe aktuálnych zistení požiadav-
ky na vhodné kontroly, ktoré môžu zahŕňa� špeci-
fické vyh¾adávanie rizík pre zdravie ¾udí alebo zvie-
rat a v závislosti od výsledku týchto kontrol zvýši�
frekvenciu fyzických kontrol.

(2) Ak akáko¾vek z kontrol pod¾a tohto nariadenia
preukáže, že by zásielka produktov mohla predstavo-
va� nebezpečenstvo pre zdravie ¾udí alebo zdravie zvie-
rat, príslušný orgán veterinárnej správy 
a) môže okamžite zadrža� zásielku a da� ju neškodne

odstráni�,
b) musí informova� ostatné hraničné inšpekčné stani-

ce a Európsku komisiu o zistených skutočnostiach
a o pôvode produktov v súlade s osobitným predpi-
som.11)

(3) Ak nastanú okolnosti pod¾a odseku 1, môže
štátna veterinárna a potravinová správa prija� v súla-
de s požiadavkami Európskych spoločenstiev dočasné
ochranné opatrenia týkajúce sa produktov, na ktoré
sa vz�ahujú § 11 až 13.

(4) Ak štátna veterinárna a potravinová správa ofi-
ciálne informuje Európsku komisiu o potrebe prija�
ochranné opatrenia a Európska komisia neuplatní

ustanovenia pod¾a odseku 1 až 3, alebo neupovedomí
stály veterinárny výbor, môže štátna veterinárna a po-
travinová správa prija� dočasné ochranné opatrenia
vzh¾adom na dotknuté produkty, pričom informuje
o tom členské štáty a Európsku komisiu.

§ 20

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie práv-
neho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 bode 1 môžu veterinárni odborníci Eu-
rópskej komisie v spolupráci s príslušným orgánom
veterinárnej správy
a) overova�, či Slovenská republika spĺňa ustanovené

požiadavky,
b)  vykonáva� kontroly na mieste s cie¾om overi�, či sa

kontroly  vykonávajú v súlade s týmto nariadením.

(2) Príslušný orgán veterinárnej správy, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú veterinárnym odborníkom Európ-
skej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú po-
moc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potreb-
ným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup
do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov
na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako
príslušnému orgánu veterinárnej správy. Príslušný
orgán veterinárnej správy prijme nevyhnutné opatre-
nia na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 21

(1) Ak kontroly pod¾a tohto nariadenia nasvedčujú
tomu, že boli vážne alebo opakovane porušené veteri-
nárne požiadavky, štátna veterinárna a potravinová
správa
a) informuje Európsku  komisiu o druhu použitých

produktov a druhu dotknutej zásielky, pričom Eu-
rópska komisia tieto informácie oznámi všetkým
hraničným inšpekčným staniciam,

b) vykoná prísnejšie kontroly všetkých zásielok pro-
duktov rovnakého pôvodu a najmä nasledujúcich
desiatok zásielok rovnakého pôvodu musí pozasta-
vi� na hraničnej inšpekčnej stanici na účel vykona-
nia fyzickej kontroly vrátane odberu vzoriek a labo-
ratórnych vyšetrení pod¾a prílohy č. 2 a musí by�
zložená záloha na pokrytie nákladov za kontrolu;
ak takéto dodatočné kontroly potvrdia, že produkty
nezodpovedajú veterinárnym požiadavkám pod¾a
osobitného predpisu,4) chybná zásielka alebo jej
čas� musí by� neškodne odstránená pod¾a  § 16 ods.
2 písm. a) a b),

c) informuje Európsku komisiu o výsledkoch ove¾a
prísnejších kontrol a Európska komisia na základe
tejto informácie vykoná všetky nevyhnutné šetre-
nia, aby identifikovala dôvody a pôvod zistených
porušení.

(2) Ak kontroly zistia, že boli prekročené maximálne
limity rezíduí, vykonajú sa kontroly pod¾a odseku 1
písm. b).

27) § 17 zákona č. 488/2002 Z. z.

Čiastka 146 Zbierka zákonov č. 321/2003 Strana 2599



§ 22

(1) Ak štátna veterinárna a potravinová správa alebo
príslušný orgán členského štátu na základe kontrol na
mieste obchodovania s produktmi zváži, že sa nedodr-
žali požiadavky pod¾a tohto nariadenia na hraničnej
inšpekčnej stanici alebo v colnom sklade, slobodnom
colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade uvede-
nom v § 12 iného členského štátu alebo Slovenskej
republiky, ihneï sa spojí s príslušným ústredným or-
gánom tohto členského štátu alebo Slovenskej repub-
liky.

(2) Štátna veterinárna a potravinová správa, ak sa

to týka hraničných inšpekčných staníc alebo colných
skladov, slobodných colných pásiem alebo slobodných
colných skladov na území Slovenskej republiky, prijme
všetky potrebné opatrenia a informuje príslušné orgá-
ny dotknutého členského štátu o povahe vykonaných
kontrol, o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch na
takéto rozhodnutia.

§ 23

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smernica Rady 97/78/EHS  z 18. decembra 1997, stanovujúca princípy vplývajúce na organizáciu veterinár-
nych kontrol produktov vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (Úradný vestník, L 24, 30. 1. 1998, s. 9).

2. Rozhodnutie Komisie 2000/35/ES zo 16. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na
uplatnenie čl. 9 smernice Rady 97/78/EHS, týkajúce sa prekládky produktov na hraničnej inšpekčnej stanici, kde
je zásielka určená na konečný dovoz do Európskeho spoločenstva, meniaca rozhodnutie Komisie 93/14/EHS.

Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v sloven-
skom jazyku možno nazrie� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie
slobody 1/29 Bratislava.

Príloha č. 1
k  nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z. 
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FYZICKÁ KONTROLA PRODUKTOV

(1) Fyzické kontroly živočíšnych produktov sa vykonávajú s cie¾om zabezpeči�, aby produkty zodpovedali účelu
uvedenému vo veterinárnom certifikáte alebo doklade. Záruky týkajúce sa pôvodu potvrdené krajinou pôvodu
musia by� primerane overené, až kým nie je zaručené, že nasledujúca preprava produktov nezmení ich pôvodne
garantovanú kvalitu. 

(2) Vykonávajú sa
a) senzorické vyšetrenia, ako sú vôňa, farba, konzistencia a  chu�,
b) jednoduché fyzické testy alebo chemické testy, ako sú rez, rozmrazovanie, skúška varom a pečením,
c) laboratórne testy na detekciu

1. rezíduí,
2. patogénov,
3. kontaminantov,
4. dôkazov svedčiacich o zmene.

(3) Bez oh¾adu na druh produktu musí sa vykona�:
a) kontrola podmienok prepravy a dopravného prostriedku najmä na účel identifikovania nedostatkov alebo

zmien v chladiacom re�azci,
b) skutočná hmotnos� zásielky a hmotnos� uvedená vo veterinárnom certifikáte alebo doklade musia by�

porovnané a v prípade potreby musí by� celá zásielka odvážená,
c) obalový materiál a všetky označenia (pečiatky, etikety) musia by� skontrolované, aby sa zabezpečil ich súlad

s veterinárnymi požiadavkami pod¾a osobitného predpisu,1)
d) kontrola teploty požadovanej v súlade s veterinárnymi požiadavkami pod¾a osobitného predpisu5) a jej

dodržanie počas prepravy,
e) celá sada balení alebo v prípade ve¾kospotrebite¾ských balení vzoriek musí by� skontrolovaná predtým, ako

sa podrobí senzorickému vyšetreniu a fyzikálnym testom, chemickým testom a iným laboratórnym testom.
Testy musia by� vykonávané tak, aby zahŕňali celé vzorky odobraté z celej zásielky, ktorá v prípade potreby
musí by� čiastočne vyložená, aby sa zabezpečilo, že všetky časti zásielky sú dostupné. Vyšetrenia musia by�
vykonané pri 1 % jednotiek alebo balení zásielky, minimálne pri dvoch a maximálne pri desiatich jednot-
kách/balení. V závislosti od produktov a okolností môžu orgány veterinárnej správy trva� na rozsiahlejších
kontrolách. V prípade ve¾koobjemových tovarov musí by� odobratých najmenej pä� vzoriek z rôznych častí
zásielky,

f) tam, kde sa vykonávajú náhodné laboratórne testy, ktoré hneï neposkytnú výsledky, a ak nehrozí nebezpe-
čenstvo vo vz�ahu k zdraviu ¾udí a zdraviu zvierat, možno zásielku prepusti�. Ak laboratórne testy boli
vykonávané z dôvodu podozrenia na nedostatky alebo predchádzajúce testy dali pozitívny výsledok, zásielky
nesmú by� prepustené, ak takéto laboratórne testy nedajú negatívny výsledok,

g) dopravné prostriedky musia by� úplne vyložené v týchto prípadoch:
1. nakládka bola vykonaná takým spôsobom, že ani čiastočné vyloženie zásielky neumožňuje prístup

k všetkým častiam zásielky,
2. kontrolami vzoriek sa zistili nedostatky,
3. pri predchádzajúcej zásielke sa zistili nedostatky,
4. veterinárny inšpektor hraničnej inšpekčnej stanice má podozrenie na nedostatky,

h) len čo bola fyzická kontrola ukončená, príslušný orgán veterinárnej správy musí potvrdi� jej vykonanie
uzavretím a úradným opečiatkovaním všetkých otvorených balení a opätovným zaplombovaním všetkých
kontajnerov, pričom číslo plomby musí by� zapísané do hraničných prepravných dokladov.

Príloha č. 2
k  nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z. 

1) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY NA SCHVÁLENIE HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

Hraničná inšpekčná stanica sa schváli na účely kontroly produktov, len ak je vybavená

a) personálom potrebným na vykonávanie kontroly dokladov [certifikáty o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej
neškodnosti produktov alebo akéko¾vek ïalšie doklady stanovené v súlade s veterinárnymi požiadavkami1)],
ktoré sprevádzajú produkty,

b) dostatočným počtom veterinárnych inšpektorov a odborných veterinárnych zamestnancov, špeciálne vyškole-
ných na vykonávanie kontrol, ktorý zodpovedá množstvu produktov kontrolovaných na hraničnej inšpekčnej
stanici, potvrdzujúcich, že produkty zodpovedajú sprievodným dokladom, a systematických fyzických kontrol
každej zásielky produktov,

c) personálom na odber a spracovanie náhodných vzoriek zo zásielok produktov kontrolovaných na hraničnej
inšpekčnej stanici,

d) dostatočne ve¾kými priestormi vyhovujúcimi pre potreby zamestnancov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie
veterinárnych kontrol,

e) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na vykonávanie bežných analýz a na odber vzoriek pod¾a tohto
aproximačného nariadenia,

f) vhodnými hygienickými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek na bežné kontroly v súlade
s veterinárnymi požiadavkami1) (mikrobiologické štandardy),

g) službami špecializovaného laboratória, ktoré je schopné vykonáva� špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na
hraničnej inšpekčnej stanici,

h) chladiarenskými alebo mraziarenskými skladmi a priestormi na uskladnenie častí zásielok odobratých na účely
vyšetrení a produktov, ktorých uvo¾nenie do vo¾ného obehu nebolo schválené veterinárnym inšpektorom
hraničnej inšpekčnej stanice,

i) vhodným vybavením umožňujúcim rýchlu výmenu informácií najmä s ostatnými hraničnými inšpekčnými
stanicami (cez počítačový systém pod¾a osobitného predpisu2) alebo Shift projekt),

j) službami prevádzkarne, kvalifikovanej vykonáva� ošetrenie pod¾a osobitného predpisu.3)

Príloha č. 3
k  nariadeniu vlády č. 321/2003 Z. z. 

1) § 3 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z.
2) § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho

pôvodu s členskými štátmi.
3) 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 spotrebu.
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322

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

z 9. júla 2003

o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely

 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

Predmet úpravy

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

(2) Toto na ria de nie usta no vu je mi ni mál ne nor my na
ochra nu zvie rat cho va ných ale bo dr ža ných na far már -
ske úče ly. 

(3) Toto na ria de nie sa ne vz�a hu je na
a) vo¾ ne ži jú ce zvie ra tá,
b) zvie ra tá ur če né na sú �a že, vý sta vy, kul túr ne ale bo

špor to vé pod u ja tia ale bo čin nos ti,
c) po kus né zvie ra tá ale bo la bo ra tór ne zvie ra tá,
d) bez sta vov ce.

(4) Usta no ve nia oso bit ných predpisov1) nie sú tým to
na ria de ním dotk nu té.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) zvie ra �om kaž dý sta vo vec cho va ný ale bo dr ža ný na

pro duk ciu po tra vín ale bo kr mi va, vlny, chl pov, šte -
tín ale bo pe ria, kože ale bo ko žu ši ny, ale bo na iné far -
már ske úče ly,

b) vlast ní kom ale bo dr ži te ¾om kaž dá fy zic ká oso ba ale -
bo práv nic ká oso ba, kto rá je zod po ved ná za zvie ra
ale bo kto rá má zvie ra na sta ros ti tr va le ale bo len do -
čas ne,

c) zod po ved ným or gá nom prí sluš ný or gán ve te ri nár nej 
sprá vy.2)

Pož iadavky na chov zv ierat

§ 3

Vlast ník ale bo dr ži te¾ je po vin ný uro bi� všet ky  po -
trebné opat re nia na za bez pe če nie po ho dy zvie rat, kto ré 
sú v jeho sta rost li vos ti, a za bez pe či�, aby im ne bo la
spô so be ná zby toč ná bo les�, utr pe nie ale bo po ra ne nie.

§ 4

Pod mien ky, v kto rých sú zvie ra tá ok rem rýb, pla zov
a oboj ži vel ní kov cho va né ale bo dr ža né, ma júc na zre te li 
ich druh, stu peň vý vo ja, pri spô so be nia a do mes ti ká cie, 
a ich fy zio lo gic ké a eto lo gic ké pot re by, kto ré sú v sú la de
s uzná va ný mi skú se nos �a mi a ve dec kým po zna ním, mu -
sia zod po ve da� po žia dav kám uve de ným v  prí lo he č. 2.

Kontro ly

§ 5

(1) Zod po ved né or gá ny vy ko ná va jú in špek cie na za -
bez pe če nie sú la du s po žia dav ka mi usta no ve ný mi tým -
to na ria de ním. Tie to in špek cie sa môžu vy ko ná va� sú -
bež ne s kon tro la mi na iný účel.

(2) O vý sled koch tých to kon trol a ich roz sa hu 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“) in -
for mu je Eu róp sku ko mi siu kaž dé dva roky k po sled né -
mu pra cov né mu dňu v me sia ci apríl.

§ 6

Hlásenie výsledkov kontrol

(1) Re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va po -
dá va hlá se nie o vý sled koch kon trol za pred chá dza jú ci
rok v roz sa hu ur če nom hlav ným ve te ri nár nym le ká rom 
raz roč ne, vždy do 31. ja nu ára prí sluš nej kraj skej ve te -
ri nár nej a po tra vi no vej sprá ve. 

(2) Kraj ská ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va vy pra -
cú va hlá se nie o vý sled koch kon trol za prí sluš ný kraj na 
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zá kla de hlá se nia re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no -
vej sprá vy a pred kla dá ho štát nej ve te ri nár nej a po tra -
vi no vej sprá ve vždy do 1. mar ca.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred kla -
dá Eu róp skej ko mi sii sprá vu ob sa hu jú cu vý sled ky
kon trol vy ko na ných v ob las ti ochra ny zvie rat cho va -
ných na far már ske úče ly na úze mí Slo ven skej re pub li -
ky v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych spoločenstiev.
Roz sah úda jov o vý sled koch kon trol vy ko na ných v ob -
las ti ochra ny zvie rat cho va ných na far már ske úče ly je
uve de ný v prí lo he č. 3.

§ 7

Obsah hlásenia

Hlav ný ve te ri nár ny le kár môže kaž do roč ne upra vi�
ob sah hlá se nia uve de né ho v § 6 ods. 1. Hlá se nie musí
ob sa ho va� naj mä úda je
a) o dru hu zvie ra �a, prí pad ne jeho ka te gó rii, ak ide

o hlá se nie o vý sled koch kon trol v cho voch te liat
a nos níc,

b) o cel ko vom poč te cho vov, poč te kon tro lo va ných cho -
vov a per cen tu ál ny po diel kon tro lo va ných cho vov
ku všet kým cho vom, na kto rých sú zvie ra tá cho va né 
na far már ske úče ly,

c) o dru hu a poč te po ru še ní usta no ve ní oso bit né ho
pred pi su,1)

d) o per so ná le, jeho poč te a od bor nej spô so bi los ti,
e) o kon tro le zvie rat, či je

1. frek ven cia kon trol zvie rat naj me nej je den raz
den ne,

2. pri me ra nos� osvet le nia umož ňu jú ca zvie ra tá ke -
dy ko¾ vek dô klad ne skon tro lo va�,

3. kon tro lo va ný zdra vot ný stav a či je zvie ra tám, kto -
ré pre ja vu jú prí zna ky ocho re nia ale bo po ra ne nia,
bez od klad ne ve no va ná pri me ra ná sta rost li vos�,

4. umož ne ná izo lá cia cho rých ale bo po ra ne ných
zvie rat v prí pa de pot re by vo vhod nom ustaj ne ní,

f) o ve de ní zá zna mov; vlast ník ale bo dr ži te¾ ucho vá va
zá zna my o kaž dom po da nom lie či ve a o počte uhy -
nu tých zvie rat, zis tenom pri kaž dej ich pre hliad ke
po čas pred chá dza jú cich troch rokov,

g) o vo¾ nos ti po hy bu zvie rat, ich za bez pe če ní, aby ne -
bo li ob me dzo va né spô so bom, kto rý im zapríčiňuje
zby toč né utr pe nie ale bo po ra ne nie,

h) o stav bách, či 
1. sú za bez pe če né, aby ma te riá ly a prí slu šen stvo,

s kto rý mi zvie ra tá pri chá dza jú do sty ku, ne bo li
pre zvie ra tá škod li vé,

2. majú ostré hra ny ale bo vý čnel ky,
3. je vet ra nie, praš nos�, tep lo ta, re la tív na vlh kos�

vzdu chu a kon cen trá cia ply nov na úrov ni, ktorá
nie je pre zvie ra tá škod livá,

4. sú zvie ra tá cho va né v ne pre tr ži tej tme ale bo bez
pri me ra né ho času od dy chu od ume lé ho osvet le nia,

i) o za ria de niach, naj mä o za bez pe če ní sys té mu ume -
lé ho vet ra nia vhod ným zá lož ným sys té mom za ru ču -
jú cim dos ta toč nú ob no vu vzdu chu, pot reb nú na za -
cho va nie zdra via a po ho dy zvie rat v prí pa de po ru chy 
sys té mu, a pop laš ný sys tém, kto rý cho va te ¾a upo -
zor ní na po ru chu,

j) o kr mi ve a iných lát kach, kto ré boli zvie ra tám po dá -
va né z iných dô vo dov ako z lie čeb ných ale bo pre ven -
tív nych, ale bo z dô vo dov zo o tech nic ké ho ošetrenia3)
ale bo o látkach, o kto rých ne bo lo ve dec ký mi štú dia -
mi po ho dy zvie rat ale bo uzná va ný mi skú se nos �a mi
pre u ká za né, že ich úči nok nie je pre zdra vie ale bo
po ho du zvie rat škod li vý,

k) o vy ko na ných zá kro koch pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu 19,
l) o chov ných po stu poch, či sa používali také chov né

po stu py, kto ré spô so bi li ale bo moh li spô so bi� utr pe -
nie ale bo po ra ne nie zvie rat, ok rem po stu pov a zá -
kro kov pod ¾a prí lo hy č. 2 bodu 19,

m) o poč te ve de ných ko na ní a ulo že ných opat re ní
a sank cií.

§ 8

In špek cie

(1) Ve te ri nár ni od bor ní ci z Eu róp skej ko mi sie v spo -
lu prá ci so zod po ved ným or gá nom môžu 
a) ove ro va�, či uplat ňo va nie toh to na ria de nia na úze mí 

Slo ven skej re pub li ky je v sú la de s po žia dav ka mi
práv nych pred pi sov Eu róp ske ho spo lo čen stva uve -
de ných v prí lo he č. 1,

b) vy ko ná va� kon tro ly na mies te, aby sa za bez pe či lo, že 
kon tro ly sú vy ko ná va né v sú la de s po žia dav ka mi
práv nych pred pi sov Eu róp ske ho spo lo čen stva uve -
de ných v prí lo he č. 1.

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

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va sa
 zúčastní na pre ro ko vaní vý sled kov in špek cií pred zos -
ta ve ním a zve rej ne ním zá ve reč nej sprá vy a pri jme ne -
vy hnut né opat re nia s pri hliad nu tím na vý sled ky in -
špek cií.

§ 9

Účinnos�

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

Mikuláš Dzurinda v. r.
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3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 319/2003 Z. z., kto rým sa upravujú po dro bnos ti o zá ka ze po u ží va nia nie ktorých lá tok s hor mo nál -
nym ale bo ty re os ta tic kým účin kom a beta-agonistických lá tok v cho ve hos po dár skych zvie rat.



Príloha č. 1                                       
k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

1. Smer ni ca Rady č. 98/58/ES z 20. júla 1998 tý ka jú ca sa ochra ny zvie rat cho va ných na far már ske úče ly (Úrad ný
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 221, 08/08/1998, s. 0023-0027).

 
2. Roz hod nu tie Ko mi sie č. 2000/50/ES zo 17. de cem bra 1999 tý ka jú ce sa mi ni mál nych po žia da viek na kon tro ly

cho vov, v kto rých sú cho va né zvie ra tá na far már ske úče ly (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 19,
25. 01. 2000, s. 51).

Práv ne pred pi sy Eu róp skych spo lo čen stiev sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad né ho pre kla du v slo ven -
skom ja zy ku mož no na hliad nu� v síd le In šti tú tu pre ap ro xi má ciu prá va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie
slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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Príloha č. 2                                       
k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

Per so nál
1. O zvie ra tá sa musí sta ra� dos ta toč ne po čet ný per so nál s pri me ra ný mi schop nos �a mi, ve do mos �a mi a pro fe sio nál -

nym opráv ne ním.

