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Z Á K O N

z 23. ok tób ra 2003

o zvý še ní vý slu ho vých prí spev kov a vý slu ho vých dô chod kov
zo so ciál ne ho za bez pe če nia po li caj tov a vo ja kov v roku 2003

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Zvý še  nie  vý s lu ho vých pr í  spev kov,
vý s lu ho vých dô chod kov a  in va l id  ných

vý s lu ho vých dô chod kov po l i  ca j  tov

§ 1

(1) Vý slu ho vé prí spev ky, na kto ré vzni kol ná rok  po -
d¾a § 211 ods. 1 písm. a) až c) zá ko na č. 73/1998 Z. z.
o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru, Slo -
ven skej in for mač nej služ by, Zbo ru vä zen skej a jus tič -
nej strá že Slo ven skej re pub li ky a Že lez nič nej po lí cie
v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa vy plá ca jú  po -
d¾a § 124 ods. 1 zá ko na č. 328/2002 Z. z. o so ciál nom
za bez pe če ní po li caj tov a vo ja kov a o zme ne a do pl ne ní
nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov (ïa lej 
len „zá kon“), sa zvy šu jú o 2,5 %.

(2) Prí spev ky za služ bu, na kto ré vzni kol ná rok po
27. au gus te 1991 pod ¾a § 98 až 101 zá ko na č. 334/1991
Zb. o slu žob nom po me re po li caj tov za ra de ných vo Fe -
de rál nom po li caj nom zbo re a v Zbo re hrad nej po lí cie
v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú za vý -
slu ho vé prí spev ky a vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 5
písm. a) zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %.

(3) Vý slu ho vé prí spev ky, na kto ré vzni kol ná rok po
30. júni 1998 pod ¾a § 202 ods. 1 písm. a) až c) zá ko na
č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne ní ne skor -
ších pred pi sov a kto ré sa vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 6
zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %. 

§ 2

(1) Vý slu ho vé prí spev ky, na kto ré vzni kol ná rok  po -
d¾a § 211 ods. 1 písm. d) a § 211 ods. 2 zá ko na
č. 73/1998 Z. z. o štát nej služ be prí sluš ní kov Po li caj -
né ho zbo ru, Slo ven skej in for mač nej služ by, Zbo ru vä -
zen skej a jus tič nej strá že Slo ven skej re pub li ky a Že lez -
nič nej po lí cie v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa
po va žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a
§ 124 ods. 2 zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %.

(2) Prí spev ky za služ bu, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a
§ 119 až 122 zá ko na č. 410/1991 Zb. o slu žob nom po -
me re prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru Slo ven skej re pub -
li ky v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú

za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 3
zá ko na, sa zvy šu jú o 13,5 %.

 (3) Prí spev ky za služ bu, na kto ré vzni kol ná rok  po -
d¾a § 110 až 114 zá ko na č. 100/1970 Zb. o slu žob nom
po me re prí sluš ní kov Zbo ru ná rod nej bez peč nos ti
v zne ní ne skor ších pred pi sov od 1. ja nu ára 1971 do
9. mar ca 1992 a kto ré sa po va žu jú za vý slu ho vé dô -
chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 4 zá ko na, sa zvy -
šu jú o 26,5 %.

 (4) Prí spev ky za služ bu, na kto ré vzni kol ná rok po
27. au gus te 1991 pod ¾a § 98 až 101 zá ko na č. 334/1991
Zb. o slu žob nom po me re po li caj tov za ra de ných vo Fe -
de rál nom po li caj nom zbo re v Zbo re hrad nej po lí cie
v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú za vý -
slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 5
písm. b) zá ko na, sa zvy šu jú o 13,5 %.

 (5) Vý slu ho vé prí spev ky, na kto ré vzni kol ná rok po
30. júni 1998 pod ¾a § 202 ods. 1 písm. d) a § 202 ods. 2
zá ko na č. 200/1998 Z. z. o štát nej služ be col ní kov
a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov v zne -
ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú za vý slu -
ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 124 ods. 7 zá ko na,
sa zvy šu jú o 10 %.

 (6) Sta ro bné dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok  po -
d¾a pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa
po va žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a
§ 125 ods. 1 zá ko na, sa zvy šu jú o 10 %.

 (7) Sta ro bné dô chod ky s prí dav kom k sta ro bné mu
dô chod ku, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat -
ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po va žu jú za vý slu -
ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 125 ods. 2 zá ko na,
sa zvy šu jú o 2,5 %.

 (8) Sta ro bné dô chod ky s prí dav kom k sta ro bné mu
dô chod ku, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat -
ných od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a kto ré sa po va -
žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 125
ods. 3 zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %.