Kon tro ly zvie rat
2. Všet ky zvie ra tá cho va né v hos po dár skych za ria de niach, v kto rých ich po ho da zá vi sí od včas nej po zor nos ti ¾udí,

mu sia by� dô klad ne kon tro lo va né naj me nej raz den ne; zvie ra tá cho va né v iných za ria de niach mu sia by� kon tro lo -
va né po dob ným spô so bom v in ter va loch dos ta toč ných na vy lú če nie aké ho ko¾ vek utr pe nia.

3. Musí by� k dis po zí cii pri me ra né stá le osvet le nie ale bo pre nos né osvet le nie umož ňu jú ce zvie ra tá ke dy ko¾ vek dô -
klad ne skon tro lo va�.

4. Kaž dé zvie ra, kto ré sa javí ako cho ré ale bo po ra ne né, musí by� bez od klad ne vhod ne ošet re né, a ak zvie ra na ta kú
sta rost li vos� ne re a gu je, musí sa čo naj skôr za bez pe či� ve te ri nár na po moc; ak je to pot reb né a ak je to mož né vzh¾a -
dom na po u ží va nú tech no ló giu, cho ré ale bo po ra ne né zvie ra sa musí izo lo va� vo vhod nom ustaj ne ní s dos tat kom
su chej po ho dl nej pod stiel ky.

Ve de nie zá zna mov
5. Vlast ník ale bo dr ži te¾ musí ucho vá va� zá zna my o kaž dom po da nom lie či ve a o počte uhy nu tých zvie rat zis te ných

pri kaž dej ich pre hliad ke; ak sa ucho vá va jú zhod né in for má cie na iný účel, tie môžu tiež po sta čo va� na úče ly toh to
na ria de nia.

6. Tie to zá zna my sa mu sia ucho vá va� počas troch ro kov a mu sia by� do stup né zod po ved né mu or gá nu pri vy ko ná va ní 
kon tro ly, ale bo ak o ne po žia da z iné ho dô vo du.

Vo¾ nos� po hy bu zvie rat
7. Vo¾ nos� po hy bu zvie rat, ma júc na zre te li ich druh, a v sú la de s uzná va ný mi skú se nos �a mi a ve dec kým po zna ním,

ne smie by� ob me dzo va ná spô so bom, kto rý by im zapríčiňoval zby toč né utr pe nie ale bo po ra ne nie; ak sú zvie ra tá
tr va lo uvia za né ale bo pra vi del ne pri vä zo va né ale bo za tvo re né, musí im by� daný prie stor pri me ra ný ich fy zio lo gic -
kým a eto lo gic kým pot re bám v sú la de s uzná va ný mi skú se nos �a mi a ve dec kým po zna ním.

Stav by a ustaj ne nie
8. Ma te riá ly po u ží va né na vý stav bu ustaj ne nia, a najmä ma te riá ly na stav bu ohrád a prí slu šen stvo, s kto rý mi môžu

prís� zvie ra tá do sty ku, ne smú by� pre zvie ra tá škod li vé a mu sia sa da� dô klad ne čis ti� a dez in fi ko va�; dve re a prie -
cho dy mu sia by� také ši ro ké a vy so ké, aby zvie ra tám pri pre chá dza ní nimi ne spô so bo va li po ra ne nia.

9. Ustaj ne nie a za ria de nia na za bez pe če nie zvie rat mu sia by� zo stro je né a udr žia va né tak, aby na nich ne bo li ostré
hra ny ale bo vý čnel ky, kto ré by moh li zvie ra tá po ra ni�.

10. Izo lá cia, kú re nie a vet ra nie bu do vy mu sia za ru čo va�, aby sa cir ku lá cia vzdu chu, praš nos�, tep lo ta, re la tív na vlh -
kos� vzdu chu a kon cen trá cia ply nov udr žo va li na úrov ni, kto rá nie je pre zvie ra tá škod li vá.

11. Zvie ra tá cho va né v bu do vách ne smú by� v ne pre tr ži tej tme ale bo bez pri me ra né ho času od dy chu od ume lé ho
osvet le nia; ak do stup né pri ro dze né svet lo je ne dos ta toč né na vy ho ve nie fy zio lo gic kým ale bo eto lo gic kým pot re -
bám zvie rat, musí sa za bez pe či� pri me ra né ume lé osvet le nie.

Zvie ra tá cho va né mimo sta vieb
12. Zvie ra tám, kto ré nie sú cho va né v bu do vách, a tam, kde je to pot reb né a mož né, musí sa pos kyt nú� ochra na pro ti

ne priaz ni po ča sia, drav com a zdra vot ným ri zi kám.

Auto ma tic ké a me cha nic ké za ria de nia
13. Všet ky auto ma ti zo va né ale bo me cha nic ké za ria de nia dô le ži té pre zdra vie a po ho du zvie rat sa mu sia kon tro lo va�

as poň raz den ne, a ak sa zis tí po ru cha, musí by� oka mžite od strá ne ná, ale bo ak to nie je mož né, mu sia sa uro bi�
vhod né opatrenia na za bez pe če nie zdra via a po ho dy zvie rat až do od strá ne nia po ru chy pre do všet kým tým, že sa
po u ži jú al ter na tív ne me tó dy kŕ me nia a udr ža nia vy ho vu jú ce ho pros tre dia; v cho voch, kde sa po u ží va sys tém
ume lé ho vet ra nia, musí by� za bez pe če ný vhod ný zá lož ný sys tém za ru ču jú ci dos ta toč nú ob no vu vzdu chu, pot reb -
nú na za cho va nie zdra via a po ho dy zvie rat v prí pa de po ru chy sys té mu, a pop laš ný sys tém, kto rý cho va te ¾a upo -
zor ní na po ru chu; pop laš ný sys tém sa musí pra vi del ne tes to va�.
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Kr mi vo, voda a iné lát ky
14. Zvie ra tá mu sia by� kŕ me né pl no hod not nou dié tou pri me ra nou ich veku a dru hu, v dos ta toč nom množ stve na

udr ža nie ich dob ré ho zdra via a na uspo ko je nie ich nut rič ných po trieb; žiad ne mu zvie ra �u ne smie by� pos kyt nu té
kr mi vo ale bo te ku ti na v ta kej mie re ale bo s ob sa hom ta kých lá tok, kto ré by mu moh li spô so bi� zby toč né utr pe nie
ale bo ho po ško di�.

15. Všet ky zvie ra tá mu sia ma� prí stup ku kr mi vu v in ter va loch pod ¾a ich fy zio lo gic kých po trieb.
16. Všet ky zvie ra tá mu sia ma� prí stup k vhod né mu vod né mu zdro ju ale bo musí by� ich pot reba príj mu te ku tín uspo -

kojená iným spô so bom.
17. Kŕm ne za ria de nia a na pá ja cie za ria de nia mu sia by� na pro jek to va né, zho to ve né a umies tne né tak, aby kon ta mi -

ná cia kr mi va a vody a ne žiadu ci úči nok sú �a že nia me dzi zvie ra ta mi boli mi ni málne.
18. Žiad ne iné lát ky s vý nim kou tých, kto ré sú po dá va né z lie čeb ných ale bo pre ven tív nych dô vo dov, ale bo z dô vo dov

zo o tech nic ké ho ošet re nia, ako je uvedené v oso bit nom pred pi se,1) ne smú by� po dá va né zvie ra tám, len ak bolo ve -
dec ký mi štú dia mi po ho dy zvie rat ale bo uzná va ný mi skú se nos �a mi pre u ká za né, že úči nok týchto lá tok nie je
škod li vý pre zdra vie ale bo po ho du zvie rat.

Vy ko ná va nie zá kro kov
19. Usta no ve nia oso bit né ho predpisu2) tý ka jú ce sa vy ko ná va nia zá kro kov po ru šu jú cich ne ob no vi te¾ né čas ti or ga niz -

mu sa vz�a hu jú aj na toto na ria de nie až do pri ja tia špe ci fic kých usta no ve ní v sú la de s po žia dav ka mi Eu róp skych
spo lo čen stiev.

Chov né po stu py
20. Ple me nitba ale bo chovné pos tupy, kto ré spô so bu jú ale bo by moh li spô so bo va� utr pe nie ale bo po ra ne nie ho ci kto -

ré ho z dotk nu tých zvie rat, ne smú by� vy ko na né s vý nim kou chov ných po stu pov, kto ré by moh li spô so bi� mi ni -
mál ne ale bo krát ko do bé ne vy hnut né utr pe nie ale bo po ra ne nie ale bo kto ré by mohli vy ža do va� zá sa hy, kto ré ne -
spô so bia tr va lé ná sled ky.

21. Zvie ra môže by� cho va né na far már ske úče ly, len ak je na zá kla de ge no ty pu a fe no ty pu zvie ra �a odô vod ne né pred -
po kla da�, že zvie ra môže by� cho va né bez ne priaz ni vé ho účin ku na jeho zdra vie ale bo po ho du.
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1) § 2 ods. 1 písm. c) na ria de nia vlá dy č. 319/2003 Z. z., kto rým sa upra vu jú po dro bnos ti o zá ka ze po u ží va nia nie ktorých lá tok s hor mo nál -
nym ale bo ty re os ta tic kým účin kom a beta-agonistických lá tok v cho ve hos po dár skych zvie rat.

2) § 21 ods. 2 písm. b) 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.



Príloha č. 3                                       
k nariadeniu vlády č. 322/2003 Z. z.

V Z O R

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL VYKONANÝCH
V OBLASTI OCHRANY ZVIERAT CHOVANÝCH NA FARMÁRSKE ÚČELY

Slovenská republika Rok

Druhy a kategórie zvierat
� te ¾a tá
� oší pa né
� nos ni ce

Počet chovov: Počet vykonaných kontrol
v percentách: ........../.....

Druh a počet porušení ustanovení Počet právnych krokov
prijatých v tejto súvislosti

Po žia dav ka Vý klad pod ¾a toh to na ria de nia Cel ko vý
po čet

Po čet
opat re ní

Iné
po stihy

Per so nál O zvie ra tá sa sta rá dos ta toč ne po čet ný per so nál s pri me ra ný mi ve do mos �a mi

Kon tro ly

Zvie ra tá mu sia by� kon tro lo va né naj me nej raz den ne.
Musí by� do stup né pri me ra né svet lo umož ňu jú ce ke dy ko¾ vek dô klad ne
skon tro lo va� zvie ra tá.
Zvie ra tá pre ja vu jú ce prí zna ky ocho re nia ale bo po ra ne nia mu sia by�
bez od klad ne pri me ra ne ošet re né.
Ak je to pot reb né, cho ré ale bo po ra ne né zvie ra tá sa mu sia izo lo va� vo
vhod nom ustaj ne ní.

Ve de nie
zá zna mov

Vlast ník ale bo dr ži te¾ musí ucho vá va� zá zna my o kaž dom po da nom lie či ve
a o poč te uhy nu tých zvie rat, zis te nom pri kaž dej ich pre hliad ke, naj me nej
počas troch ro kov.

Vo¾ nos�
po hy bu

Zvie ra tá ne mô žu by� ob me dzo va né spô so bom, kto rý im spô so bu je zby toč né
utr pe nie ale bo po ra ne nie.

Stav by

Ma te riá ly a za ria de nia, s kto rý mi môžu prís� zvie ra tá do sty ku, ne smú by� pre 
ne škod li vé.
Žiad ne ostré hra ny a vý čnel ky.
Cir ku lá cia vzdu chu, praš nos�, tep lo ta, re la tív na vlh kos� vzdu chu
a kon cen trá cia ply nov sa musia udržova� na úrov ni, kto rá nie je pre zvie ra tá
škod li vá.
Zvie ra tá cho va né v bu do vách ne smú by� cho va né v ne pre tr ži tej tme ale bo bez
pri me ra ného času od dy chu od ume lé ho osvet le nia.

Za ria de nia

Tam, kde zdra vie a po ho da zvie rat zá vi sí od sys té mu ume lé ho vet ra nia, musí
by� za bez pe če ný vhod ný zá lož ný sys tém za ru ču jú ci dos ta toč nú ob no vu
vzdu chu, pot reb nú na za cho va nie zdra via a po ho dy zvie rat v prí pa de po ru chy 
sys té mu, a pop laš ný sys tém, kto rý cho va te ¾a upo zor ní na po ru chu.

Kr mi vo
a iné lát ky

Žiad ne iné lát ky ok rem tých, kto ré sú po dá va né z lie čeb ných ale bo
pre ven tív nych dô vo dov, ale bo z dô vo dov zo o tech nic ké ho ošet re nia, ako je
de fi no va né v oso bit nom predpise,

1
) ne smú by� po dá va né zvie ra tám, len ak

bolo ve dec ký mi štú dia mi po ho dy zvie rat ale bo uzná va ný mi skú se nos �a mi
pre u ká za né, že úči nok tý chto lát ok nie je škod li vý pre zdra vie ale bo po ho du
zvie rat.

Čiastka 146 Zbierka zákonov č. 322/2003 Strana 2609

1) § 2 ods. 1 písm. c) na ria de nia vlá dy č. 319/2003 Z. z., kto rým sa upra vu jú po dro bnos ti o zá ka ze po u ží va nia nie ktorých lá tok s hor mo nál -
nym ale bo ty re os ta tic kým účin kom a beta-agonistických lá tok v cho ve hos po dár skych zvie rat.



Vy ko na né
zá kro ky

Zákroky vykonané z iných ako liečebných dôvodov alebo diagnostických
dôvodov, alebo na označovanie zvierat, ktoré budú ukončené porušením
alebo stratou citlivej časti tela, sa zakazujú okrem týchto: odrohovanie
zvierat, kastrácia samcov iným spôsobom ako pretrhnutím tkaniva,
zavádzanie nosných krúžkov.

Chov né
po stu py

Plemenitba alebo chovné postupy, ktoré spôsobujú alebo by mohli
spôsobova� utrpenie alebo poranenie dotknutých zvierat, sú zakázané.
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323

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

z 9. júla 2003

o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií

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

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Sloven-
skej republiky transponuje nariadenie Európskeho par-
lamentu a Rady uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

(1) Toto nariadenie ustanovuje opatrenia na preven-
ciu, tlmenie a eradikáciu prenosných spongiformných
encefalopatií zvierat. Vz�ahuje sa na produkciu a uvá-
dzanie živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
na trh a v určitých špecifikovaných prípadoch na ich
vývoz.

(2) Toto nariadenie sa nevz�ahuje na
a) kozmetické alebo liečivé prípravky alebo zdravot-

nícke pomôcky, ich východiskové materiály alebo
medziprodukty,

b) produkty, ktoré nie sú určené na použitie v potra-
vinách, krmivách alebo hnojivách, ich východisko-
vé materiály alebo medziprodukty,

c) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú určené na
výstavné alebo výučbové účely, na vedecký výskum,
na zvláštne štúdiá alebo analýzy, ak sa tieto pro-
dukty nepoužijú ako potraviny alebo ako krmivo
pre zvieratá okrem zvierat držaných na príslušné
výskumné projekty,

d) živé zvieratá používané alebo určené na výskum.

§ 3

Vymedzenie pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) prenosnými spongiformnými encefalopatiami všet-

ky prenosné spongiformné encefalopatie s výnim-
kou tých, ktoré sa vyskytujú u človeka,

b) uvádzaním na trh akáko¾vek činnos�, ktorej účelom
je predaj živých zvierat alebo produktov živočíšneho
pôvodu, ktoré upravuje toto nariadenie, akýko¾vek
iný spôsob ich ponuky tretej osobe za úhradu alebo
zdarma alebo ich skladovanie s cie¾om ich dodania
tretej osobe,

c) produktmi živočíšneho pôvodu akéko¾vek produk-
ty, ktoré sa získali z akéhoko¾vek zviera�a, na ktoré
sa vz�ahuje osobitný predpis,1) alebo ktoré obsahu-
jú produkt získaný z akéhoko¾vek takéhoto zviera-
�a,

d) východiskovými materiálmi suroviny alebo akýko¾-
vek iný produkt živočíšneho pôvodu, z ktorého ale-
bo s pomocou ktorého sa vyrábajú produkty uvede-
né v § 2 ods. 2 písm. a) a b),

e) príslušným orgánom orgán veterinárnej správy ale-
bo iný zodpovedný ústredný orgán členského štátu,
alebo zodpovedný ústredný orgán tretej krajiny,

f) kategóriou jedna z klasifikačných kategórií uvede-
ných v prílohe č. 2 časti C,

g) špecifikovaným rizikovým materiálom tkanivá uve-
dené v prílohe č. 5; ak nie je uvedené inak, nezahŕ-
ňa produkty obsahujúce tieto tkanivá alebo pro-
dukty získané z týchto tkanív,

h) zviera�om podozrivým z nakazenia prenosnými
spongiformnými encefalopatiami živé, zabité alebo
uhynuté zviera, ktoré vykazuje alebo vykazovalo
nervové poruchy alebo poruchy správania, alebo
progresívne zhoršovanie celkového stavu spojené
s narušením centrálneho nervového systému a u kto-
rého informácie získané na základe klinického vy-
šetrenia, reakcie na liečbu, vyšetrenia post mortem
alebo laboratórneho vyšetrenia ante alebo post
mortem nedovo¾ujú stanovi� alternatívnu diagnózu;
podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopa-
tiu vzniká u hovädzieho dobytka, u ktorého sa zistil
pozitívny výsledok rýchleho testu špecifického pre
bovinnú spongiformnú encefalopatiu,

i) chovom akéko¾vek miesto, kde sú zvieratá držané,
chované, kde je s nimi zaobchádzané alebo kde sú
predvádzané verejnosti,

j) odberom vzoriek odber vzoriek, zais�ujúci štatisticky
správne zastúpenie, zo zvierat alebo z ich prostredia,

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho
pôvodu s členskými štátmi.
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alebo z produktov živočíšneho pôvodu na stanove-
nie diagnózy choroby a príbuzenských vz�ahov na
účely zdravotného dozoru alebo monitoringu neprí-
tomnosti mikrobiologických pôvodcov alebo urči-
tých materiálov v produktoch živočíšneho pôvodu,

k) hnojivami akáko¾vek látka obsahujúca produkty
živočíšneho pôvodu používané na hnojenie pôdy na
podporu rastu rastlín; sem patria aj zvyšky trávenia
z produkcie bioplynu alebo kompostácie,

l) rýchlymi testmi analytické metódy uvedené v prílo-
he č. 10 časti C bode 4, pri ktorých sú výsledky
známe do 24 hodín,

m) alternatívnym testom testy uvedené v § 9 ods. 2,
ktoré sa používajú ako alternatíva odstraňovania
špecifikovaného rizikového materiálu, 

n) domácim prípadom bovinnej spongiformnej encefa-
lopatie prípad bovinnej spongiformnej encefalopa-
tie, pri ktorom nebolo jasne preukázané, že je spô-
sobený infekciou pred dovozom zviera�a, embrya
alebo vajíčka,

o) oddeleným tukovým tkanivom vnútorný a vonkajší
telesný tuk oddelený pri zabití a rozrábke, a najmä
čerstvý tuk zo srdca, opony, obličiek a mezentéria
hovädzieho dobytka a tuk z rozrábky,

p) kohortou skupina bovinných zvierat, ktoré sa na-
rodili v rovnakom stáde ako postihnutý hovädzí
dobytok, a to v priebehu 12 mesiacov pred narode-
ním alebo po narodení postihnutého hovädzieho
dobytka, alebo boli chované spolu s postihnutým
zviera�om kedyko¾vek v priebehu prvého roka ich
života a ktoré mohli by� kŕmené rovnakým krmi-
vom, akým bolo kŕmené postihnuté zviera v priebe-
hu prvého roka jeho života,

q) skládkou miesto likvidácie odpadov pod¾a osobitné-
ho predpisu.2)

(2) Na účely tohto nariadenia sa používajú aj pojmy
uvedené v nariadeniach,3) ktorými sa transponujú
právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené
v prílohách č. 1 týchto nariadení.

§ 4

Odde¾ovanie živých zvierat alebo produktov
živočíšneho pôvodu

Na vylúčenie krížovej kontaminácie alebo zámeny
medzi živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho
pôvodu uvedenými v § 2 ods. 1 a produktmi živočíšne-
ho pôvodu uvedenými v § 2 ods. 2 písm. a) až c) alebo
živými zvieratami uvedenými v § 2 ods. 2 písm. d) sa

tieto živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu
musia drža� oddelene, ak nie sú tieto živé zvieratá
alebo produkty živočíšneho pôvodu produkované za
rovnakých podmienok ochrany zdravia s oh¾adom na
prenosnú spongiformnú encefalopatiu.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky určí pravidlá uplatňovania tohto ustanove-
nia.

§ 5

Núdzové opatrenia

(1) Pri vykonávaní núdzových opatrení sa použijú
zásady a ustanovenia uvedené v osobitnom predpise.4)

(2) Núdzové opatrenia sa prijímajú pod¾a veterinár-
nych požiadaviek5) a po prijatí sa s uvedením dôvodov
oznamujú Európskemu parlamentu.

Určenie štatútu bovinnej  spongi formnej
encefalopat ie  

§ 6

Klasifikácia

(1) Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie
členského štátu, tretej krajiny alebo niektorej z ich
oblastí je stanovený len na základe kritérií uvedených
v prílohe č. 2 časti A a výsledku analýzy rizika na
základe všetkých potenciálnych faktorov výskytu bo-
vinnej spongiformnej encefalopatie, ako sú definované
v prílohe č. 2 časti B, a ich časového vývoja. Členské
štáty a tretie krajiny, ktoré chcú by� v zozname tretích
krajín schválených na vývoz živých zvierat alebo pro-
duktov, ktoré upravuje toto nariadenie, do Slovenskej
republiky, musia predloži� pod¾a veterinárnych požia-
daviek žiados� o určenie ich bovinnej spongiformnej
encefalopatie štatútu bovinnej spongiformnej encefa-
lopatie spolu s príslušnými informáciami o kritériách
stanovených v prílohe č. 2 časti A a o potenciálnych
rizikových faktoroch určených v prílohe č. 2 časti B
a ich časovom vývoji.

(2) Rozhodnutie o každej žiadosti klasifikujúce člen-
ský štát alebo tretiu krajinu, alebo oblas� členského
štátu alebo tretej krajiny, ktorá žiados� predložila, do
niektorej z kategórií definovaných v prílohe č. 2 časti
C sa prijíma pod¾a kritérií a potenciálnych rizikových
faktorov stanovených v odseku 1 postupom pod¾a ve-
terinárnych požiadaviek. Po tom, čo Medzinárodný

2) § 23 až 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho
mäsa a produktov z neho.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom
a ošípanými. 

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z.  
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat
vstupujúcich   na územie Slovenskej republiky z tretích krajín.
§ 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov
vstupujúcich do Slovenskej republiky z tretích krajín.

5) § 3 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
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úrad pre nákazy zvierat (ïalej len „úrad“) stanoví po-
stup na klasifikáciu krajín do kategórií, a ak klasifiku-
je žiadate¾skú krajinu do jednej z týchto kategórií,
môže sa rozhodnú� o preskúmaní klasifikácie pred-
metnej krajiny.

(3) Ak sa zistí, že informácie predložené členským
štátom alebo tre�ou krajinou pod¾a prílohy č. 2 častí A
a B sú neúplné alebo nejasné, môže sa pod¾a veteri-
nárnych požiadaviek urči� štatút bovinnej spongiform-
nej encefalopatie členského štátu alebo tretej krajiny
na základe úplnej analýzy rizika. Táto analýza rizika
musí zahŕňa� preukazný štatistický preh¾ad o nákazo-
vej situácii týkajúci sa prenosnej spongiformnej ence-
falopatie v žiadate¾skom členskom štáte alebo tretej
krajine na základe používania rýchlych testov pri skrí-
ningu. Do úvahy sa berú klasifikačné kritériá použí-
vané úradom. Rýchle testy sa na tento účel schva¾ujú
pod¾a veterinárnych požiadaviek a uvádzajú sa v zo-
zname stanovenom v prílohe č. 10 časti C bode 4.
Tento skríning sa môže rovnako využi� členským štá-
tom alebo tre�ou krajinou, ktoré chcú, aby orgán ve-
terinárnej správy6) pod¾a veterinárnych požiadaviek
schválil klasifikáciu, ktorú vykonali na tomto základe.
Náklady na tento skríning hradí členský štát alebo
tretia krajina, ktorá žiada o klasifikáciu.

(4) Členské štáty alebo tretie krajiny, ktoré žiados�
nepredložia, sa považujú vzh¾adom na odosielanie ži-
vých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu z ich
území za krajiny kategórie 5, ako je uvedené v prílohe
č. 2 časti C, dovtedy, kým túto žiados� predložia.

(5) O zotrvaní tretej krajiny na niektorom zo zozna-
mov na účely možnosti vývozu živých zvierat a produk-
tov živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto nariadenie sta-
novuje zvláštne pravidlá, do Slovenskej republiky sa
rozhoduje postupom pod¾a veterinárnych požiadaviek
a je podmienené, s oh¾adom na dostupné informácie
alebo pokia¾ sa predpokladá výskyt prenosnej spongi-
formnej encefalopatie, poskytnutím informácií uvede-
ných v odseku 1. Ak informácie nie sú do troch mesia-
cov od dátumu vyžiadania pod¾a veterinárnych
požiadaviek poskytnuté, použijú sa ustanovenia odse-
ku 4, kým tieto informácie nebudú predložené a vy-
hodnotené v súlade s odsekom 2 alebo 3.

(6) Spôsobilos� tretích krajín na vývoz živých zvierat
alebo produktov živočíšneho pôvodu, pre ktoré toto
nariadenie stanovuje zvláštne pravidlá, do Slovenskej
republiky za požiadaviek určených ich klasifikáciou do
kategórie stanovenej pod¾a veterinárnych požiadaviek
sa podmieňuje ich záväzkom písomne oznámi� čo naj-
skôr akýko¾vek epizootologický dôkaz alebo iný dôkaz,
ktorý by mohol vies� k zmene štatútu bovinnej spon-
giformnej encefalopatie. Postupom pod¾a veterinár-
nych požiadaviek sa môže rozhodnú� o zmene klasifi-
kácie bovinnej spongiformnej encefalopatie členského
štátu alebo tretej krajiny, alebo niektorej z ich oblastí
pod¾a výsledkov kontrol uvedených v § 21. Rozhodnu-
tia uvedené v odsekoch 2, 3, 4, 6 a 7 sa zakladajú na
posúdení rizika pod¾a odporúčaných kritérií uvede-
ných v prílohe č. 2 častiach A a B.

(7) Členské štáty čo najskôr oznámia akýko¾vek epi-
zootologický dôkaz alebo inú informáciu, ktorá by
mohla vies� k zmene štatútu bovinnej spongiformnej
encefalopatie, predovšetkým výsledky programov mo-
nitoringu uvedených v § 7.

§ 7

Systém monitoringu

(1) Každoročne sa vykonáva program monitoringu
bovinnej spongiformnej encefalopatie a scrapie pod¾a
prílohy č. 3 časti A. Tento program zahŕňa skríning
použitím rýchlych testov. Rýchle testy sa na tento účel
schva¾ujú pod¾a veterinárnych požiadaviek5) a uvádza-
jú sa v prílohe č. 10 časti C bode 4.

(2) Hlavný veterinárny lekár prostredníctvom Stále-
ho veterinárneho výboru informuje Európsku komisiu
(ïalej len „komisia“) a ostatné členské štáty o výskyte
prenosnej spongiformnej encefalopatie inej než bovin-
nej spongiformnej encefalopatie.

(3) Všetky úradné šetrenia a laboratórne vyšetrenia
sa zaznamenávajú v súlade s prílohou č. 3 čas�ou B.

(4) Hlavný veterinárny lekár predloží komisii sprá-
vu s informáciami uvedenými v prílohe č. 3 časti B
bode 1. Správa za každý kalendárny rok sa predkla-
dá najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka,
najskôr však v roku 2004.

§ 8

Zákazy týkajúce sa kŕmenia zvierat

(1) Skrmovanie bielkovín pochádzajúcich z cicavcov
prežúvavcom sa zakazuje.

(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa vz�ahuje aj na
zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu pod¾a prílohy
č. 4 bodu 1.

(3) V prípade zaradenia Slovenskej republiky alebo
jej oblastí do kategórie 5 nemožno vyváža� ani sklado-
va� krmivo určené pre hospodárske zvieratá, ktoré
obsahuje bielkovinu získanú z cicavcov, ani krmivo
určené pre cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsa-
huje spracovanú bielkovinu získanú z cicavcov. Tretím
krajinám alebo ich oblastiam zaradeným do kategórie
5 sa nedovo¾uje vyváža� do Slovenskej republiky krmi-
vo určené pre hospodárske zvieratá, ktoré obsahuje
bielkovinu získanú z cicavcov, ani krmivo určené pre
cicavce okrem psov a mačiek, ktoré obsahuje spraco-
vanú bielkovinu získanú z cicavcov.

(4) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovenia, najmä pravidlá na prevenciu krí-
žovej kontaminácie a metódy odberu vzoriek a analýzy
požadované na vykonanie kontroly plnenia ustanove-
nia, pod¾a veterinárnych požiadaviek.

§ 9

Špecifikovaný rizikový materiál

(1) Špecifikovaný rizikový materiál sa odstraňuje

6) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.
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a likviduje v súlade s prílohou č. 5 bodmi 2, 3, 4 a 8.
Špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho
vyrobený sa môže uvádza� na trh, prípadne sa môže
vyváža� len na jeho konečnú likvidáciu v súlade s prí-
lohou č. 5 bodmi 3 a 4 alebo bodom 7 písm. c), alebo
bodom 8. Špecifikovaný rizikový materiál sa nesmie
dováža� do Slovenskej republiky. Tranzit špecifikova-
ného rizikového materiálu cez územie Slovenskej re-
publiky sa musí vykonáva� v súlade s požiadavkami
§ 4 osobitného predpisu.

(2) Odsek 1 sa nevz�ahuje na tkanivá zvierat vyšet-
rené alternatívnym testom schváleným na tento účel
pod¾a veterinárnych požiadaviek, uvedeným v prílohe
č. 10 časti C bode 5 a vykonaným za podmienok uve-
dených v prílohe č. 5 bode 5 s negatívnym výsledkom.
Hlavný veterinárny lekár oznámi povolenie alternatív-
neho testu členským štátom a komisii.

(3) V Slovenskej republike alebo v jej oblastiach,
ktoré sú klasifikované do kategórií 2, 3, 4 a 5 uvede-
ných v prílohe č. 2 časti C, sa u hovädzieho dobytka,
oviec a kôz, ktorých mäso je určené na ¾udskú spotre-
bu alebo na kŕmenie zvierat, nesmie pri omráčení
používa� poškodenie centrálneho nervového tkaniva
priebojníkom zavedeným do lebečnej dutiny. 

(4) Údaje vz�ahujúce sa na vek stanovený v prílohe
č. 5 sa pravidelne upravujú. Tieto úpravy sa zakladajú
na ostatných preukázaných vedeckých nálezoch týka-
júcich sa štatistickej pravdepodobnosti výskytu pre-
nosnej spongiformnej encefalopatie v príslušných ve-
kových skupinách populácie hovädzieho dobytka,
oviec a kôz v Slovenskej republike. 

(5) Ako výnimka z odsekov 1 až 4 sa môže s oh¾adom
na dátum nadobudnutia účinnosti § 8 ods. 1, alebo ak
ide o tretie krajiny, na dátum zákazu používania cicav-
čej bielkoviny v krmive pre prežúvavcov v jednotlivých
krajinách alebo oblastiach zaradených do kategórie 3
alebo 4 pod¾a veterinárnych požiadaviek prija� rozhod-
nutie o obmedzení platnosti tohto paragrafu na zvie-
ratá narodené pred týmto dátumom v týchto krajinách
alebo oblastiach. Rovnako ako výnimka z odsekov 1 až
4 sa môže po konzultácii s príslušným vedeckým vý-
borom a na základe posúdenia výskytu, šírenia a rizika
expozície človeka a pod¾a veterinárnych požiadaviek
prija� rozhodnutie umožňujúce používanie chrbtice
a dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka
v jednotlivých krajinách alebo ich oblastiach zarade-
ných do kategórie 5 alebo hovädzieho dobytka pochá-
dzajúceho z týchto krajín alebo oblastí do potravín,
krmív a hnojív.

(6) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 5 pod¾a
veterinárnych požiadaviek.

§ 10

Produkty živočíšneho pôvodu získané z materiálu
z prežúvavcov alebo obsahujúce tento materiál

(1) Produkty živočíšneho pôvodu uvedené v prílohe

č. 6 sa nesmú vyrába� z materiálu z prežúvavcov z kra-
jín alebo ich oblastí zaradených do kategórie 5, ak sa
nevyrábajú pod¾a výrobných postupov schválených
pod¾a veterinárnych požiadaviek.

(2) Kosti hlavy a chrbtice hovädzieho dobytka, oviec
a kôz z krajín alebo ich oblastí klasifikovaných do
kategórií 2, 3, 4 alebo 5 sa nesmú používa� na výrobu
mechanicky separovaného mäsa.

(3) Odseky 1 a 2 sa s oh¾adom na kritériá stanovené
v prílohe č. 5 bode 5 nevz�ahujú na prežúvavce, ktoré
sa vyšetrili alternatívnym testom  schváleným pod¾a
veterinárnych požiadaviek s negatívnym výsledkom.

(4) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 3 pod¾a
veterinárnych požiadaviek.

§ 11

Výučbové programy

Orgán veterinárnej správy je povinný zabezpeči�,
aby jeho zamestnanci, zamestnanci diagnostických
laboratórií a po¾nohospodárskych a veterinárskych
fakúlt, úradní veterinárni lekári, súkromní veterinárni
lekári, zamestnanci bitúnkov a chovatelia a držitelia
zvierat a tí, ktorí zaobchádzajú so zvieratami, boli
poučení o klinických príznakoch, epizootológii a v prí-
pade zamestnancov zodpovedných za vykonávanie
kontrol o interpretácii laboratórnych nálezov vz�ahu-
júcich sa na prenosnú spongiformnú encefalopatiu.

Tlmenie a eradikácia prenosnej
spongi formnej  encefalopat ie

§ 12

Ohlasovanie

Všetky zvieratá podozrivé z choroby prenosnej spon-
giformnej encefalopatie sa musia okamžite ohlási� or-
gánu veterinárnej správy. Tým nie sú dotknuté usta-
novenia osobitného predpisu.7) Hlavný veterinárny
lekár pravidelne informuje komisiu a členské štáty
o oznámených prípadoch prenosnej spongiformnej en-
cefalopatie. Orgán veterinárnej správy okamžite prijme
opatrenia uvedené v § 13 a ïalšie nevyhnutné opatre-
nia.

§ 13

Opatrenia pri výskyte podozrivých zvierat

(1) Ak sa v chove vyskytuje zviera podozrivé z pre-
nosnej spongiformnej encefalopatie, orgán veterinár-
nej správy nariadi zákaz jeho premiestňovania. Tento
zákaz platí až do oznámenia výsledkov klinického
a epizootologického šetrenia vykonaného príslušným
orgánom veterinárnej správy alebo dovtedy, kým nie je
zviera usmrtené na účely laboratórneho vyšetrenia
pod veterinárnou kontrolou.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2003 Z. z. o hlásení chorôb zvierat. 
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(2) Ak sa v chove vyskytuje hovädzí dobytok podo-
zrivý z bovinnej spongiformnej encefalopatie, orgán
veterinárnej správy nariadi zákaz premiestňovania
všetkých bovinných zvierat z tohto chovu dovtedy,
kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení.

(3) Ak sa v chove na základe objektívneho dôkazu,
ktorým je výsledok testu schopný odlíši� rôzne prenos-
né spongiformné encefalopatie, vyskytuje ovca alebo
koza podozrivá z bovinnej spongiformnej encefalopa-
tie, orgán veterinárnej správy nariadi zákaz premiest-
ňovania všetkých oviec a kôz z tohto chovu dovtedy,
kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrení.

(4) Ak sa dokáže, že chov, v ktorom sa zviera nachá-
dzalo v čase podozrenia na bovinnú spongiformnú en-
cefalopatiu, pravdepodobne nie je chovom, v ktorom
bolo zviera vystavené bovinnej spongiformnej encefa-
lopatii, orgán veterinárnej správy zakáže premiestňo-
vanie len zviera�a podozrivého z choroby. Ak je to
potrebné, orgán veterinárnej správy nariadi vykonáva�
úradný dozor v iných chovoch alebo len v chove,
v ktorom bolo zviera vystavené  bovinnej spongiformnej
encefalopatii, a to v závislosti od dostupných epizoo-
tologických informácií.

(5) Ako výnimku z požiadaviek uvedených v odse-
koch 2 až 4 orgán veterinárnej správy rozhodne o ne-
nariadení zákazov premiestňovania zvierat, ak prijme
opatrenia poskytujúce rovnocennú ochranu, aká sa
vyžaduje pod¾a uvedených ustanovení.

(6) Ak orgán veterinárnej správy nevylúči možnos�
ochorenia prenosnej spongiformnej encefalopatie, na-
riadi usmrtenie zviera�a; jeho mozog a tkanivá určené
orgánom veterinárnej správy sa musia odstráni�
a odosla� do schváleného laboratória, národného refe-
renčného laboratória uvedeného v § 19 ods. 1 alebo
referenčného laboratória Európskych spoločenstiev
uvedeného v prílohe č. 10 časti B na vyšetrenie v sú-
lade s vyšetrovacími metódami stanovenými v § 21.

(7) Všetky časti tela podozrivého zviera�a vrátane
kože podliehajú veterinárnej kontrole dovtedy, kým sa
nestanoví negatívna diagnóza alebo sa telo podozrivé-
ho zviera�a zničí v súlade s prílohou č. 5 bodom 3 ale-
bo 4.

(8) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 7 pod¾a
veterinárnych požiadaviek.

§ 14

Opatrenia po potvrdení výskytu prenosnej
spongiformnej encefalopatie

(1) Ak je výskyt prenosnej spongiformnej encefalo-
patie úradne potvrdený, orgán veterinárnej správy
nariadi
a) zniči� všetky časti tela zviera�a v súlade s prílohou

č. 5 okrem materiálu ponechaného na záznamy
v súlade s prílohou č. 3 čas�ou B II bodom 2,

b) vykona� šetrenie na určenie všetkých rizikových
zvierat v súlade s prílohou č. 7 bodom 1,

c) usmrti� a zniči� v súlade s prílohou č. 5 bodmi 3 a 4
všetky zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uve-
dené v prílohe č. 7 bode 2, ktoré boli zistené ako
rizikové šetrením uvedeným v písmene b).

(2) Ako výnimku z opatrení uvedených v odseku 1
orgán veterinárnej správy môže nariadi� iné opatrenia
na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany, ak tieto
opatrenia boli schválené pod¾a veterinárnych požiada-
viek.

(3) Až do vykonania opatrení uvedených v odseku 1
písm. b) a c) je chov, v ktorom sa zviera nachádzalo
v čase potvrdenia výskytu prenosnej spongiformnej
encefalopatie, umiestnený pod veterinárnu kontrolu
a premiestňovanie zvierat vnímavých k prenosnej
spongiformnej encefalopatii a produktov živočíšneho
pôvodu získaných z týchto zvierat z chovu alebo do
chovu je možné len s povolením orgánu veterinárnej
správy tak, aby sa zabezpečilo okamžité spätné vyh¾a-
danie a identifikácia zvierat a produktov živočíšneho
pôvodu. Ak sa potvrdí, že chov, v ktorom sa postihnuté
zviera nachádzalo v čase potvrdenia výskytu prenos-
nej spongiformnej encefalopatie, pravdepodobne nie je
chovom, v ktorom bolo zviera vystavené prenosnej
spongiformnej encefalopatii, orgán veterinárnej sprá-
vy rozhodne o umiestnení pod veterinárnu kontrolu
len chovu, v ktorom bolo zviera vystavené prenosnej
spongiformnej encefalopatii, alebo o umiestnení
oboch chovov pod túto kontrolu.

(4) Ak orgán veterinárnej správy prijal opatrenia
poskytujúce rovnocennú ochranu pod¾a § 13 ods. 5,
ako výnimku z požiadaviek odseku 1 písm. b) a c)
a pod¾a veterinárnych požiadaviek nenariadi zákaz
premiestňovania zvierat a usmrtenie a zničenie zvie-
rat.

(5) Chovatelia sú za stratu usmrtených zvierat
alebo produktov živočíšneho pôvodu zničených v sú-
lade s § 13 ods. 6 a odsekom 1 písm. a) a c) tohto
paragrafu odškodnení pod¾a osobitného predpisu.8)

(6) Hlavný veterinárny lekár každoročne ohlasuje
komisii potvrdený výskyt akejko¾vek prenosnej spon-
giformnej encefalopatie inej než bovinnej spongiform-
nej encefalopatie. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
osobitného predpisu.7)

(7) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odsekoch 1 až 6 pod¾a
veterinárnych požiadaviek.

§ 15

Pohotovostný plán

Príslušný orgán veterinárnej správy vypracuje pod¾a
veterinárnych požiadaviek pohotovostný plán v súlade
so všeobecnými kritériami predpisov Európskych spo-
ločenstiev, ktorý špecifikuje opatrenia, ktoré majú by�
implementované v prípade potvrdenia prenosnej spon-
giformnej encefalopatie. Na základe pohotovostného
plánu príslušný orgán veterinárnej správy musí zabez-
peči� zariadenie, vybavenie, personál a všetky ïalšie

8) Zákon č. 488/2002 Z. z.
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materiály, ktoré sú nevyhnutné na rýchlu a účinnú
eradikáciu choroby. 

§ 16

Živé zvieratá, ich sperma, embryá a vajíčka

(1) Hovädzí dobytok, ovce alebo kozy a ich sperma,
embryá a vajíčka je možné uvádza� na trh alebo ich
vyváža�, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe
č. 8 alebo v prípade dovozov požiadavky uvedené v prí-
lohe č. 9. Živé zvieratá a ich embryá a vajíčka musia
by� sprevádzané príslušnými veterinárnymi certifikát-
mi pod¾a veterinárnych požiadaviek a pod¾a § 17.

(2) Prvú generáciu potomstva, spermy, embryí a va-
jíčok zvierat podozrivých z prenosnej spongiformnej
encefalopatie alebo s potvrdenou prenosnou spongi-
formnou encefalopatiou je možné uvádza� na trh, len
ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 8 časti B.

(3) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odsekoch 1 a 2 pod¾a
veterinárnych požiadaviek.5)

Uvádzanie produktov ž ivočíšneho pôvodu
na trh

§ 17

(1) Produkty živočíšneho pôvodu získané zo zdra-
vých prežúvavcov je možné uvádza� na trh alebo vyvá-
ža�, len ak spĺňajú požiadavky uvedené v tomto usta-
novení, v prílohe č. 8 častiach C a D a v prílohe č. 9
častiach A, C, F a G; uvedené požiadavky sa nemusia
splni� pri uvádzaní na trh alebo vývoze týchto produk-
tov živočíšneho pôvodu získaných zo zdravých prežú-
vavcov:
a) produkty živočíšneho pôvodu uvedené v § 16,

a najmä sperma, embryá a vajíčka,
b) surové mlieko v zmysle osobitného predpisu,9)
c) mlieko na výrobu mliečnych výrobkov v zmysle

osobitného predpisu,1)
d) tepelne ošetrené konzumné mlieko v zmysle osobit-

ného predpisu,1)
e) fosforečnan vápenatý (bez akýchko¾vek stôp bielko-

viny alebo tuku),
f) kože a usne v zmysle osobitného predpisu,10)
g) želatína získaná z koží a usní uvedených v písmene f),
h) kolagén získaný z koží a usní uvedených v pís-

mene f).

(2) Produkty živočíšneho pôvodu dovážané z tretej
krajiny klasifikovanej do kategórií 2, 3, 4 a 5 musia
pochádza� zo zdravého hovädzieho dobytka, oviec
a kôz, u ktorých nebolo porušené centrálne nervové
tkanivo tak, ako je uvedené v § 9 ods. 3, alebo neboli
usmrtené plynom injikovaným do lebečnej dutiny.

(3) Produkty živočíšneho pôvodu obsahujúce mate-
riály získané z hovädzieho dobytka pochádzajúceho zo
Slovenskej republiky alebo z členského štátu, z oblasti

Slovenskej republiky alebo z oblasti členského štátu
alebo tretej krajiny klasifikovaných do kategórie 5
môžu by� uvedené na trh, len ak pochádzajú zo
a) zvierat narodených po dátume nadobudnutia účin-

nosti zákazu skrmovania živočíšnej bielkoviny zís-
kanej z cicavcov prežúvavcom alebo

b) zvierat, ktoré sa narodili, boli odchované a zostali
v stádach bez potvrdeného výskytu bovinnej spon-
giformnej encefalopatie počas najmenej siedmich
rokov.

(4) Produkty živočíšneho pôvodu sa nesmú odosla�
zo Slovenskej republiky alebo z jej oblasti klasifikova-
nej do kategórie 5 do členského štátu ani nemôžu by�
dovezené z tretej krajiny klasifikovanej do kategórie 5
okrem produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prí-
lohe č. 8 časti C, ktoré spĺňajú požiadavky prílohy č.
8 časti C a ktoré sú sprevádzané veterinárnym osved-
čením vydaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý
potvrdzuje, že boli vyrobené v súlade s týmto nariade-
ním.

(5) Ak je zviera premiestňované z krajiny alebo ob-
lasti do krajiny alebo oblasti inej kategórie, je klasifi-
kované do najvyššej kategórie z krajín alebo oblastí,
v ktorých zotrvalo dlhšie ako 24 hodín, ak nie sú
poskytnuté vhodné záruky potvrdzujúce, že zviera ne-
bolo kŕmené krmivami z krajiny alebo oblasti klasifi-
kovanej do najvyššej kategórie.

(6) Produkty živočíšneho pôvodu upravené ustano-
vením tohto paragrafu musia by� sprevádzané prísluš-
nými veterinárnymi osvedčeniami alebo obchodnými
dokladmi požadovanými právnymi predpismi Európ-
skych spoločenstiev v súlade s § 18 a 19, alebo ak nie
sú tieto osvedčenia alebo doklady v právnych predpi-
soch Európskych spoločenstiev uvedené, osvedčením
alebo obchodným dokladom, ktorých vzory sa stanovia
pod¾a veterinárnych požiadaviek.

(7) Produkty živočíšneho pôvodu sa môžu doviez� do
Slovenskej republiky, len ak spĺňajú požiadavky uve-
dené v prílohe č. 9 častiach A, C, F a G.

(8) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania tohto paragrafu, prípadne určí iné produkty
živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vz�ahujú ustanovenia
odsekov 1 až 6 pod¾a veterinárnych požiadaviek.

§ 18

Príslušné veterinárne osvedčenia na dovoz sa pod¾a
veterinárnych požiadaviek dopĺňajú požiadavkami
uvedenými v prílohe č. 9 ihneï po rozhodnutí o klasi-
fikácii tretej krajiny do kategórie pod¾a § 6.

§ 19

Referenčné laboratóriá

Národné referenčné laboratórium, jeho funkcie a po-
vinnosti sú uvedené v prílohe č. 10 časti A.

 9) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 312/2003 Z. z. o zdravotných požiadavkách na výrobu a uvádzanie na trh surového mlieka,
tepelne ošetreného mlieka a mliečnych výrobkov.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 307/2003 Z. z., ktorým sa upravujú požiadavky na zdravie zvierat a v záujme zdravia ¾udí pri
výmene a dovoze produktov živočíšneho pôvodu, ktoré nepodliehajú iným veterinárnym požiadavkám.
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§ 20

Odber vzoriek a laboratórne metódy

(1) Odber vzoriek a laboratórne vyšetrovanie na prí-
tomnos� prenosnej spongiformnej encefalopatie sa
musia vykonáva� metódami a postupmi uvedenými
v prílohe č. 10 časti C.

(2) Orgán veterinárnej správy určí pravidlá uplatňo-
vania ustanovení uvedených v odseku 1 pod¾a veteri-
nárnych požiadaviek vrátane metód na potvrdenie bo-
vinnej spongiformnej encefalopatie u oviec a kôz.

§ 21

Kontroly

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie práv-
neho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného
v prílohe č. 1 môžu odborníci komisie vykonáva� s or-
gánmi veterinárnej správy kontroly na mieste v Slo-
venskej republike. Orgány veterinárnej správy, iné
orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kon-
troly týkajú, poskytnú odborníkom komisie pri plnení
ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia
prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokla-
dom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zaria-
dení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania
kontrol v rovnakom rozsahu ako orgánu veterinárnej
správy.

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

(3) Orgán veterinárnej správy prijme v súlade s po-
žiadavkami Európskych spoločenstiev pravidlá na po-
užitie odseku 1, najmä o spôsobe spolupráce s orgán-
mi verejnej správy.

§ 22

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Príslušný orgán veterinárnej správy zruší prílohu
č. 11 v súlade s požiadavkami Európskych spoločen-
stiev.

(2) Výsledky preukazného štatistického preh¾adu
o nákazovej situácii vykonávaného v súlade s § 6 ods.
3 v priebehu prechodného obdobia sa použijú na po-
tvrdenie alebo vyvrátenie záverov analýzy rizika uve-
denej v § 6 ods. 1, pričom sa berú do úvahy klasifikač-
né kritériá definované úradom. Minimálne kritériá,
ktoré musí tento štatistický preh¾ad spĺňa�, sú uvede-
né v prílohe č. 11.

§ 23

Účinnos�

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003 a stráca účinnos� dňom nadobudnutia platnosti
zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európ-
skym spoločenstvám a Európskej únii.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá  na
prevenciu, kontrolu a eradikáciu určitých transmisívnych spongiformných encefalopatií (Úradný vestník Európ-
skych spoločenstiev L 147, 31. 5. 2001, s. 1) v znení 

nariadenia Komisie 1248/2001/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 173, 27. 6. 2001, s. 12),

nariadenia Komisie 1326/2001/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 177, 30. 6. 2001, s. 60),

nariadenia Komisie 270/2002/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 45, 15. 2. 2002, s. 4),

nariadenia Komisie 1494/2002/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 225, 22. 8. 2002, s. 3),

nariadenia Komisie 260/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 037, 13. 2. 2003, s. 7),

nariadenia Komisie 650/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 095, 11. 4. 2003, s. 15),

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1128/2003/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 160,
28. 6. 2003, s. 1).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady je preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v sloven-
skom jazyku možno nahliadnu� v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie
slobody 1/21, Bratislava.

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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URČENIE ŠTATÚTU BOVINNEJ SPONGIFORMNEJ ENCEFALOPATIE

Čas� A

Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie Slovenskej republiky, členského štátu, tretej krajiny alebo jednej
z ich oblastí sa stanoví na základe týchto kritérií:
a) výsledok analýzy rizika zis�ujúci všetky potenciálne faktory výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie

uvedené v časti B a ich časový vývoj,
b) vzdelávací program pre veterinárnych lekárov, chovate¾ov a všetkých, ktorí prepravujú hovädzí dobytok,

obchodujú s ním a zabíjajú hovädzí dobytok, zameraný na hlásenie všetkých prípadov nervových príznakov
u dospelého hovädzieho dobytka,

c) povinné hlásenie a vyšetrenie všetkého hovädzieho dobytka prejavujúceho klinické príznaky bovinnej spongi-
formnej encefalopatie,

d) systém úradného doh¾adu a monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie vz�ahujúci sa na riziká
uvedené v časti B a pokyny v tabu¾ke časti A prílohy č. 3 alebo vykonaný v súlade s príslušnými medzinárodnými
normami; správy o počte vykonaných vyšetrení a o ich výsledkoch musia by� uchovávané najmenej počas
siedmich rokov,

e) vyšetrenie vzoriek mozgu alebo iných tkanív odobratých pod¾a systému úradného doh¾adu uvedeného v písmene
d) v schválenom laboratóriu.

Čas� B

Analýza rizika uvedená v časti A písm. a) je založená na týchto faktoroch:
a) skrmovanie mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov pochádzajúcich z prežúvavcov,
b) dovoz mäsovej a kostnej múčky alebo lojových zvyškov potenciálne kontaminovaných prenosnou spongiformnou

encefalopatiou alebo krmiva obsahujúceho mäsovú a kostnú múčku alebo lojové zvyšky,
c) dovoz zvierat alebo vajíčok a embryí potenciálne infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou,
d) štatút krajiny alebo oblasti vzh¾adom na výskyt prenosnej spongiformnej encefalopatie zvierat,
e) rozsah znalostí o štruktúre populácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz v krajine alebo v oblasti,
f) zdroj živočíšneho odpadu, parametre postupov na ošetrenie takéhoto odpadu a metódy produkcie krmív.

Čas� C
Určenie kategórií

Štatút bovinnej spongiformnej encefalopatie Slovenskej republiky, členských štátov alebo tretích krajín, alebo
jednej z ich oblastí sa určí rozdelením do týchto kategórií:

I. KATEGÓRIA 1: Krajina alebo oblas� bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 1 sa zaradí krajina alebo oblas�, v ktorej bola analýza rizika vykonaná na základe informácií uvedených
v časti B, ktorá preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie
akéhoko¾vek zisteného rizika a

1. nezaznamenal sa žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a
a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov alebo
b) kritériá uvedené v časti A písm. c) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov a preukázalo sa, že počas

najmenej ôsmich rokov nebola prežúvavcom skrmovaná žiadna mäsová a kostná múčka alebo lojové zvyšky
pochádzajúce z prežúvavcov alebo z cicavcov,

2. vo všetkých prípadoch bovinnej spongiformnej encefalopatie sa jasne preukázalo, že pochádzajú priamo z dovozu
živého hovädzieho dobytka alebo embryí a vajíčok hovädzieho dobytka, a všetok postihnutý hovädzí dobytok
(vrátane posledných potomkov samíc, ktorí sa narodili v priebehu dvoch rokov pred prvými klinickými príznakmi
začiatku choroby alebo po prvých klinických príznakoch začiatku choroby), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti
nažive, sa usmrtil a úplne zlikvidoval a 
a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov alebo
b) kritériá v časti A písm. c) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov a bolo preukázané, že počas najmenej

ôsmich rokov neboli prežúvavcom skrmované žiadne mäsové a kostné múčky alebo lojové zvyšky,
3. v tejto krajine alebo oblasti posledný domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie bol hlásený pred viac

než siedmimi rokmi, kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa dodržiavali počas najmenej siedmich rokov

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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a kŕmenie prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvýškami pochádzajúcimi z prežúvavcov bolo
zakázané a zákaz sa účinne dodržiaval najmenej osem rokov.

II. KATEGÓRIA 2: Krajina alebo oblas� predbežne bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, v ktorej nebol
hlásený žiadny domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do  kategórie 2 sa zaradí krajina alebo oblas�, v ktorej analýza rizika uvedená v časti B preukázala, že v príslušnom
časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie akéhoko¾vek zisteného rizika a

1. nezaznamenal sa žiadny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a
a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané, ale nie počas siedmich rokov alebo
b) sa preukázalo, že najmenej osem rokov sa prežúvavcom neskrmovali žiadne mäsové a kostné múčky alebo

lojové zvyšky, ale kritériá uvedené v časti A písm. c) sa nedodržiavali počas siedmich rokov,
2. v tejto krajine alebo oblasti pri všetkých prípadoch bovinnej spongiformnej encefalopatie sa jasne preukázalo,

že pochádzajú priamo z dovozu živého hovädzieho dobytka alebo embryí a vajíčok hovädzieho dobytka, a všetok
postihnutý hovädzí dobytok (vrátane posledných potomkov samíc, ktoré sa narodili v priebehu dvoch rokov pred
alebo po prvých klinických príznakoch choroby), ktorý bol v danej krajine alebo oblasti nažive, bol usmrtený
a úplne zlikvidovaný a
a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané, ale sa nedodržiavali počas siedmich rokov alebo
b) sa preukázalo, že najmenej osem rokov sa prežúvavcom neskrmovali žiadne mäsové a kostné múčky alebo

lojové zvyšky, ale kritériá uvedené v časti A písm. c) sa nedodržiavali počas siedmich rokov.

III. KATEGÓRIA 3: Krajina alebo oblas� predbežne bez výskytu bovinnej spongiformnej encefalopatie, v ktorej bol
hlásený najmenej jeden domáci prípad

Do kategórie 3 sa zaradí akáko¾vek krajina alebo oblas�, v ktorej analýza rizika vykonaná na základe informácií
uvedených v časti B preukázala, že v príslušnom časovom období boli prijaté primerané opatrenia na zvládnutie
akéhoko¾vek zisteného rizika a

1. posledný domáci prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie bol ohlásený pred viac ako siedmimi rokmi, kritériá
uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané a zákaz kŕmi� prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými
zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov sa účinne dodržiava, ale
a) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sa nedodržiavajú počas siedmich rokov alebo
b) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov

sa účinne nedodržiaval osem rokov,
2. posledný domáci prípad bol ohlásený menej než pred siedmimi rokmi, výskyt bovinnej spongiformnej encefalo-

patie vypočítaný na základe miestnych prípadov bol nižší ako jeden prípad na milión kusov hovädzieho dobytka
staršieho ako 24 mesiacov počas každého z posledných štyroch po sebe nasledujúcich dvanás�mesačných období
alebo — tam, kde je v krajine alebo oblasti populácia hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov nižšia než
1 milión zvierat — jeden prípad na skutočný počet týchto zvierat a kde
a) zákaz kŕmenia prežúvavcov mäsovou a kostnou múčkou a lojovými zvyškami pochádzajúcimi z prežúvavcov

sa účinne dodržiaval najmenej osem rokov, 
b) kritériá uvedené v časti A písm. b) až e) sú dodržiavané najmenej sedem rokov,
c) postihnutý hovädzí dobytok rovnako ako:

1. ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred klinickým začiatkom
choroby alebo po klinickom začiatku choroby,

2. všetok hovädzí dobytok z kohorty,
sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti stále nažive.
Pri tejto klasifikácii sa môže vzia� do úvahy ako výnimka z písmena c) existencia ïalších opatrení
poskytujúcich rovnakú úroveň ochrany vo vz�ahu k usmrcovaniu rizikových zvierat.

IV. KATEGÓRIA 4: Krajina alebo oblas� s nízkym výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 4 sa zaradí krajina alebo oblas�, v ktorej
1. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých

12 mesiacov bol vyšší alebo sa rovnal jednému domácemu prípadu na milión kusov hovädzieho dobytka a nižší
alebo sa rovnal 100 prípadom na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov v krajine alebo
oblasti alebo

2. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný spôsobom
uvedeným v bode 1 bol nižší než jeden domáci prípad na milión kusov hovädzieho dobytka po menej než štyri
po sebe nasledujúce dvanás�mesačné obdobie a postihnutý hovädzí dobytok rovnako ako:
a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred klinickým začiatkom choroby

alebo po klinickom začiatku choroby,
b) všetok hovädzí dobytok z kohorty,
sú usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak sú v príslušnej krajine alebo oblasti nažive.
Pri tejto klasifikácii sa môže vzia� do úvahy ako výnimka z tohto bodu existencia ïalších opatrení poskytujúcich
rovnakú úroveň ochrany vo vz�ahu k usmrcovaniu rizikových zvierat.
Krajiny alebo oblasti, v ktorých výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12
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mesiacov bol nižší než jeden domáci prípad na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako 24 mesiacov
v krajine alebo oblasti, ale kde analýza rizika uvedená v časti A preukazuje, že sa nedodržiava jedno z kritérií
umožňujúcich klasifikova� krajinu alebo oblas� do kategórie 2 alebo 3, sa musia považova� za krajiny alebo
oblasti kategórie 4.

V. KATEGÓRIA 5: Krajina alebo oblas� s vysokým výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie

Do kategórie 5 sa zaradí krajina alebo oblas�, v ktorej
1. kritériá uvedené v časti A sú dodržiavané a výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za

uplynulých 12 mesiacov bol vyšší než 100 prípadov na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho ako
24 mesiacov v krajine alebo oblasti alebo

2. výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie vypočítaný za uplynulých 12 mesiacov bol vyšší alebo sa rovnal
jednému prípadu na milión a nižší alebo sa rovnal 100 prípadom na milión kusov hovädzieho dobytka staršieho
ako 24 mesiacov v krajine alebo oblasti a jedno z kritérií uvedených v časti A sa nedodržiava.
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SYSTÉM MONITORINGU

Čas� A

I. Monitoring hovädzieho dobytka

1. Monitoring hovädzieho dobytka sa musí vykonáva� pod¾a laboratórnych metód stanovených v prílohe č. 10 časti
C bode 3.1. písm. b).

2. Monitoring zvierat zabitých na ¾udskú spotrebu
2.1. Všetok hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov

a) núdzovo zabitý v súlade s osobitným predpisom11) alebo
b) zabitý pod¾a prílohy č. 1 časti VI bodu 28 písm. c) osobitného predpisu11)
sa musí vyšetri� na bovinnú spongiformnú encefalopatiu okrem zvierat bez klinických príznakov choroby
zabitých v rámci kampane zameranej na eradikáciu choroby.

2.2. Všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov
a) zabitý na ¾udskú spotrebu alebo
b) zabitý v rámci kampane zameranej na eradikáciu choroby pod¾a osobitného predpisu,10) ktorý však

nevykazuje žiadne klinické príznaky choroby, 
sa musí vyšetri� na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

3. Monitoring zvierat, ktoré neboli zabité na ¾udskú spotrebu
3.1. Hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, ktorý uhynul alebo bol usmrtený, ale ktorý nebol

a) usmrtený na zničenie pod¾a osobitného predpisu,11)
b) usmrtený v rámci nákazy, akou je slintačka a krívačka,
c) zabitý na ¾udskú spotrebu,
sa musí vyšetri� na bovinnú spongiformnú encefalopatiu. 

3.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnú� o výnimke z ustanovenia bodu 3.1. vo vzdialených oblastiach
s nízkou hustotou zvierat, v ktorých sa neuskutočňuje žiaden zber uhynutých zvierat. O využití výnimky
orgán veterinárnej správy informuje komisiu a predloží zoznam oblastí, v ktorých sa výnimka uplatňuje.
Výnimka nesmie by� použitá pri viac ako 10 % zvierat v krajine.

4. Monitoring zvierat nakúpených na zničenie pod¾a osobitného predpisu
4.1. Všetky zvieratá nutne zabité alebo zistené ako choré pri prehliadke ante mortem sa musia vyšetri� na

bovinnú spongiformnú encefalopatiu.
4.2. Všetky zvieratá nad 42 mesiacov veku narodené po 1. auguste 1996 sa musia vyšetri� na bovinnú

spongiformnú encefalopatiu.
4.3. Náhodná vzorka predstavujúca najmenej 10 000 zvierat ročne, ktoré nepatria do bodu 4.1. alebo 4.2., sa

musia vyšetri� na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.

5. Monitoring iných zvierat
Okrem vyšetrovania uvedeného v bodoch 2 až 4 sa môže na základe dobrovo¾nosti nariadi� vyšetrovanie iného
hovädzieho dobytka, a najmä zvierat pochádzajúcich z krajín s domácim výskytom bovinnej spongiformnej
encefalopatie, alebo ak zvieratami  bolo skrmované potenciálne kontaminované krmivo alebo boli narodené, alebo
pochádzajú od matiek infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou.

6. Opatrenia po vyšetrovaní
6.1. Zviera zabité na ¾udskú spotrebu, vyšetrené na bovinnú spongiformnú encefalopatiu sa nesmie označi�

pod¾a osobitného predpisu,12) kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.
6.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnú� o výnimke, ak je na bitúnku zavedený úradný systém, ktorý

zaručuje, že žiadna čas� vyšetrovaných zvierat označených zdravotnou pečiatkou neopustí bitúnok, kým
nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

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

12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z.
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6.3. Všetky časti tela zviera�a vyšetreného na bovinnú spongiformnú encefalopatiu vrátane kože sa musia
pozastavi� pod úradnou kontrolou, až kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu a ak nie sú
zničené pod¾a prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4.

6.4. Všetky časti tela zviera�a vyšetreného na bovinnú spongiformnú encefalopatiu s pozitívnym výsledkom
rýchleho testu vrátane kože sa musia zniči� pod¾a prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4 okrem materiálu, ktorý sa
musí ponecha� v súvislosti so záznamami uvedenými v časti B II.

6.5. Po pozitívnom výsledku rýchleho testu zviera�a zabitého na ¾udskú spotrebu najmenej telo zviera�a
bezprostredne predchádzajúceho pozitívnemu testovanému telu a dve telá bezprostredne nasledujúce po
pozitívnom tele na rovnakej linke sa musia zniči� pod¾a bodu 6.4. Orgán veterinárnej správy môže udeli�
výnimku z uplatnenia tohto bodu, len ak je na bitúnku zavedený systém, ktorý zabraňuje kontaminácii
medzi telami zabitých zvierat.

II. Monitoring oviec a kôz

1. Monitoring oviec a kôz sa musí vykonáva� pod¾a laboratórnych metód stanovených v prílohe č. 10 časti C bode
3.2. písm. b).

2. Monitoring zvierat zabitých na ¾udskú spotrebu
Zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako 2 prerezanými trvalými rezákmi, zabité na ¾udskú spotrebu
sa musia vyšetri� v súlade s vypočítaným počtom vzoriek. Počet vzoriek musí by� reprezentatívny pre každý
región a ročné obdobie. Výber vzorky musí by� určený tak, aby sa predišlo nadmernému zastúpeniu nejakej
skupiny vo vz�ahu k pôvodu, druhu, veku, plemenu, produkčnému typu alebo k nejakým iným vlastnostiam.
Vek zvierat sa musí urči� na základe chrupu, zrejmých známok dospelosti alebo iných spo¾ahlivých informácií.
Treba sa vyhnú� opakovanému odberu vzoriek v rovnakom stáde. 
Ve¾kos� vzorky sa určí tak, aby bola zistená prevalencia 0,005 % s 95 % spo¾ahlivos�ou u zabitých zvierat alebo
ako 25 % z odhadnutého počtu zabitých brakovaných bahníc v predchádzajúcom roku pri malom počte zabitých
dospelých oviec.
Minimálny počet zabitých zvierat v Slovenskej republike je 13 400.

3. Monitoring zvierat, ktoré neboli zabité na ¾udskú spotrebu
Zvieratá staršie ako 18 mesiacov alebo s viac ako 2 prerezanými trvalými rezákmi, ktoré uhynuli alebo boli
usmrtené, ale ktoré neboli
a) usmrtené v rámci nákazy, akou je slintačka a krívačka,
b) zabité na ¾udskú spotrebu,
sa musia vyšetri� v súlade s vypočítanou ve¾kos�ou vzorky. Odber vzoriek musí by� reprezentatívny pre každý
región a ročné obdobie. Výber vzorky musí by� určený tak, aby sa predišlo nadmernému zastúpeniu akejko¾vek
skupiny vo vz�ahu k pôvodu, druhu, veku, plemenu, produkčnému typu alebo nejakým iným vlastnostiam. Vek
zviera�a sa musí urči� na základe chrupu, zrejmých známok dospelosti alebo iných spo¾ahlivých informácií.
Treba sa vyhnú� opakovanému odberu vzoriek v rovnakom stáde. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnú�
o vylúčení povinnosti z odberu vzoriek vo vzdialených oblastiach s nízkou hustotou zvierat, v ktorých sa
neuskutočňuje žiaden zber uhynutých zvierat. O využití výnimky orgán veterinárnej správy informuje komisiu
a predloží zoznam oblastí, v ktorých sa výnimka uplatňuje. Výnimka nesmie by� použitá pri viac ako 10 %
populácie oviec a kôz v krajine.
Ve¾kos� vzorky sa určí tak, aby bola zistená prevalencia 0,05 % s 95 % spo¾ahlivos�ou u uhynutých zvierat alebo
ako 50 % z odhadnutého počtu uhynutých zvierat v predchádzajúcom roku (odhadovaná mortalita 1 %) pri malom
počte zvierat.
Minimálny počet uhynutých zvierat v Slovenskej republike je 1 800.

4. Monitoring iných zvierat
Okrem vyšetrovania uvedeného v bodoch 2 a 3 sa môže nariadi� vyšetrovanie iných zvierat, a najmä 
a) zvierat na produkciu mlieka,
b) zvierat pochádzajúcich z krajín s domácim výskytom prenosnej spongiformnej encefalopatie,
c) zvierat, ktorým sa skŕmili potenciálne kontaminované krmivá,
d) zvierat narodených alebo pochádzajúcich od matiek infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou,
e) zvierat zo stád infikovaných prenosnou spongiformnou encefalopatiou.

5. Opatrenia po vyšetrovaní oviec a kôz
5.1. Zviera zabité na ¾udskú spotrebu, vyšetrované na bovinnú spongiformnú encefalopatiu sa nesmie označi�

pod¾a osobitného predpisu,12) kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.
5.2. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnú� o výnimke z ustanovenia bodu 5.1., ak je na bitúnku zavedený

úradný systém, ktorý zaručuje, že žiadna čas� vyšetrovaných zvierat označených zdravotnou pečiatkou
neopustí bitúnok, kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu.

5.3. Všetky časti tela akéhoko¾vek vyšetrovaného zviera�a vrátane kože sa musia pozastavi� pod úradnou
kontrolou, až kým nebude známy negatívny výsledok rýchleho testu a ak nie sú zničené pod¾a prílohy č. 5
bodu 3 alebo 4.

5.4. Všetky časti tela akéhoko¾vek zviera�a vyšetreného s pozitívnym výsledkom rýchleho testu vrátane kože sa
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musia zniči� pod¾a prílohy č. 5 bodu 3 alebo 4 okrem materiálu, ktorý sa musí ponecha� v súvislosti so
záznamami uvedenými v časti B III.

6. Genotypizácia
6.1. Genotyp prionového proteínu sa musí stanovi� pre každý pozitívny prípad prenosnej spongiformnej

encefalopatie u oviec. Prípady prenosnej spongiformnej encefalopatie zistené pri rezistentných genotypoch
(oviec genotypov, ktoré kódujú alanín na oboch alelách kodónu 136, arginín na oboch alelách kodónu 154
a arginín na oboch alelách kodónu 171) sa hlásia bezodkladne komisii. Tieto prípady sa musia doda� na
typizáciu kmeňa. Ak typizácia kmeňa takýchto prípadov nie je možná, stádo pôvodu a všetky ïalšie stáda,
kde bolo zviera chované, musia by� predmetom intenzívneho monitoringu na zistenie ïalších prípadov
prenosnej spongiformnej encefalopatie na typizáciu kmeňa.

6.2. Okrem genotypizácie pod¾a bodu 6.1. sa musí vykonáva� genotypizácia náhodných vzoriek oviec vyšetrova-
ných pod¾a časti A II. Počet náhodných vzoriek musí reprezentova� 1 % z celkového počtu vzoriek a nesmie
by� menší ako 100 zvierat. Orgán veterinárnej správy môže nariadi� vykonáva� genotypizáciu u živých zvierat
rovnakého veku a môže sa odchýli� od vyššie uvedeného ustanovenia.

III. Monitoring iných druhov zvierat

Orgán veterinárnej správy môže na dobrovo¾nom základe rozhodnú� o vykonávaní monitoringu transmisívnych
encefalopatií iných druhov zvierat ako hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

Čas� B

I. Údaje, ktoré musia by� uvedené v správe
V správe musia by� uvedené tieto údaje:

a) počet podozrivých prípadov pod¾a druhov zvierat podliehajúcich obmedzeniam premiestňovania v súlade s §
13 ods. 1,

b) počet podozrivých prípadov pod¾a druhov zvierat laboratórne vyšetrených v súlade s § 13 ods. 2 a výsledok
tohto vyšetrenia,

c) počet stád, v ktorých boli ohlásené podozrivé prípady oviec a kôz a vyšetrené pod¾a § 13 ods. 1 a 2,
d) odhadnutá ve¾kos� každej subpopulácie uvedenej v časti A I bodoch 3 a 4,
e) počet zvierat hovädzieho dobytka testovaných v rámci každej subpopulácie vz�ahujúcej sa na čas� A I body

2 až 5, metóda pre výber vzorky a výsledok testovania,
f) odhad ve¾kosti tých subpopulácií uvedených v časti A II bodoch 2 a 3, ktoré boli vybrané na odber vzoriek,
g) počet oviec a kôz a stád vyšetrených v rámci každej subpopulácie uvedenej v časti A II  bodoch 2 až 4, metóda

pre výber vzorky a výsledok testovania,
h) počet, vekové a geografické rozdelenie pozitívnych prípadov BSE a scrapie, krajina pôvodu pozitívnych

prípadov bovinnej spongiformnej encefalopatie a scrapie, ak nie je rovnaká ako ohlasujúca krajina, počet a
geografické rozdelenie scrapie pozitívnych stád a rok, a ak je to možné, mesiac narodenia uvedený pre každý
prípad BSE,

i) potvrdené pozitívne prípady prenosnej spongiformnej encefalopatie u iných zvierat, ako je hovädzí dobytok,
ovce a kozy,

j) genotyp, a ak je to možné, plemeno každého zviera�a vyšetreného v rámci subpopulácie vz�ahujúcej sa na
čas� A II body 6.1. a 6.2.

II. Záznamy

1. Orgán veterinárnej správy uchováva počas siedmich rokov záznamy o
a) počte a typoch zvierat podliehajúcich obmedzeniam premiestňovania, ako je uvedené v § 13 ods. 1,
b) počte a výsledkoch klinických a epizootologických šetrení uvedených v § 13 ods. 1,
c) počte a výsledkoch laboratórnych vyšetrení uvedených v § 13 ods. 2,
d) počte, identite a pôvode zvierat, od ktorých boli odobraté vzorky v rámci programov monitoringu uvedených

v časti A a prípadne aj údaje o veku, plemene a anamnéze,
e) genotype prionového proteínu pozitívnych prípadov prenosnej spongiformnej encefalopatie u oviec.

2. Laboratórium vykonávajúce vyšetrenie uchováva počas siedmich rokov všetky záznamy o vyšetreniach, predo-
všetkým laboratórne pracovné knihy a prípadne parafínové bločky a fotografie testov western blot.
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KRMIVÁ

1. V krajine alebo jej oblasti klasifikovanej do kategórie 5 sa zákaz uvedený v § 8 ods. 1 rozširuje na
a) skrmovanie bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmko¾vek hospodárskym zviera�om,
b) skrmovanie spracovaných živočíšnych bielkovín pochádzajúcich z cicavcov akýmko¾vek cicavcom; tento zákaz

sa nevz�ahuje na kŕmenie psov a mačiek a na výrobu krmív pre psy a mačky,
c) skrmovanie kafilerického tuku z prežúvavcov akýmko¾vek prežúvavcom.

2. Zákaz stanovený v § 8 ods. 1 a 2 sa nevz�ahuje na tieto výrobky zo zdravých zvierat:
a) mlieko a mliečne výrobky,
b) želatínu získanú z koží a kožiek,
c) hydrolyzované bielkoviny s molekulárnou hmotnos�ou nižšou ako 10 000 daltonov, ktoré

1. boli získané z koží a kožiek zvierat, ktoré boli zabité na bitúnkoch a boli prehliadnuté ante mortem úradným
veterinárnym lekárom a na základe tejto prehliadky boli posúdené ako vhodné na zabitie na účely uvedeného
právneho predpisu, a

2. boli vyrobené výrobným postupom, ktorý zahŕňa primerané opatrenia na minimalizáciu kontaminácie koží
a kožiek lákovaním, lúhovaním a intenzívnym premývaním s následnou expozíciou pH > 11 viac ako 3 hodiny
pri teplote vyššej ako 80 oC, následným tepelným ošetrením pri teplote vyššej ako 140 oC počas 30 minút a pri
tlaku vyššom ako 3,6 baru, alebo porovnate¾ným výrobným postupom schváleným pod¾a veterinárnych
požiadaviek a

3. pochádzajú z podnikov, ktoré vykonávajú program vlastných kontrol (HACCP),
d) fosforečnan vápenatý (bez stôp bielkovín alebo tuku),
e) sušenú plazmu a iné krvné produkty s výnimkou produktov z krvi hovädzieho dobytka na kŕmenie prežúvavcov.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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ŠPECIFIKOVANÝ RIZIKOVÝ MATERIÁL 

1. V závislosti od kategórie krajiny pôvodu alebo pobytu zviera�a stanovenej v súlade s § 6 sa za špecifikovaný
rizikový materiál považujú tieto tkanivá:

KATEGÓRIA 1 a 2
Žiadne.

KATEGÓRIA 3 a 4
a) Lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov a črevá od

dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka akéhoko¾vek veku,
b) lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými

rezákmi, slezina oviec a kôz akéhoko¾vek veku.

KATEGÓRIA 5
a) Celá hlava (okrem jazyka) vrátane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí, brzlík, slezina a miecha

hovädzieho dobytka staršieho ako 6 mesiacov a črevá od dvanástorníka po konečník hovädzieho dobytka
akéhoko¾vek veku,

b) chrbtica vrátane dorzálnych koreňových ganglií hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov,
c) lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha kôz a oviec starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými

rezákmi, slezina oviec a kôz akéhoko¾vek veku.

2. Špecifikovaný rizikový materiál sa musí odstraňova�
a) na bitúnkoch,
b) v rozrábkach, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysokorizikového materiálu uvedených v osobitnom

predpise13) pod dozorom zamestnanca povereného orgánom veterinárnej správy. Tieto podniky musia by� na
tento účel schválené príslušným orgánom veterinárnej správy.

Chrbtica sa však môže odstraňova� v miestach predaja spotrebite¾ovi.
Ak nie je odstraňovaný špecifikovaný rizikový materiál z tiel mŕtvych zvierat, ktoré neboli zabité na ¾udskú spotrebu,
zachádza sa s čas�ami tela obsahujúcimi špecifikovaný rizikový materiál alebo s celým telom rovnako ako so
špecifikovaným rizikovým materiálom.

3. Všetok špecifikovaný rizikový materiál sa musí okamžite po odstránení zafarbi� a prípadne označi� značkova-
čom a úplne zlikvidova�
a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo
b) po predchádzajúcej úprave, ak farbivo alebo značka zostávajú zistite¾né,

1. v súlade so systémami ustanovenými osobitným predpisom14)
a) spálením,
b) spoluspálením,

2. zahrabaním na povolenej skládke odpadu v súlade s normami uvedenými v osobitnom predpise.13)

4. Orgán veterinárnej správy môže ako výnimku z ustanovení bodov 2 a 3 povoli� spálenie alebo zahrabanie
špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel bez predchádzajúceho zafarbenia alebo môže povoli�
odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu za podmienok ustanovených osobitným predpisom13)
metódou, ktorá vylučuje akéko¾vek riziko prenosu prenosnej spongiformnej encefalopatie a je schválená
a kontrolovaná príslušným orgánom veterinárnej správy, najmä ak zvieratá uhynuli alebo boli usmrtené
v rámci protinákazových opatrení, aj napriek tomu, že nie sú dotknuté § 13 a 14.

5. Použitie alternatívnych testov pri odstraňovaní špecifikovaného rizikového materiálu sa povolí len za týchto
podmienok:
a) testy sa musia vykonáva� na bitúnkoch u všetkých zvierat, u ktorých sa odstraňuje špecifikovaný rizikový

materiál,

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

13) 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 spotrebu.

14) § 28 zákona č. 488/2002 Z. z.
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b) ak bola u jedného zo zabitých potenciálne kontaminovaných zvierat potvrdená BSE, nesmie žiadny hovädzí,
ovčí alebo kozí produkt určený na výživu ¾udí alebo zvierat opusti� bitúnok predtým, než príslušný orgán
veterinárnej správy dostane a potvrdí prijatie výsledkov testov všetkých zabitých potenciálne kontaminovaných
zvierat,

c) ak nie je možné všetky časti tela vrátane kože postihnutého zviera�a označi� a uchováva� oddelene, je v prípade
pozitívneho výsledku alternatívneho testu všetok hovädzí, ovčí a kozí materiál, ktorý mohol by� na bitúnkoch
kontaminovaný, zlikvidovaný v súlade s bodom 3.

6. Orgány veterinárnej správy vykonávajú kontroly správneho uplatňovania tejto prílohy a zabezpečujú realizáciu
opatrení, ktoré zabraňujú kontaminácii predovšetkým na bitúnkoch, v rozrábkach, v závodoch na spracovanie
živočíšnych odpadov, v závodoch alebo prevádzkach na spracovanie vysokorizikových materiálov schválených
v súlade s osobitným predpisom,15) v miestach predaja spotrebite¾ovi, na skládkach odpadu a v iných zariade-
niach na ukladanie alebo spa¾ovanie.

7. Orgány veterinárnej správy zabezpečia a kontrolujú, že
a) špecifikovaný rizikový materiál používaný na výrobu produktov uvedených v § 2 ods. 2 sa používa výhradne

na povolený účel,
b) hovädzí dobytok, ovce alebo kozy vstupujúce do krajiny klasifikovanej do nižšej kategórie, ktorá má lepší štatút

bovinnej spongiformnej encefalopatie, než aký majú zvieratá, ktoré do nej prichádzajú, zostávajú až do zabitia
alebo do odoslania z územia tohto štátu pod úradným dozorom,

c) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým ten, ktorý je neškodne odstránený v iných podnikoch alebo
prevádzkach, ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je oddelene
zhromažïovaný a je neškodne odstránený v súlade s bodmi 2, 3 a 4. Orgán veterinárnej správy môže povoli�
odosielanie hláv alebo kadáverov obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do inej krajiny, ak je s touto
krajinou dohodnuté prijatie tohto odpadu a uplatňujú sa zvláštne podmienky použite¾né na takúto prepravu.

8. Špecifikovaný rizikový materiál alebo materiál z neho vyrobený sa môže odosiela� na spálenie do iných krajín
len za podmienok stanovených v osobitnom predpise.13)

15) § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/2003 Z. z. 
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NORMY PRE NIEKTORÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU ZÍSKANÉ Z MATERIÁLU ALEBO OBSAHUJÚCE
MATERIÁL POCHÁDZAJÚCI Z PREŽÚVAVCOV 

Pod¾a § 10 ods. 1 sa zakazuje použitie materiálu z prežúvavcov na výrobu nasledujúcich produktov živočíšneho
pôvodu:
a) separované mäso,
b) fosforečnan vápenatý určený na výživu hospodárskych zvierat,
c) želatína, ak nebola vyrobená z kože prežúvavcov,
d) deriváty vyrobené z prečisteného kafilerického tuku prežúvavcov,
e) prečistený kafilerický tuk z prežúvavcov, ak nebol vyrobený z

1. tukového tkaniva posúdeného ako požívate¾né,
2. surovín, ktoré boli spracované v súlade s osobitným predpisom.13)

Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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ERADIKÁCIA PRENOSNEJ SPONGIFORMNEJ ENCEFALOPATIE 

1. Postupom uvedeným v § 14 ods. 1 písm. b) sa musí zisti�
a) u hovädzieho dobytka

1. prítomnos� všetkých ostatných prežúvavcov v chove zviera�a, v ktorom bola choroba potvrdená,
2. ak bola choroba potvrdená u zviera�a samičieho pohlavia, jeho potomstvo narodené do 2 rokov pred pre-

puknutím alebo po prepuknutí klinických príznakov choroby,
3. všetky zvieratá z kohorty pozitívneho zviera�a,
4. možný pôvod choroby, 
5. ïalšie zvieratá v chove, v ktorom bola choroba potvrdená, alebo v ïalších chovoch, ktoré mohli by� infikované

pôvodcom prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo boli vystavené rovnakému krmivu alebo zdroju
kontaminácie,

6. preprava potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýko¾vek iný spôsob prenosu, ktorým
mohol by� prenesený pôvodca prenosnej spongiformnej encefalopatie do predmetného chovu alebo z neho,

b) u oviec a kôz
1. všetky ostatné prežúvavce okrem oviec a kôz v chove zviera�a, v ktorom bola choroba potvrdená,
2. ak je to možné, rodičia, všetky embryá, vajíčka a posledné potomstvo zviera�a, u ktorého bola choroba

potvrdená,
3. všetky zvieratá z kohorty definovanej pod¾a veterinárnych požiadaviek, v ktorej bola choroba potvrdená,
4. všetky ostatné ovce a kozy v chove zviera�a, v ktorom bola choroba potvrdená, okrem jedincov uvedených

v bodoch 2 a 3.
5. možný pôvod choroby a identifikácia iných chovov, v ktorých sú zvieratá, embryá alebo vajíčka, ktoré mohli

by� infikované pôvodcom prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo ktoré boli vystavené rovnakému
krmivu alebo zdroju kontaminácie,

6. preprava potenciálne kontaminovaných krmív, iného materiálu alebo akýko¾vek iný spôsob prenosu, ktorým
mohol by� prenesený pôvodca bovinnej spongiformnej encefalopatie do predmetného chovu alebo z neho.

2. Opatrenia uvedené v § 14 ods. 1 písm. c) zahŕňajú, 
a) ak sa potvrdí bovinná spongiformná encefalopatia u hovädzieho dobytka, usmrtenie a zničenie hovädzieho

dobytka zisteného šetrením uvedeným v bode 1 písm. a) 1 až 3. Orgán veterinárnej správy môže rozhodnú�
neusmrti� a nelikvidova� všetok hovädzí dobytok v chove zviera�a, u ktorého bola choroba potvrdená,  v závislosti
od nákazovej situácie a možnosti spätného sledovania premiestnení zvierat v tomto chove,

b) ak sa potvrdí bovinná spongiformná encefalopatia u oviec a kôz, usmrtenie a zničenie všetkých zvierat, embryí
a vajíčok zistených šetrením uvedeným v bode 1 písm. b) 6.

Príloha č. 7
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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UVÁDZANIE NA TRH A VÝVOZ

Čas� A

Požiadavky na výmenu živých zvierat, embryí a vajíčok

I. Požiadavky bez oh¾adu na kategóriu krajiny pôvodu alebo pobytu zviera�a sú:
1. Odosielanie v rámci výmeny sa musí riadi� pravidlami uvedenými v § 16 ods. 1.
2. Embryá a vajíčka hovädzieho dobytka určené na vývoz musia pochádza� od samíc, ktoré v čase odberu

a) neboli podozrivé z nakazenia bovinnou spongiformnou encefalopatiou,
b) spĺňali požiadavky uvedené v časti II.

3. Na výmenu oviec a kôz sa vz�ahujú tieto požiadavky:
a) Ovce a kozy na chov musia

1. pochádza� z chovu, ktorý spĺňa tieto požiadavky:
a) podlieha pravidelným úradným veterinárnym kontrolám,
b) zvieratá sú označené,
c) v posledných troch rokoch nebol potvrdený žiadny prípad scrapie,
d) v chove sa vykonáva kontrola formou odberu vzoriek u starších samíc určených na vyradenie,
e) samice sú premiestňované do chovu, len ak pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa rovnaké požiadavky,

2. by� od narodenia alebo v posledných troch rokoch sústavne držané v chove alebo chovoch, ktoré spĺňajú
požiadavky uvedené v bode 1,

3. ak sú určené pre členský štát, ktorý pre celé svoje územie alebo pre čas� svojho územia využíva
ustanovenia uvedené v písmene b), spĺňa� záruky stanovené v programoch uvedených v predmetnom
písmene.

b) Krajina, ktorá má povinný alebo dobrovo¾ný program tlmenia scrapie pre celé svoje územie alebo pre čas�
svojho územia,
1. môže predloži� uvedený program komisii, v ktorom uvedie

a) rozšírenie choroby v krajine,
b) dôvody pre program, najmä význam choroby a pomer nákladov a prínosu,
c) geografickú oblas�, v ktorej sa bude program uplatňova�,
d) kategóriu štatútu, ktorá sa vz�ahuje na chov, normy, ktoré sa musia dosiahnu� v každej kategórii,

a postupy testovania, ktoré sa musia používa�,
e) postupy programu monitoringu,
f) kroky, ktoré sa podnikajú, ak chov z akéhoko¾vek dôvodu stratí svoj štatút,
g) opatrenia, ktoré sa musia prija�, ak výsledky kontrol vykonaných v súlade s ustanoveniami programu

sú pozitívne,
2. programy uvedené v bode 1 môžu by� schválené pod¾a kritérií uvedených v predmetnom bode pod¾a

veterinárnych požiadaviek. Súčasne alebo najneskôr tri mesiace po schválení programov sa pod¾a
rovnakého postupu určujú všeobecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré sa požadujú pri výmene
s členskými štátmi. Tieto záruky nemôžu by� väčšie, ako sú záruky, ktoré krajina uplatňuje v rámci
svojej krajiny,

3. programy predložené krajinami môžu by� zmenené alebo doplnené pod¾a veterinárnych požiadaviek.
Pod¾a rovnakého postupu môže by� schválená zmena alebo dodatok k programu, ktorý už bol schválený,
alebo k zárukám, ktoré boli stanovené v súlade s bodom 2.

c) Ak sa krajina domnieva, že jej územie alebo čas� jej územia je bez scrapie oviec,
1. musí komisii predloži� podporné doklady uvádzajúce najmä

a) históriu výskytu choroby na svojom území,
b) výsledky testovania v rámci úradného doh¾adu, založeného na sérologickom, mikrobiologickom,

patologickom alebo epizootologickom vyšetrení,
c) čas, v ktorom bol úradný doh¾ad vykonávaný,
d) opatrenia na overovanie neprítomnosti choroby,

2. pod¾a veterinárnych požiadaviek sa musia stanovi� všeobecné alebo zvláštne dodatočné záruky, ktoré
sa požadujú pri výmene s členskými štátmi. Tieto záruky nesmú by� väčšie, ako sú záruky, ktoré krajina
uplatňuje v rámci svojej krajiny,

Príloha č. 8
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.

Strana 2630 Zbierka zákonov č. 323/2003 Čiastka 146



3. krajina musí komisii hlási� akúko¾vek zmenu v podrobnostiach uvedených v bode 1, ktorá sa vz�ahuje
na chorobu. Na základe takéhoto oznámenia môžu by� záruky stanovené v súlade s bodom 2 zmenené
alebo odvolané pod¾a veterinárnych požiadaviek.

II. Požiadavky, ktoré sa uplatňujú v závislosti od kategórie krajiny pôvodu alebo pobytu zviera�a, stanovené
v súlade s prílohou č. 2 čas�ou C sú:

1. Odosielanie v rámci výmeny sa musí riadi� pravidlami uvedenými v § 16 ods. 1.
2. Krajine určenia pri výmene sa musí oznámi� kategória bovinnej spongiformnej encefalopatie krajiny pôvodu

hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
3. Nasledujúce podmienky sa vz�ahujú na premiestňovanie hovädzieho dobytka, ktorý pochádza alebo sa zdržoval

v krajine alebo v jednej z oblastí klasifikovaných do

KATEGÓRIE 3 a 4:

Zvieratá musia by�
a) narodené, chované a ustajnené v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej

encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo 
b) narodené po dátume, od ktorého nadobudol účinnos� zákaz kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi

z cicavcov;

KATEGÓRIE 5:
Zvieratá musia by�

a) narodené po dátume, od ktorého nadobudol účinnos� zákaz kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami
pochádzajúcimi z cicavcov, 

b) narodené, chované a ustajnené v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej
encefalopatie najmenej sedem rokov a v ktorých sa chová len hovädzí dobytok narodený v chove alebo
pochádzajúci zo stáda s rovnakým štatútom.

Čas� B

Požiadavky vz�ahujúce sa na potomkov zvierat uvedených v § 16 ods. 2, 
ktorí sú podozriví z prenosnej spongiformnej encefalopatie alebo u ktorých bola choroba potvrdená

Je zakázané uvádza� na trh posledných potomkov pozitívneho samičieho zviera�a hovädzieho dobytka alebo oviec
a kôz infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou, ktorí sa narodili v priebehu dvoch rokov pred
začiatkom alebo po začiatku klinických príznakov choroby.

Čas� C

Požiadavky na výmenu niektorých produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi

I. Čerstvé mäso, mleté mäso, mäsové polotovary, mäsové výrobky a krmivo určené pre domáce mäsožravce nie
sú predmetom zákazu pod¾a § 17 ods. 3, ak boli získané z hovädzieho dobytka spĺňajúceho požiadavky bodu II
alebo III.

Databázová schéma

II. Vykostené čerstvé mäso, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá vrátane zrejmých nervových
a lymfatických tkanív, a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v časti I a získané z tohto mäsa, ktoré
pochádzajú z vhodných zvierat z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 5, sa môžu v súlade s § 17
ods. 3 uvádza� na trh, len ak boli získané zo zvierat narodených po dátume, od ktorého boli účinne uplatnené
štandardy kŕmenia zvierat uvedené v § 8 ods. 2, boli osvedčené ako spĺňajúce požiadavky uvedené v bode 1
a ak boli vyrobené v prevádzkarňach, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v bode 9. Orgán veterinárnej správy
zabezpečí dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa kontrol uvedených v bodoch 2 až 8 a v bode 10.
1. Hovädzí dobytok je vhodný pre databázovú schému, ak bol narodený a odchovaný v predmetnej krajine a ak

je v čase zabitia preukázané splnenie nasledujúcich požiadaviek:
a) zviera musí by� jasne označené po celý čas jeho života a toto označenie umožňuje spätné vysledovanie jeho

matky a stáda pôvodu; jeho vlastné číslo ušnej značky, dátum a chov narodenia a všetky presuny po narodení
sú zaznamenané v úradnom pase zviera�a alebo v úradnom počítačovom systéme identifikácie a sledovania;
totožnos� jeho matky je známa,

b) zviera je staršie ako šes� mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, a to na základe úradného počítačového
záznamu o jeho dátume narodenia alebo na základe úradného pasu zviera�a,
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c) orgán veterinárnej správy dostal a overil dôkaz o tom, že matka zviera�a žila najmenej šes� mesiacov po
narodení tohto zviera�a,

d) u matky zviera�a sa nevyvinula bovinná spongiformná encefalopatia a ani nie je podozrivá z tejto choroby.

Kontroly

 2. Ak akéko¾vek zviera na zabitie alebo akáko¾vek okolnos� spojená s jeho zabitím nespĺňa všetky požiadavky
tohto nariadenia, zviera sa musí automaticky odmietnu� a jeho pas sa musí zabavi�. Ak je táto informácia
k dispozícii po zabití, orgán veterinárnej správy musí okamžite zastavi� vydávanie osvedčení a zruši� vydané
osvedčenia. Ak už došlo k odoslaniu, orgán veterinárnej správy musí informova� príslušný úrad miesta určenia.
Príslušný úrad miesta určenia musí prija� primerané opatrenia.

 3. Zabitie vhodných zvierat sa musí vykona� na bitúnkoch, ktoré sa nepoužívajú na zabíjanie iného hovädzieho
dobytka, ako je hovädzí dobytok zabíjaný v rámci databázovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

 4. Orgán veterinárnej správy musí zabezpeči� odstránenie nasledujúcich miazgových uzlín v rozrábkarňach: 
lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn.
iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, ln. costocervicalis, lnn. sternales, lnn.
prescapulares, ln. axillaris a lnn. cervicales profundi.

 5. Prostredníctvom úradného systému sledovania do zabitia zvierat sa musí zabezpeči� vysledovanie mäsa až
k vhodnému zviera�u alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné zásielku
vráti�, musí sa po zabití zabezpeči� na základe etikiet vysledovanie čerstvého mäsa a produktov uvedených
v časti I spä� k vhodnému zviera�u. V prípade krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí zabezpeči� vysledovanie
prostredníctvom sprievodných dokladov a záznamov.

 6. Všetky telá vhodných zvierat musia ma� svoje vlastné čísla zodpovedajúce číslu ušnej značky.
 7. Krajiny musia používa� podrobné protokoly zahŕňajúce

a) sledovanie a kontroly pred zabitím,
b) kontroly v priebehu zabitia,
c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre spoločenské zvieratá,
d) všetky požiadavky na etikety a osvedčovanie po zabití do miesta predaja.

 8. Orgán veterinárnej správy musí zriadi� systém evidencie kontrol tak, aby mohla by� kontrola preukázaná.

Prevádzkareň
 9. Na to, aby mohla by� prevádzkareň schválená, musí vytvori� a uplatňova� systém, ktorým sa označí vhodné

mäso a vhodné produkty a ktorým možno vysledova� všetko mäso spä� k zviera�u alebo po rozrábke
k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Systém musí umožňova� úplnú vysledovate¾nos� mäsa alebo
produktov živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch a záznamy sa musia uchováva� najmenej dva roky.
Podrobnosti o používanom systéme musia by� prevádzkovate¾om poskytnuté orgánu veterinárnej správy
v písomnej forme.

10. Orgán veterinárnej správy musí posúdi�, schváli� a sledova� systém prevádzkarne zais�ujúci úplné oddelenie
a vysledovate¾nos� spä� aj dopredu.

Schéma osvedčovania stáda

III. Vykostené čerstvé mäso, z ktorého boli odstránené všetky priliehajúce tkanivá vrátane zrejmých nervových
a lymfatických tkanív, a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v časti I a získané z tohto mäsa, ktoré
pochádzajú z vhodných zvierat z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 5, sa môžu v súlade s § 17
ods. 3 uvádza� na trh, len ak boli získané zo zvierat osvedčených o splnení požiadaviek uvedených v bode 2
a pochádzajúcich zo stád, v ktorých sa v posledných siedmich rokoch nevyskytol žiadny prípad bovinnej
spongiformnej encefalopatie a ktoré sú osvedčené, že spĺňajú požiadavky uvedené v bode 1, a sú vyrobené
v prevádzkarňach spĺňajúcich požiadavku uvedenú v bode 11. Orgán veterinárnej správy zabezpečí dodržia-
vanie požiadaviek týkajúcich sa počítačového systému sledovania a kontrol uvedených v bodoch 3 až 10
a v bode 12.

Požiadavky vz�ahujúce sa na stáda
1.a) Stádo je skupina zvierat tvoriacich oddelenú a odlišnú jednotku, ktorá je chovaná, ustajnená a držaná

oddelene od akejko¾vek inej skupiny zvierat a ktorá je označená vlastnými identifikačnými číslami stáda
a zvierat.

  b) Stádo je vhodným stádom, ak sa v ňom najmenej sedem rokov nevyskytol žiadny potvrdený prípad bovinnej
spongiformnej encefalopatie a ani prípad podozrenia, pri ktorom sa nevylúčila diagnóza bovinnej spongiformnej
encefalopatie, u akéhoko¾vek zviera�a, ktoré je alebo bolo v stáde, bolo premiestnené cez stádo alebo z neho.

  c) Ako výnimka z ustanovenia písmena b) sa stádo, ktoré existovalo menej ako sedem rokov, považuje za vhodné
stádo, ak po dôkladnom vyšetrení vykonanom orgánom veterinárnej správy sa zistilo, že
1. všetky zvieratá narodené alebo premiestnené do novozriadeného stáda spĺňajú požiadavky uvedené

v bode 2 písm. a), d) a e),
2. stádo spĺňa požiadavky uvedené v písmene b) počas jeho existencie.

  d) Ak je stádo novozriadeným stádom v chove s potvrdeným prípadom bovinnej spongiformnej encefalopatie
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u akéhoko¾vek zviera�a, ktoré už bolo v stáde alebo prešlo stádom, alebo bolo zo stáda v tomto chove
premiestnené, novozriadené stádo môže by� vhodným stádom len po dôkladnom vyšetrení vykonanom
orgánom veterinárnej správy osvedčujúcim dodržiavanie všetkých nasledujúcich podmienok:
1. všetky zvieratá z postihnutého stáda skôr držaného v rovnakom chove boli odstránené alebo usmrtené,
2. všetko krmivo bolo odstránené a zlikvidované a všetky nádoby na krmivo boli dôkladne vyčistené,
3. všetky budovy boli pred prijatím nových zvierat vyprázdnené a dôkladne vyčistené,
4. všetky požiadavky uvedené v písmene c) boli splnené.

Požiadavky vz�ahujúce sa na zvieratá
 2. a) všetky záznamy o narodení, identifikácii a premiestňovaní zviera�a sú zaznamenané v úradnom počítačovom

systéme sledovania,
b) zviera je staršie ako šes� mesiacov, ale mladšie ako 30 mesiacov, ako bolo zistené na základe úradného

počítačového záznamu o dátume jeho narodenia,
c) jeho matka žila najmenej šes� mesiacov po jeho narodení,
d) u jeho matky sa nevyvinula bovinná spongiformná encefalopatia a ani nie je podozrivá na bovinnú

spongiformnú encefalopatiu,
e) stádo narodenia zviera�a a všetky stáda, ktorými prešlo, sú vhodné.

Počítačový systém sledovania
 3. Úradný počítačový systém sledovania uvedený v bode 2 písm. a) je schválený pod¾a veterinárnych požiadaviek,

len ak sa používa dostatočne dlhý čas na to, aby obsahoval všetky informácie vz�ahujúce sa na život
a premiestňovanie zvierat, potrebné na kontrolu dodržiavania požiadaviek tohto nariadenia a týkajúce sa len
zvierat narodených po začatí činnosti tohto systému. Historické údaje vložené do počítača pre akéko¾vek
obdobie pred zriadením systému nebudú na tento účel uznané.

Kontroly
 4. Ak akéko¾vek zviera na zabitie alebo akáko¾vek okolnos� spojená s jeho zabitím nespĺňa všetky požiadavky

tohto nariadenia, zviera sa musí automaticky odmietnu� a jeho pas sa musí zabavi�. Ak je táto informácia
k dispozícii po zabití, orgán veterinárnej správy musí okamžite zastavi� vydávanie osvedčení a zruši� vydané
osvedčenia. Ak už došlo k odoslaniu, orgán veterinárnej správy musí informova� príslušný úrad miesta určenia.
Príslušný úrad miesta určenia musí prija� primerané opatrenia.

 5. Zabitie vhodných zvierat sa musí vykona� na bitúnkoch, ktoré sa nepoužívajú na zabíjanie iného hovädzieho
dobytka, ako je hovädzí dobytok zabíjaný v rámci databázovej schémy alebo schémy osvedčovania stáda.

 6. Orgán veterinárnej správy musí zabezpeči� odstránenie nasledujúcich miazgových uzlín v rozrábkarňach: 
lnn. poplitei, lnn. ischiadici, lnn. inguinales superficiales, lnn. inguinales profundi, lnn. iliaci laterales, lnn.
iliaci mediales, lnn. renales, lnn. prefemorales, lnn. lumbales, ln. costocervicalis, lnn. sternales, lnn.
prescapulares, ln. axillaris a lnn. cervicales profundi.

 7. Prostredníctvom úradného systému sledovania do zabitia zvierat sa musí zabezpeči� vysledovanie mäsa až
k vhodnému zviera�u alebo po rozrábke k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Aby bolo možné zásielku
vráti�, musí sa po zabití zabezpeči� na základe etikiet vysledovanie čerstvého mäsa a produktov uvedených
v časti I spä� k vhodnému zviera�u. V prípade krmiva pre spoločenské zvieratá sa musí zabezpeči� vysledovanie
prostredníctvom sprievodných dokladov a záznamov.

 8. Všetky telá vhodných zvierat musia ma� svoje vlastné čísla zodpovedajúce číslu ušnej značky.
 9. Krajiny musia používa� podrobné protokoly zahŕňajúce

a) sledovanie a kontroly pred zabitím,
b) kontroly v priebehu zabitia,
c) kontroly v priebehu spracovania krmiva pre spoločenské zvieratá,
d) všetky požiadavky na etikety a osvedčovanie po zabití do miesta predaja.

10. Orgán veterinárnej správy musí zriadi� systém evidencie kontrol tak, aby mohla by� kontrola preukázaná.

Prevádzkareň
11. Na to, aby mohla by� prevádzkareň schválená, musí vytvori� a uplatňova� systém, ktorým sa označí vhodné

mäso a vhodné produkty a ktorým možno vysledova� všetko mäso spä� k zviera�u alebo po rozrábke
k zvieratám rozrábaným v rovnakej skupine. Systém musí umožňova� úplnú vysledovate¾nos� mäsa alebo
produktov živočíšneho pôvodu na všetkých stupňoch a záznamy sa musia uchováva� najmenej dva roky.
Podrobnosti o používanom systéme musia by� prevádzkovate¾om poskytnuté orgánu veterinárnej správy
v písomnej forme.

12. Orgán veterinárnej správy musí posúdi�, schváli� a sledova� systém prevádzkarne zais�ujúci úplné oddelenie
a vysledovate¾nos� spä� aj dopredu.
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Čas� D

Požiadavky na vývoz

Pri vývoze do tretích krajín musí živý hovädzí dobytok a produkty živočíšneho pôvodu z nich pochádzajúce spĺňa�
požiadavky na výmenu s členskými štátmi uvedené v tomto nariadení.
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DOVOZ ŽIVÝCH ZVIERAT, EMBRYÍ, VAJÍČOK A PRODUKTOV ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU
DO SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Čas� A

Dovoz hovädzieho dobytka a všetkého tovaru pochádzajúceho z neho, pre ktoré toto nariadenie stanovuje zvláštne
pravidlá, z krajín alebo oblastí klasifikovaných do kategórie 1 možno vykona�, len ak orgán veterinárnej starostli-
vosti má predložený medzinárodný veterinárny certifikát osvedčujúci, že krajina alebo oblas� spĺňa požiadavky na
klasifikáciu do tejto kategórie uvedené v prílohe č. 2 časti C.

Čas� B

Dovoz hovädzieho dobytka

A. Dovoz hovädzieho dobytka z krajiny alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno vykona�, len ak orgán
veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržia-

vaný,
2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky je označený trvalým identifikačným systémom

umožňujúcim jeho vysledovanie spä� k matke a stádu pôvodu a umožňujúcim stanovi�, že zvieratá nie sú
potomkami podozrivých alebo potvrdených matiek infikovaných bovinnou spongiformnou encefalopatiou.

B. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno vykona�, len ak orgán
veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržia-

vaný,
2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky 

a) je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie spä� k matke a stádu pôvodu
a umožňujúcim stanovi�, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú
spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

b) narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongi-
formnej encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo 

c) narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z
cicavcov.

C. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí zaradených do kategórie 4 možno vykona�, len ak orgán
veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne dodržia-

vaný,
2. hovädzí dobytok určený na dovoz do Slovenskej republiky 

a) je označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim jeho vysledovanie spä� k matke a stádu pôvodu
a umožňujúcim stanovi�, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú
spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

b) narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongi-
formnej encefalopatie najmenej sedem rokov, alebo

c) narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z
cicavcov.

D. Dovoz hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 5 možno vykona�, len ak orgán
veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz bol účinne

dodržiavaný,
2. postihnutý hovädzí dobytok bol usmrtený a úplne zlikvidovaný rovnako ako

a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred  prvými klinickými
príznakmi choroby alebo po nich,

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty, ak sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive,
3. zvieratá určené na dovoz do Slovenskej republiky 

a) narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami
pochádzajúcimi z cicavcov,

b) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie spä� k matke a stádu pôvodu

Príloha č. 9
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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a umožňujúcim stanovi�, že zvieratá nie sú potomkami matiek, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú
spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

c) narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol potvrdený žiadny prípad bovinnej spongi-
formnej encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo
stáda s rovnakým zdravotným štatútom, alebo

d) narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny
prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove
alebo pochádzajúci zo stáda s rovnakým zdravotným štatútom.

Čas� C

Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka

A. Dovoz čerstvého mäsa (s kos�ou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín
alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený
medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi
z cicavcov bolo zakázané a že zákaz je účinne dodržiavaný.

B. Dovoz čerstvého mäsa (s kos�ou alebo vykosteného) a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín
alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený
medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a tento zákaz je účinne dodržia-

vaný,
2. čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené na dovoz do Slovenskej republiky

neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5 ani zo
separovaného mäsa z kostí hlavy alebo chrbtice.

C. Dovoz čerstvého mäsa (s kos�ou alebo vykosteného) a mäsových produktov pochádzajúcich z hovädzieho
dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 4 možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy
má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
2. čerstvé mäso a produkty pochádzajúce z hovädzieho dobytka určené na dovoz do Slovenskej republiky

neobsahujú alebo neboli získané zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5 ani zo
separovaného mäsa z hlavy alebo chrbtice.

D. Dovoz čerstvého mäsa a produktov pochádzajúcich z hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikova-
ných do kategórie 5 je zakázaný okrem produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 8 časti C I. Tento
dovoz možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát,
ktorý osvedčuje, že
1. spĺňajú požiadavky § 17 ods. 2 a požiadavky uvedené v prílohe č. 8 časti C II alebo III,
2. mäsové výrobky určené na dovoz do Slovenskej republiky neobsahujú alebo nie sú získané zo žiadneho

produktu uvedeného v časti F ani zo žiadneho špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v prílohe č. 5,
3. používa sa systém umožňujúci vysledovanie čerstvého mäsa a produktov  pochádzajúcich z hovädzieho dobytka

určeného na dovoz do Slovenskej republiky spä� do podnikov, z ktorých pochádzajú,
4. hovädzí dobytok, z ktorého mäso alebo mäsové produkty určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú,

a) bol označený trvalým identifikačným systémom umožňujúcim vysledovanie zvierat spä� k matke a k stádu
pôvodu,

b) nie je potomstvom samíc, u ktorých bolo podozrenie na BSE alebo u ktorých bola bovinná spongiformná
encefalopatia potvrdená, a
1. narodil sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia hospodárskych zvierat bielkovinami

pochádzajúcimi z cicavcov alebo
2. narodil sa, bol odchovaný a držaný v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny

prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie,
5. kŕmenie hospodárskych zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne

dodržiavaný,
6. postihnutý hovädzí dobytok bol zabitý a úplne zničený rovnako ako

a) ak ide o samice, ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov pred  prvými klinickými príznakmi
choroby alebo po nich,

b) všetok hovädzí dobytok z rovnakej kohorty, ak sú tieto zvieratá v krajine alebo v oblasti stále nažive.
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Čas� D

Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka

A. Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 2 možno
vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje,
že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
2. embryá a vajíčka boli odobraté, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)

B. Dovoz vajíčok a embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 3 možno
vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje,
že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
2. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu
a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bola potvrdená bovinná spongiformná encefalopatia,

b) nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo u ktorých
bola bovinná spongiformná encefalopatia potvrdená,

c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya,
3. vajíčka a embryá boli odberané, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)

C. Dovoz vajíčok a embryí z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 4 možno vykona�, len ak orgán
veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
1. kŕmenie prežúvavcov bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
2. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré

a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu
a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu alebo
ktoré boli bovinnou spongiformnou encefalopatiou postihnuté,

b) nie sú postihnuté bovinnou spongiformnou encefalopatiou,
c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya a

1. narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia prežúvavcov bielkovinami pochádzajú-
cimi z cicavcov alebo

2. narodili sa, boli odchované a držané v stádach, v ktorých nebol posledných sedem rokov potvrdený žiadny
prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie,

3. vajíčka a embryá boli odobraté, spracované a uchovávané v súlade s osobitným predpisom.16)
D. Dovoz vajíčok a embryí hovädzieho dobytka z krajín alebo z oblastí klasifikovaných do kategórie 5 možno

vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje,
že
1. kŕmenie chovných zvierat bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
2. postihnutý hovädzí dobytok, a ak ide o samice, aj ich poslední potomkovia narodení v priebehu dvoch rokov

pred klinickým začiatkom choroby alebo po ňom boli usmrtení a úplne zlikvidovaní, ak boli v krajine alebo
v oblasti nažive,

3. vajíčka a embryá určené na dovoz do Slovenskej republiky pochádzajú zo samíc, ktoré
a) sú označené trvalým identifikačným systémom umožňujúcim ich vysledovanie k matke a stádu pôvodu

a zvieratá nie sú potomkami samíc, u ktorých bolo podozrenie z bovinnej spongiformnej encefalopatie alebo
bola potvrdená bovinná spongiformná encefalopatia,

b) nie sú postihnuté bovinnou spongiformnou encefalopatiou,
c) neboli podozrivé z postihnutia bovinnou spongiformnou encefalopatiou v čase odberu embrya a

1. narodili sa po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu kŕmenia chovných zvierat bielkovinami pochá-
dzajúcimi z cicavcov alebo

2. neboli nikdy kŕmené bielkovinami pochádzajúcimi z cicavcov a narodili sa, boli odchované a držané
v stádach, v ktorých nebol najmenej sedem rokov potvrdený žiadny prípad bovinnej spongiformnej
encefalopatie a v ktorých je držaný len hovädzí dobytok narodený v chove alebo pochádzajúci zo stáda
s rovnakým zdravotným štatútom,

4. vajíčka a embryá boli odobraté, spracované a uchovávané prísne v súlade s osobitným predpisom.16)

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 291/2003 Z. z. o podmienkach zdravia zvierat pri výmene embryí hovädzieho dobytka a ich dovoze
z tretích krajín.
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Čas� E

Dovoz oviec a kôz

Ovce a kozy dovážané do Slovenskej republiky musia spĺňa� požiadavky, ktoré poskytujú zdravotné záruky
rovnocenné zárukám požadovaným týmto nariadením alebo pod¾a tohto nariadenia.

Čas� F

Dovoz produktov živočíšneho pôvodu uvedených v prílohe č. 9 časti C do Slovenskej republiky z tretích krajín
alebo z oblastí tretích krajín klasifikovaných do kategórie 5 je v súlade s § 17 ods. 3 zakázaný, ak obsahujú alebo
pochádzajú z nasledujúcich produktov alebo materiálov pochádzajúcich z prežúvavcov:
a) mechanicky separované mäso,
b) fosforečnan vápenatý určený na kŕmenie hospodárskych zvierat,
c) želatína, ak nebola vyrobená z koží,
d) prečistený kafilerický tuk prežúvavcov a deriváty vyrobené z neho, ak neboli vyrobené z tukového tkaniva posúdeného

ako požívate¾né alebo zo surovín, ktoré boli spracované v súlade s osobitným predpisom.13)

Čas� G

Pri dovoze produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín alebo z oblastí tretích krajín, ktoré nie sú klasifikované
do kategórie I, musia by� príslušné certifikáty, požadované právnymi predpismi, doplnené vyhlásením podpísaným
kompetentným úradom krajiny produkcie v znení:

„Produkt živočíšneho pôvodu neobsahuje a ani nepochádza zo špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného
v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie
a eradikáciu niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001
Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 stanovujúcemu pravidlá na prevenciu, tlmenie a ozdravenie od
niektorých prenosných spongiformných encefalopatií alebo mechanicky separovaného mäsa získaného z kostí hlavy
alebo chrbtice hovädzieho dobytka. Tieto zvieratá neboli zabité po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny
alebo neboli rovnakou metódou okamžite usmrtené, alebo neboli zabité laceráciou po omráčení centrálneho
nervového tkaniva priebojníkom omračovacieho prístroja zavedeným do lebečnej dutiny.“.
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REFERENČNÉ LABORATÓRIÁ, ODBER VZORIEK A LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY 

Čas�  A

Národné referenčné laboratóriá

1. Národné referenčné laboratórium
a) musí disponova� dostatočným množstvom zariadení a kvalifikovaného personálu, aby mohlo vždy, a najmä ak

sa vyskytne príslušná choroba prvýkrát, identifikova� typ a kmeň pôvodcu bovinnej spongiformnej encefalopatie
a potvrdi� výsledky iných diagnostických laboratórií. Ak identifikáciu kmeňa pôvodcu nevykoná, zabezpečí, aby
bol vyšetrovaný materiál zaslaný do referenčného laboratória Európskych spoločenstiev na zistenie kmeňa
pôvodcu,

b) overuje diagnostické metódy používané inými diagnostickými laboratóriami,
c) je zodpovedné za koordináciu diagnostických štandardov a metód; na tento účel

1. môže zásobova� diagnostickými reagenciami laboratóriá schválené hlavným veterinárnym lekárom,
2. kontroluje kvalitu všetkých používaných diagnostických reagencií,
3. zabezpečuje pravidelné porovnávacie testy,
4. uchováva izoláty alebo príslušné tkanivá obsahujúce pôvodcu choroby, ktoré boli získané z potvrdených

prípadov choroby,
5. overuje výsledky z diagnostických laboratórií menovaných hlavným veterinárnym lekárom,

d) spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev.
2. Ako výnimka z bodu 1 sa v prípade, ak referenčné laboratórium nie je k dispozícii, využijú služby referenčného

laboratória Európskych spoločenstiev alebo národného referenčného laboratória členského štátu.
3. Národné referenčné laboratórium Slovenskej republiky je Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied

Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. 

Čas�  B

Referenčné laboratórium Európskych spoločenstiev

Referenčným laboratóriom Európskych spoločenstiev pre prenosnú spongiformnú encefalopatiu je
   The Veterinary Laboratories Agency
   Woodham Lane
   New Haw
   Addlestone
   Surrey KT15  3NB
   United Kingdom.

Čas� C

Odbery a laboratórne testy

1. Odbery
Všetky vzorky určené na vyšetrenie na prítomnos� prenosnej spongiformnej encefalopatie sa musia odobra�
pomocou metód a postupov stanovených v poslednom vydaní Manuálu štandardov pre diagnostické testy
a vakcíny Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE)  (ïalej len „manuál“). Ak metódy a postupy nie sú
k dispozícii, vzorky sa musia odobra� spôsobom vhodným na správne vykonávanie testov. Vzorky sa ïalej musia
správne označi� pod¾a totožnosti vzorkovaného zviera�a.

2. Laboratóriá
Každé laboratórne vyšetrenie na prenosnú spongiformnú encefalopatiu sa musí vykona� v laboratóriách
schválených na tento účel.

3. Metódy a postupy
3.1. Laboratórne vyšetrenie na prítomnos� bovinnej spongiformnej encefalopatie u hovädzieho dobytka

a) Podozrivé prípady
Tkanivá z hovädzieho dobytka zaslané na laboratórne vyšetrenie pod¾a § 13 ods. 2 sa musia histopatolo-
gicky vyšetri� pod¾a postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu. Ak je výsledok

Príloha č. 10
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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histopatologického vyšetrenia dubiózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia
vyšetri� jednou z ïalších diagnostických metód uvedených v manuáli (imunocytochémia, immuno-blotting
alebo dôkaz charakteristických fibríl elektrónovou mikroskopiou). Rýchle testy sa nemôžu použi� na tento
účel.
Ak je výsledok jedného z hore uvedených vyšetrení pozitívny, zviera sa musí považova� za pozitívny prípad
bovinnej spongiformnej encefalopatie.

b) Monitoring bovinnej spongiformnej encefalopatie
Tkanivá z hovädzieho dobytka zaslané na laboratórne vyšetrenie pod¾a prílohy č. 3 časti A I sa musia vyšetri�
rýchlym testom.
Ak je výsledok rýchleho testu dubiózny alebo pozitívny, tkanivá sa musia okamžite podrobi� konfirmačným
vyšetreniam v úradnom laboratóriu. Konfirmačné vyšetrenie sa musí zača� histopatologickým vyšetrením
mozgového kmeňa pod¾a postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu alebo inak
nevhodného materiálu na histopatologické vyšetrenie. Ak je výsledok histopatologického vyšetrenia du-
biózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia vyšetri� jednou z ïalších
diagnostických metód uvedených v písmene a).
Zviera sa musí považova� za pozitívny prípad bovinnej spongiformnej encefalopatie, ak je výsledok rýchleho
testu pozitívny alebo dubiózny a
1. výsledok nasledujúceho histopatologického vyšetrenia je pozitívny alebo
2. výsledok inej diagnostickej metódy uvedenej  v písmene a) je pozitívny.

3.2. Laboratórne vyšetrenie na prítomnos� scrapie  u oviec a kôz
a) Podozrivé prípady

Tkanivá z oviec a kôz zaslané na laboratórne vyšetrenie pod¾a § 13 ods. 2 sa musia histopatologicky vyšetri�
pod¾a postupu uvedeného v manuáli okrem prípadu autolýzy materiálu. Ak je výsledok histopatologického
vyšetrenia dubiózny alebo negatívny alebo ak je materiál autolyzovaný, tkanivá sa musia vyšetri� imuno-
cytochemicky alebo immuno-blottingom pod¾a manuálu. Rýchle testy sa nemôžu použi� na tento účel.
Ak je výsledok jedného z hore uvedených vyšetrení pozitívny, zviera sa musí považova� za pozitívny prípad
scrapie.

b) Monitoring scrapie
Tkanivá z oviec a kôz zaslané na laboratórne vyšetrenie pod¾a prílohy č. 3 časti A II  sa musia vyšetri�
rýchlym testom.
Ak je výsledok rýchleho testu dubiózny alebo pozitívny, mozgový kmeň sa musí okamžite zasla� do úradného
laboratória na konfirmačné vyšetrenie imunocytochémiou alebo immuno-blottingom, ako je uvedené
v písmene a).
Zviera sa musí považova� za pozitívny prípad scrapie, ak je výsledok konfirmačného vyšetrenia pozitívny.

3.3. Laboratórne vyšetrenie na prítomnos� iných prenosných spongiformných encefalopatií, ako sú uvedené
v bodoch 3.1. a 3.2.
Testy vykonávané na potvrdenie podozrenia z výskytu prenosných spongiformných encefalopatií iné, ako sú
encefalopatie uvedené v bodoch 3.1. a 3.2., musia zahŕňa� prinajmenšom histopatologické vyšetrenie
mozgového tkaniva. Orgán veterinárnej správy môže požadova� laboratórne testy, ako je imunocytochémia,
immuno-blotting, dôkaz charakteristických fibríl elektrónovým mikroskopom alebo ïalšie metódy určené na
dôkaz ochorenia súvisiaceho s prionovým proteínom. V každom prípade sa musí vykona� jedno ïalšie
laboratórne vyšetrenie, ak je úvodné histopatologické vyšetrenie negatívne alebo dubiózne. V prípade prvého
výskytu choroby sa musia vykona� najmenej tri rôzne vyšetrenia.
Ak je podozrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu pri inom druhu zvierat, ako je hovädzí dobytok,
vzorky sa musia zasla� na typizáciu kmeňa.

4. Rýchle testy
Na účely vykonávania testov v súlade s § 6 ods. 3 a § 7 ods. 1 sa musia použi� ako rýchle testy nasledujúce
metódy:
a) test immuno-blotting, založený na postupe western blotting na detekciu proteáza-rezistentného fragmentu

PrPRes (Prionics Check test),
b) chemiluminiscenčný ELISA test, zahŕňajúci extrakčný postup a techniku ELISA, pri použití obohateného

chemiluminiscenčného reagens (Enfer test),
c) sendvičová imunoanalýza pre PrPRes  vykonaná po denaturácii a koncentrácii (Bio-Rad Platelia test).

5. Alternatívne testy budú definované.
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PRECHODNÉ OPATRENIA (§ 22)

A. Prechodné opatrenia týkajúce sa odstraňovania špecifikovaného rizikového materiálu, mechanicky separova-
ného mäsa
1. Orgán veterinárnej správy zabezpečí, aby špecifikovaný rizikový materiál bol odstránený a likvidovaný v súlade

s bodmi 5 až 8, a ak je to možné, v súlade s bodom 11.
a) Nasledujúce tkanivá sú považované za špecifikovaný rizikový materiál:

1. lebka vrátane mozgu a očí, mandle, chrbtica okrem chvostových stavcov a priečnych výbežkov bedrových
stavcov, hrudných stavcov a krídel krížovej kosti, ale vrátane ganglií dorzálnych koreňov a miechy
hovädzieho dobytka staršieho ako 12 mesiacov, a črevá od dvanástorníka po konečník a mezentérium
hovädzieho dobytka akéhoko¾vek veku,

2. lebka vrátane mozgu a očí, mandle a miecha oviec a kôz starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými
trvalými rezákmi, slezina oviec a kôz akéhoko¾vek veku.

Pod¾a veterinárnych požiadaviek a pod¾a štatistickej pravdepodobnosti výskytu bovinnej spongiformnej
encefalopatie v zodpovedajúcich vekových skupinách populácie hovädzieho dobytka na základe výsledkov
monitoringu bovinnej spongiformnej encefalopatie vykonávaného pod¾a prílohy č. 3 časti A I a časti B bodu
1 sa môže upravi� vek na odstránenie chrbtice hovädzieho dobytka.

b) Okrem špecifikovaného rizikového materiálu uvedeného v písmene a) sa musia za špecifikovaný rizikový
materiál považova� nasledujúce tkanivá v Spojenom krá¾ovstve a v Portugalsku okrem autonómnej oblasti
Azory:
— celá hlava okrem jazyka vrátane mozgu, očí, ganglií trojklanného nervu a mandlí; týmus, slezina a miecha

hovädzieho dobytka staršieho ako šes� mesiacov.
2. Ako výnimku z bodu 1  písm. a)1 orgán veterinárnej správy pod¾a veterinárnych požiadaviek môže prija�

rozhodnutie, aby bolo dovolené použitie chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií z hovädzieho dobytka
a) narodeného, nepretržite chovaného a zabitého v Slovenskej republike alebo v členských štátoch, pre ktoré

vedecké vyhodnotenie stanovilo, že výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie u domáceho hovädzieho
dobytka je vysoko nepravdepodobný alebo nepravdepodobný, ale nie nevylúčený, alebo

b) narodeného po dátume nadobudnutia účinnosti zákazu skrmova� cicavčiu bielkovinu prežúvavcom v kra-
jinách s výskytom bovinnej spongiformnej encefalopatie u domácich zvierat alebo pre ktoré vedecké
vyhodnotenie stanovilo, že výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie u domáceho hovädzieho dobytka je
pravdepodobný.

Orgán veterinárnej správy môže požiada� o túto výnimku predložením presvedčivých dôkazov týkajúcich sa
písmena a) alebo b) komisii.
Krajiny uplatňujúce túto výnimku musia navyše pri požiadavkách uvedených v prílohe č. 3 časti A I zaruči�,
že jeden zo schválených rýchlych testov uvedených v prílohe č. 10 časti C bode 4 je používaný u všetkého
hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov, ktorý
a) uhynul na farme alebo pri preprave, ale ktorý nebol zabitý na ¾udskú spotrebu, okrem uhynutých zvierat

v od¾ahlých oblastiach s nízkou hustotou zvierat v krajinách, kde je výskyt bovinnej spongiformnej encefalopatie
nepravdepodobný,

b) bol normálne zabitý na ¾udskú spotrebu.
Táto výnimka nebude použitá na povolenie použitia chrbtice a dorzálnych koreňových ganglií z hovädzieho
dobytka staršieho ako 30 mesiacov zo Spojeného krá¾ovstva alebo z Portugalska s výnimkou autonómnej oblasti
Azory.
Odborníci z komisie môžu vykonáva� kontroly na mieste, aby ïalej overili predložený dôkaz v súlade s § 21.

3. Kosti hovädzieho dobytka, oviec a kôz sa nesmú použi� na výrobu mechanicky separovaného mäsa.
4. U hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, ktorých mäso je určené na výživu ¾udí alebo zvierat, sa nesmie používa�

lacerácia centrálneho nervového tkaniva pri omráčení zavedením priebojníka omračovacieho prístroja do
lebečnej dutiny.

5. Špecifikovaný rizikový materiál sa musí odstraňova�
a) na bitúnkoch, alebo ak je to možné, na iných miestach určených na zabitie,
b) v rozrábkarňach, ak ide o chrbticu hovädzieho dobytka,
c) v prevádzkarňach na spracovanie vysokorizikového materiálu a v prevádzkarňach uvedených v osobitnom

predpise13) pod dozorom pracovníka povereného orgánom veterinárnej správy. Tieto podniky musia by� na
tento účel schválené orgánom veterinárnej správy.

Ak špecifikovaný rizikový materiál nie je odstránený z mŕtvych zvierat, časti tela obsahujúce špecifikovaný

Príloha č. 11
k nariadeniu vlády č. 323/2003 Z. z.
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rizikový materiál alebo celé telo musia by� ošetrené ako špecifikovaný rizikový materiál. Celé telá zvierat sa
nemusia v tomto prípade zafarbova� pod¾a požiadaviek uvedených v bode 7.

6. Ako výnimku z bodu 5 orgán veterinárnej správy môže rozhodnú� umožni�
a) získavanie jazykov a mäsa z líc hovädzieho dobytka, oviec a kôz v rozrábkarňach špeciálne povolených na

tento účel,
b) odstraňovanie miechy oviec a kôz v rozrábkarňach špeciálne povolených na tento účel,
c) odstraňovanie chrbtice z tiel alebo častí tiel v mäsiarstvach špeciálne povolených, monitorovaných a regis-

trovaných na tento účel. 
7. Všetok špecifikovaný rizikový materiál sa musí okamžite po odstránení zafarbi� farbou, prípadne označi�

a úplne zniči�
a) spálením bez predchádzajúcej úpravy alebo
b) po predchádzajúcej úprave

1. v súlade so systémami uvedenými v osobitnom predpise13)
a) spálením,
b) spoluspálením,

2. zahrabaním na povolenej skládke odpadu v súlade s normami uvedenými v osobitnom predpise.13)
Materiál pred opätovným spracovaním sa musí opakovane zafarbi�, prípadne označi�, ak farba nie je dostatočne
vidite¾ná alebo označenie rozoznate¾né. 

8. Orgán veterinárnej správy môže ako výnimku z ustanovení bodov 5 a 7 povoli� spálenie alebo zahrabanie
špecifikovaného rizikového materiálu alebo celých tiel zvierat bez predchádzajúceho zafarbenia alebo bez
odstránenia špecifikovaného rizikového materiálu za okolností pod¾a osobitného predpisu13) a metódou, ktorá
a) vylučuje riziko prenosu prenosnej spongiformnej encefalopatie, 
b) je schválená a overená orgánom veterinárnej správy.

9. Špecifikovaný rizikový materiál alebo spracovaný materiál z neho pochádzajúci sa môže odosla� do členského
štátu len na následné spálenie v súlade s osobitným predpisom13) alebo bodom 11 písm. b).
Tento bod sa môže zmeni� a doplni� na požiadanie členského štátu tak, aby mohol odosla� špecifikovaný rizikový
materiál alebo z neho spracovaný materiál do tretích krajín na spálenie, len čo budú prijaté podmienky
upravujúce takýto vývoz.

10. a) Nasledujúce produkty živočíšneho pôvodu je možné dováža� do Slovenskej republiky, len ak spĺňajú požiadavky
uvedené v písmene b) týchto živočíšnych produktov:
 1. špecifikovaný rizikový materiál uvedený v bode 1 písm. a),
 2. čerstvé mäso definované osobitným predpisom, 12)
 3. mleté mäso a mäsové prípravky definované osobitným predpisom,17)
 4. mäsové výrobky definované osobitným predpisom,17) 
 5. ostatné výrobky živočíšneho pôvodu definované osobitným predpisom,18)
 6. kafilerické tuky uvedené v osobitnom predpise,10)
 7. želatína uvedená v osobitnom predpise,10)
 8. krmivo pre spoločenské zvieratá uvedené v osobitnom predpise,10)
 9. spracovaný živočíšny proteín uvedený v osobitnom predpise,10)
10. kosti a výrobky z kostí uvedené v osobitnom predpise,10)
11. suroviny na výrobu živočíšnych krmív uvedené v osobitnom predpise.10)
Akýko¾vek odkaz na „produkty živočíšneho pôvodu“ označuje produkty živočíšneho pôvodu uvedené v tomto
bode a netýka sa iných produktov živočíšneho pôvodu, ktoré tieto produkty živočíšneho pôvodu obsahujú alebo
z týchto produktov pochádzajú.

      b) Ak sú produkty uvedené v písmene a) živočíšneho pôvodu, obsahujúce materiál z hovädzieho dobytka, oviec
alebo kôz, dovážané do Slovenskej republiky z tretích krajín alebo ich oblastí, zdravotný certifikát musí dopĺňa�
vyhlásenie podpísané príslušným úradom krajiny produkcie v znení:
„Tento produkt neobsahuje a nebol získaný zo 
a) špecifikovaného rizikového materiálu, ako je uvedené v prílohe č. 11 časti A nariadenia vlády Slovenskej

republiky č. 323/2003 Z. z. o pravidlách na prevenciu, tlmenie a eradikáciu niektorých prenosných
spongiformných encefalopatií alebo v prílohe 11 časti A k nariadeniu (ES) č. 999/2001, vyrobeného po 31.
marci 2001, ani mechanicky separovaného mäsa získaného z kostí hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz,
vyrobeného po 31. marci 2001. Po 31. marci 2001 neboli hovädzí dobytok, ovce a kozy, z ktorých bol tento
produkt získaný, zabité po omráčení plynovou injekciou do lebečnej dutiny alebo neboli rovnakou metódou
usmrtené, alebo neboli zabité laceráciou po omráčení centrálneho nervového tkaniva priebojníkom omra-
čovacieho prístroja zavedeného do lebečnej dutiny. Telá zvierat, polovičky a štvrte tiel zvierat môžu
obsahova� chrbticu na dovoz; alebo

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

18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 287/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri výmene mäsových výrobkov s členskými
štátmi.
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b) materiálov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz iných, ako sú materiály získané zo zvierat narodených, trvale
chovaných a zabitých v nasledujúcich krajinách:

Argentína
Austrália
Botswana
Brazília
Čile
Kostarika
Island
Namíbia
Nový Zéland
Nikaragua
Panama
Paraguaj
Uruguaj
Salvádor
Singapur
Svazijsko
Vanuatu.

11. Orgán veterinárnej správy musí vykonáva� časté úradné kontroly na overenie správneho uplatňovania tejto
časti a musí zabezpeči�, aby boli prijaté opatrenia zabraňujúce akejko¾vek kontaminácii, najmä na bitúnkoch,
v rozrábkach, v prevádzkarňach na spracovanie živočíšnych odpadov a prevádzkarňach na spracovanie vysoko-
rizikových materiálov schválených v súlade s osobitným predpisom,10) v mäsiarstvach registrovaných pod¾a
bodu 6, na skládkach odpadu a v iných zariadeniach na skladovanie alebo spa¾ovanie. Krajiny predovšetkým
musia vytvori� systém, ktorý zabezpečuje a kontroluje, že
a) špecifikovaný rizikový materiál používaný na výrobu produktov uvedených v § 2 ods. 2 je používaný

výhradne na povolené účely,
b) špecifikovaný rizikový materiál, predovšetkým taký, ktorý je odstraňovaný v iných zariadeniach alebo

prevádzkarňach, ako sú bitúnky, je úplne oddelený od iného odpadu, ktorý nie je určený na spálenie, je
oddelene zhromažïovaný a je likvidovaný v súlade s bodom 1 a s bodmi 5 až 9. Orgán veterinárnej správy
môže rozhodnú� povoli� odosielanie hláv alebo tiel zvierat obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál do
členského štátu, ak je s týmto členským štátom dohodnuté prijatie tohto materiálu a sú schválené zvláštne
podmienky použite¾né na takúto prepravu.

Telá zvierat, polovičky a štvrte tiel zvierat, ktoré neobsahujú špecifikovaný rizikový materiál iný ako chrbticu
vrátane dorzálnych koreňových ganglií, môžu však by� dovezené do Slovenskej republiky alebo odoslané do
členského štátu bez hore uvedeného predchádzajúceho súhlasu.

12. Odstraňovanie chrbtice uvedené v bode 1 písm. a)1 podlieha kontrolnému systému. Tento kontrolný systém
zahŕňa nasledujúce opatrenia:
a) označenie tiel alebo častí tiel hovädzieho dobytka, ako je uvedené v osobitnom predpise,17) modrým prúžkom

na etikete pod¾a osobitného predpisu,3) ak odstraňovanie chrbtice sa nevyžaduje okrem dodávky konečnému
spotrebite¾ovi,

b) uvedenie v obchodnom doklade pod¾a osobitného predpisu12) alebo v dokumente vz�ahujúcom sa na
osobitný predpis12) počtu tiel alebo častí tiel hovädzieho dobytka, z ktorých je odstránenie chrbtice
vyžadované a z ktorých nie,

c) ročnú archiváciu obchodných dokumentov uvedených v písmene b) mäsiarstvami. 

B . Prechodné opatrenia týkajúce sa zákazov kŕmenia zvierat
Osobitné predpisy13) zostávajú v platnosti.
Pod¾a veterinárnych požiadaviek sa môže prija� rozhodnutie na zmenu tohto zariadenia vzh¾adom na situáciu
v Slovenskej republike alebo v členskom štáte na základe výsledkov inšpekcií komisie a výskytu bovinnej
spongiformnej encefalopatie, na základe výsledkov monitorovania bovinnej spongiformnej encefalopatie, so
zvláštnym zrete¾om na vyšetrovanie hovädzieho dobytka, ako je ustanovené v prílohe č. 5.

C . Prechodné opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh a vývozu
1. Dovoz hovädzieho dobytka možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený medzinárodný

veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že
a) kŕmenie prežúvavcov bielkovinami získanými z cicavcov bolo zakázané a zákaz je účinne dodržiavaný,
b) hovädzí dobytok určený na  dovoz do Slovenskej republiky je označený trvalým identifikačným systémom,

ktorý umožňuje, aby zvieratá boli spätne sledované k matke a stádu pôvodu, a zvieratá nie sú potomstvom
matiek podozrivých na bovinnú spongiformnú encefalopatiu.
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2. Dovoz embryí a vajíčok hovädzieho dobytka možno vykona�, len ak orgán veterinárnej správy má predložený
medzinárodný veterinárny certifikát, ktorý osvedčuje, že kŕmenie prežúvavcov bielkovinami získanými z cicav-
cov bolo zakázané a že zákaz je účinne dodržiavaný.

3. Bod 2 neplatí pre dovoz hovädzieho dobytka narodeného a trvale chovaného v nasledujúcich krajinách: 
Argentína
Austrália
Botswana
Brazília
Čile
Island
Kostarika
Namíbia
Nový Zéland
Nikaragua
Panama
Paraguaj
Uruguaj
Salvádor
Singapur
Svazijsko
Vanuatu.
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324

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

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky

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:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 731/2002
Z. z., kto rým sa usta no vu jú opat re nia na kon tro lu ší re -
nia slin tač ky a krí vač ky sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá: „ne -
zá vis le od typu ví ru su.“.

2. § 2 znie:

„§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie
a) zvie ra �om vní ma vé ho dru hu do má ci ale bo vo¾ ne ži -

jú ci pre žú va vec, ale bo oší pa ná, ktorý sa na chá dza
v cho ve,

b) vní ma vým zvie ra �om zvie ra vní ma vé ho dru hu, kto ré
nie je oč ko va né pro ti ocho re niu na slin tačku a krí -
vačku ale bo kto ré je oč ko va né pro ti ocho re niu na
slin tač ku a krí vač ku, ale na priek tomu pod ¾a prí -
sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej správy1) nie je jeho
imu ni ta dos ta toč ná,

c) na ka ze ným zvie ra �om zvie ra vní ma vé ho dru hu,
u ktorého boli zis te né kli nic ké prí zna ky ale bo po st -
mor tál ne zme ny, kto ré môžu by� vy vo la né cho ro bou
slin tač ky a krí vač ky ale bo u kto ré ho bol vý skyt slin -
tač ky a krí vač ky úrad ne po tvr de ný la bo ra tór nym vy -
šet re ním,

d) zvie ra �om po do zri vým z na ka ze nia zvie ra vní ma vé ho 
dru hu, kto ré pre ja vu je kli nic ké prí zna ky, ale bo uhy -
nu té zvie ra, kto ré pre ja vu je po stmor tál ne zme ny,
kto ré vzbu dzu jú dom nien ku, že zvie ra môže by� ale -
bo bolo cho ré na slin tač ku a krí vač ku,

e) zvie ra �om po do zri vým z kon ta mi ná cie zvie ra vní ma -
vé ho dru hu, kto ré pod ¾a epi zo o to lo gic kých úda jov
moh lo prís� pria mo ale bo ne pria mo do sty ku s ví ru -
som slin tač ky a krí vač ky.

(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,1a) 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.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 a 1a zne jú:
„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.
1a) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 280/2003 Z. z.

o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú vý me nu s ho vä -
dzím do byt kom a oší pa ný mi.“.

 3. § 3 znie:

„§ 3

La bo ra tór ne vy šet re nie za me ra né na zis te nie slin tač -
ky a krí vač ky sa vy ko ná va pre Slo ven skú re pub li ku na
zá kla de zmluvy2) v la bo ra tó riu uve de nom v prí lo he č. 2
bode 4. Toto la bo ra tór ne vy šet re nie musí v prí pa de, ak
je to pot reb né, a naj mä pri pr vom vý sky te cho ro by
spres ni� typ, pod typ a prí pad ne va riant vy vo lá va jú ce ho 
ví ru su a v prí pa de pot re by môže by� po tvr de né re fe -
renč ným la bo ra tó riom ur če ným Eu róp skym spo lo čen -
stvom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2 znie:
„2) § 6 ods. 2 písm. p) zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

 4. V § 4 ods. 2 sa slo vo „naj mä“ na hrá dza slo va mi
„úrad ný do h¾ad nad cho vom a“.

 5. V § 4 ods. 2 písm. e) sa vy púš �a čiar ka za slo vom
„od pa dy“ a vkla da jú sa slo vá „ale bo vý luč ky“.

 6. V § 5 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) zni či� mäso zvie rat vní ma vých dru hov, kto ré po chá -

dza jú z toh to cho vu a boli za bi té v čase me dzi mož -
ným za vle če ním cho ro by do cho vu a za ve de ním
opat re ní pod úrad ným ve te ri nár nym do zo rom spô -
so bom, kto rý za brá ni aké mu ko¾ vek ri zi ku ší re nia ví -
ru su slin tač ky a krí vač ky,“.

 7. V § 6 ods. 4 písm. e) sa vy púš �a slo vo „za bez pe če -
nie“ a slo vo „vy lú če nia“ sa na hrá dza slo vom „vy lú če -
nie“.

 8. V § 6 ods. 4 písm. f) sa vy púš �a slo vo „za bez pe če -
nie“, slo vo „vy lú če nia“ sa na hrá dza slo vom „vy lú če nie”
a za slo vom „od pa du“ sa vy púš �a čiar ka a vkla da jú sa
slo vá „ale bo vý luč kov,“.

 9. V § 9 ods. 1 sa slo vá „ne ustá le pre ve ru je“ na hrá -
dza jú slo va mi „sa mu sia po zme ni�“.

10. V § 9 ods. 2 pís me no f) znie:
„f) zá kaz pre hlia dok, vý stav, tr hov ale bo iné ho sú stre -
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de nia vní ma vých zvie rat vrá ta ne ich zvo du a ná sled -
né ho pre mies tňo va nia,“.

11. V § 9 ods. 4 písm. c) sa za slo vo „zá kla de“ vkla dá
slo vo „jeho“.

12. V § 9 ods. 4 písm. f) sa slo vá „ko na nia tr hov, vý -
stav, pre hlia dok“ na hrá dza jú slo va mi „pre hlia dok, vý -
stav, tr hov“.

13. V § 9 ods. 5 sa za slo vo „vy ko na ní“ vkla dá slo vo
„pred bež né ho“.

14. V § 12 ods. 1 sa čiar ka za slo vom „krí vač ke“ na -

hrá dza bod kou a vy púš �a jú sa slo vá „po kia¾ ïa lej nie je
usta no ve né inak.“.

15. V § 12 od sek 4 znie:
   „(4) Skla do va nie, zá so bo va nie, dis tri bú cia a pre daj
vak cín pro ti slin tač ke a krí vač ke pod lie ha jú úrad nej
kon tro le.8)“.

16. Za § 12 sa vkla dá § 12a, kto rý znie:

„§ 12a

An ti gén na nú dzo vé oč ko va nie zvie rat pro ti slin tač ke
a krí vač ke môže po chá dza� len z pre vádz kar ne uve de -
nej v prí lo he č. 3.

17. Prí lo ha č. 2 znie:

„Príloha č. 2                                      
k nariadeniu vlády č. 731/2002 Z. z. 

ZOZNAM LABORATÓRIÍ

1. Bel gic ko a Lu xem bur sko 

Bel gium and Lu xem bo urg: In sti tut na tio nal de re cher ches vé té ri na i res, Gro e se len berg 99, B-1180 Bru xel les.

2. Dán sko

Den mark: Sta tens ve te ri na e re in sti tut for vi rus for skning, Lin dholm.

3. Ta lian sko

Ita ly: Is ti tu to zo op ro fi lat ti co spe ri men ta le & San Ma ri no del la lom bar dia e dell’emilia ro mag na, Bres cia.

4. Ve¾ ká Bri tá nia a Se ver né Írs ko

Uni ted Kin gdom: In sti tu te for Ani mal He alth, Pir bright and Ire land: Wo king, Sur rey.

5. Fran cúz sko

Fran ce: la bo ra to i re na tio nal de pat ho lo gie bo vi ne, Lyon; la bo ra to i re cen tral de re cher che vé té ri na i re, Maisons-alfort.

6. Gréc ko

Gre e ce: In sti tu te for foot and mo uth di se a se and exo tic di se a ses, At ti ki 15310.

7. Ne mec ká spol ko vá re pub lika

Ger ma ny: Bun des for schun gsan stalt fuer Vi rus kran khe i ten der Tie re, Tu e bin gen.

8. Ho land sko

The Ne ther lands: Cen tra al dier ge ne es kun dig in sti tu ut, Le lys tad.

9. Špa niel sko

Spa in: La bo ra to rio de alta se gu ri dad bio lo gi ca (inia), 28130 Mad rid.
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10. Por tu galsko

Por tu gal: La bo ra to rio Na cio nal de In ves ti ga cao, Ve te ri na ria, Lis boa.

11. Ra kú sko

Aus tria: Bun de san stalt für Vi rus se u chen be käm pfung bei Ha us tie ren, Wien-Hetzendorf.

12. Fín sko

Fin land: Sta tens ve te ri na e re in sti tut for vi rus for skning, Lin dholm, Den mark.

13. Švéd sko

Swe den: Sta tens ve te ri när me di cin ska an stalt, Up psa la.“.

Čl. II

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

Mikuláš Dzurinda v. r.
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325

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

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2  ods. 1 písm.
k) zákona  č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podmienky vydávania  aproximačných  nariadení vlá-
dy Slovenskej 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
zákonov  nariaïuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany
ošípaných sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

„§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) ošípanou zviera druhu prasa domáce (Sus scrofa

domestica) bez oh¾adu na vek, pohlavie a plemennú
príslušnos�,

b) kancom samec ošípanej po dosiahnutí pohlavnej
dospelosti, určený na rozmnožovanie,

c) prasničkou samica ošípanej po dosiahnutí pohlav-
nej dospelosti, pred prvým oprasením,

d) prasnicou samica ošípanej po prvom oprasení,
e) vysokoprasnou a dojčiacou prasnicou samica oší-

panej medzi obdobím pred pôrodom a odstavom
prasiatok,

f) zasušenou prasnou prasnicou prasnica medzi od-
stavom prasiatok a obdobím pred pôrodom,

g) ciciakom ošípaná od narodenia po odstav,
h) odstavča�om ošípaná od odstavu do veku desiatich

týždňov,
i) chovnou ošípanou ošípaná od veku desiatich týž-

dňov do zabitia alebo do pripustenia,
j) zodpovedným orgánom orgán veterinárnej správy2a)

vykonávajúci veterinárne alebo zootechnické kon-
troly alebo orgán, na ktorý túto zodpovednos� pre-
niesol členský štát.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 1 sa slovo „chov“ nahrádza slovom
„ochranu“.

3. V § 3 ods. 4 sa v tretej vete vypúš�ajú slová „a

skupinové boxy nemusia spĺňa� tieto stanovené požia-
davky.“.

4. V § 4 ods. 1 sa slovo „chov“ nahrádza slovom
„ochranu“.

5. § 5 znie:

„§ 5

(1) Zodpovedný orgán vykonáva kontroly na zabez-
pečenie dodržiavania ustanovení tohto nariadenia.

(2) Kontroly pod¾a odseku 1 možno vykonáva� súčas-
ne s kontrolami vykonávanými na iný účel, pričom
každoročne musia zahŕňa� štatisticky preukázate¾nú
vzorku rozdielnych systémov chovu používaných
v Slovenskej republike.

(3) Veterinárni odborníci Európskej komisie môžu,
ak je to potrebné, na jednotné použitie právnych pred-
pisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe
č. 1 vykonáva� kontroly na mieste v spolupráci s prí-
slušnými orgánmi. Osoby vykonávajúce  tieto kontroly
musia uplatňova� osobitné hygienické opatrenia vylu-
čujúce vznik akéhoko¾vek rizika prenosu choroby.

(4) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri
plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä
umožnia im prístup ku všetkým potrebným informá-
ciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest,
prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na
účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako
príslušnému orgánu. O výsledkoch týchto kontrol Eu-
rópska komisia informuje príslušný orgán.

(5) Štátna veterinárna a potravinová správa na zá-
klade výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevy-
hnutné opatrenia.“.

6. V prílohe č. 1 sa vypúš�a bod 4.

7. V prílohe č. 2 sa slovo „chov“ nahrádza slovom
„ochranu“.

8. V prílohe č. 2 sa za názov vkladá úvodná veta,
ktorá znie:
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„Zariadenia pod¾a tohto nariadenia musia spĺňa� aj
požiadavky ustanovené v osobitnom predpise.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.

o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.“.

9. V názve prílohy č. 3 sa slovo „druhy“ nahrádza
slovom „kategórie“.

10. V prílohe č. 3 sa v úvodných vetách bodov 1 až 4
slovo „chov“ nahrádza slovom „ochranu“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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326

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

z 9 júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z.,
 ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc

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:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 736/2002
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na
ochranu nosníc sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Toto nariadenie ustanovuje

a) minimálne požiadavky na ochranu nosníc,
b) registračnú povinnos� vlastníka alebo držite¾a nos-

níc.“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ustanovenia osobitného predpisu1) nie sú týmto

nariadením dotknuté.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z.

o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.“.

Doterajší odkaz 1 sa vypúš�a vrátane poznámky pod
čiarou.

3. § 2 znie:

„§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) nosnicou sliepka druhu kura domáca (Gallus do-

mesticus), ktorá dosiahla znáškovú dospelos�
a chová sa na účel produkcie vajec, ktoré nie sú
násadové,

b) hniezdom oddelený priestor na kladenie vajec pre
jednu nosnicu alebo viac nosníc a jeho dno nie je
zostavené z drôteného pletiva, ktoré by prišlo do
priameho styku s nosnicou,

c) podstielkou sypký materiál, ktorý umožňuje nosni-
ciam uspokojova� ich etologické potreby,

d) využite¾nou plochou plocha, ktorá je široká najme-
nej 30 cm so sklonom podlahy najviac 14 % a so
svetlos�ou najmenej 45 cm, pričom sa do tejto
plochy nepočíta plocha hniezda,

e) vlastníkom alebo držite¾om nosníc (ïalej len „vlast-
ník nosníc“) každá fyzická osoba alebo právnická

osoba, ktorá je zodpovedná za nosnice alebo ktorá
má nosnice na starosti trvalo alebo dočasne.

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy
uvedené v nariadení,1a) ktorým sa transponujú právne
predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe
č. 1 toho nariadenia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. 

4. V § 3 ods. 1 sa slová „zariadenie na chov“ nahrá-
dzajú slovami „ochranu“ a na konci sa pripájajú tieto
slová: „a osobitnom predpise.1)“.

5. V § 3 ods. 2 sa slová „na chov“ nahrádzajú slovami
„na ochranu“.

6. V § 7 sa slová „veterinárne kontrolné“ nahrádzajú
slovom „rozlišovacie“.

7. V § 8 ods. 2 sa slová „veterinárneho kontrolného“
nahrádzajú slovom „rozlišovacieho“.

8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a

(1) Na zabezpečenie jednotného použitia požiadaviek
pod¾a právneho predpisu Európskych spoločenstiev
uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 veterinárni odborníci
Európskej komisie v spolupráci so zodpovedným orgá-
nom môžu
a) overova�, či uplatňovanie tohto nariadenia je v sú-

lade s požiadavkami pod¾a právnych predpisov Eu-
rópskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1,

b) vykona� kontroly na mieste na zabezpečenie, že
príslušné orgány vykonávajú inšpekcie v súlade
s právnymi predpismi uvedenými v písmene a).

(2) Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány
verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly
týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komi-
sie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä
im umožnia prístup ku všetkým potrebným informá-
ciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest,
prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na
účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako
príslušnému orgánu. Výsledky týchto kontrol pred
zostavením záverečnej správy a jej zverejnením Európ-
ska komisia prerokuje so štátnou veterinárnou a po-
travinovou správou.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa na zá-
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klade výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyh-
nutné opatrenia.“.

9. V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Vlastník nosníc, ktorý ku dňu účinnosti tohto

nariadenia chová nosnice, je povinný splni� osobitné
požiadavky na zariadenia na chov nosníc pod¾a § 5 a 6
do 31. decembra 2003.“.

10. V § 9 ods. 2 sa slová „veterinárneho kontrolné-
ho“ nahrádzajú slovom „rozlišovacieho“.

11. § 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Dňom 1. januára 2004 sa zakazuje umiestňova�

produkciu vajec určených na ¾udský konzum, ak tieto
vajcia nie  sú označené v súlade s § 7.“.

12. V prílohe č. 1 sa slová „Smernica Rady č. 2002/4/ES“
nahrádzajú slovami „Smernica Komisie č. 2002/4/ES“.

13. V prílohe č. 2 sa v názve slová „ZARIADENIA NA
CHOV“ nahrádzajú slovom „OCHRANU“.

14. V prílohe č. 2 úvodná veta znie:
„Vlastník nosníc pod¾a tohto naradenia musí okrem

splnenia všeobecných požiadaviek pod¾a osobitného
predpisu1) splni� aj tieto všeobecné požiadavky:“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky

č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske úče-
ly.“.

15. V prílohe č. 3 bode 12 sa slovo „presahova�“
nahrádza slovom „dosahova�“.

16. V prílohe č. 4 sa v bode 5 na konci pripájajú tieto
slová: „ak Rada Európskej únie neustanoví inak,“.

17. V prílohe č. 6 v časti A písm. b) sa slová „veteri-
nárne kontrolné“ nahrádzajú slovom „rozlišovacie“
a na konci sa pripájajú tieto slová: „ktoré vlastní alebo
riadi,“.

18. V prílohe č. 6 v časti A písm. e) sa na konci
pripájajú tieto slová: „a registračné čísla všetkých
zariadení na chov nosníc, ktoré vlastní alebo riadi.“.

19. V prílohe č. 6 v časti B v názve a úvodnej vete sa
slová „veterinárne kontrolné“ nahrádzajú slovom „roz-
lišovacie“ a slová „identifikačné číslo“ slovami „úradné
číslo“.

20. V prílohe č. 6 v časti B sa vypúš�a písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

21. V prílohe č. 6 v časti B písm. c) sa slová „veteri-
nárne kontrolné“ nahrádzajú slovom „rozlišovacie“.

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. augusta
2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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