 (9) Prí dav ky k sta ro bné mu dô chod ku, na kto ré vzni -
kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat ných od 1. ap rí la 1998
do 30. júna 2002 a kto ré sa po va žu jú za vý slu ho vé dô -
chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 125 ods. 7 zá ko na, sa zvy -
šu jú o 2,5 %.

(10) Prí dav ky k sta ro bné mu dô chod ku, na kto ré
vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat ných od 1. júla 1998
do 30. júna 2002 a kto ré sa po va žu jú za vý slu ho vé dô -
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chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 125 ods. 8 zá ko na, sa zvy -
šu jú o 2,5 %.

(11) Dô chod ky za vý slu hu ro kov, na kto ré vzni kol ná -
rok pod ¾a pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto -
ré sa po va žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú  po -
d¾a § 127 zá ko na, sa zvy šu jú o 10 %.

§ 3

(1) In va lid né dô chod ky a čias toč né in va lid né dô chod -
ky, na kto ré vzni kol ná rok pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa
po va žu jú za in va lid né vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú
pod ¾a § 126 ods. 1 zá ko na, sa zvy šu jú o 10 %.

(2) In va lid né dô chod ky s prí dav kom k in va lid né mu
dô chod ku a čias toč né in va lid né dô chod ky s prí dav kom
k čias toč né mu in va lid né mu dô chod ku, na kto ré vzni -
kol ná rok od 1. ap rí la 1998 do 30. júna 2002 a kto ré sa
po va žu jú za in va lid né vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú
pod ¾a § 126 ods. 2 zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %.

(3) In va lid né dô chod ky s prí dav kom k in va lid né mu
dô chod ku a čias toč né in va lid né dô chod ky s prí dav kom
k čias toč né mu in va lid né mu dô chod ku, na kto ré vzni -
kol ná rok od 1. júla 1998 do 30. júna 2002 a kto ré sa
po va žu jú za in va lid né vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú
pod ¾a § 126 ods. 3 zá ko na, sa zvy šu jú o 2,5 %.

Zvý še  nie  vý s lu ho vých dô chod kov
a in va l id  ných vý s lu ho vých

dô chod kov vo ja  kov

§ 4

(1) Vý slu ho vé dô chod ky, kto ré boli pri zna né a vy plá ca -
né pod ¾a § 89 ods. 2 a 3, § 91, § 92 ods. 2 a § 94 zá ko na
č. 114/1998 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní vo ja kov v zne -
ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú za vý slu ho vé 
dô chod ky pod ¾a § 125 ods. 13 zá ko na, sa zvy šu jú o 4,2 %.

(2) Sta ro bné dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a
pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po va -
žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 125
ods. 4 zá ko na, sa zvy šu jú o 4,2 %.

(3) Vý slu ho vé dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok  po -
d¾a § 26 a 27 zá ko na č. 114/1998 Z. z. o so ciál nom za -
bez pe če ní vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré
sa po va žu jú za vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a
§ 125 ods. 11 a 12 zá ko na, sa zvy šu jú o 1,4 %. 

§ 5

(1) In va lid né vý slu ho vé dô chod ky, kto ré boli pri zna -
né pod ¾a § 93 ods. 1 zá ko na č. 114/1998 Z. z. o so ciál -
nom za bez pe če ní vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov
a kto ré sa po va žu jú za in va lid né vý slu ho vé dô chod ky
a vy plá ca jú pod ¾a § 126 ods. 7 zá ko na, sa zvy šu jú
o 1,6 %.

(2) In va lid né dô chod ky a čias toč né in va lid né dô -
chod ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat -
ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po va žu jú za in va lid -

né vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 126 ods. 4
zá ko na, sa zvy šu jú o 1,6 %.

(3) In va lid né vý slu ho vé dô chod ky, kto ré boli pri zna -
né pod ¾a § 29 až 32 zá ko na č. 114/1998 Z. z. o so ciál -
nom za bez pe če ní vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov
a kto ré sa po va žu jú za in va lid né vý slu ho vé dô chod ky
a vy plá ca jú pod ¾a § 126 ods. 8 zá ko na, sa zvy šu jú
o 2,8 %.

§ 6

Zvý še nie vdov ských vý slu ho vých dô chod kov,
vdo vec kých vý slu ho vých dô chod kov a si rot ských
vý slu ho vých dô chod kov po po li caj toch a vo ja koch

(1) Vdov ské dô chod ky, vdo vec ké dô chod ky a si rot ské 
dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat -
ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po va žu jú za vdov ské 
vý slu ho vé dô chod ky, vdo vec ké vý slu ho vé dô chod ky
a si rot ské vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 129
ods. 1 zá ko na, sa zvy šu jú o 10 %.

(2) Vdov ské dô chod ky s prí dav kom k vdov ské mu
dô chod ku, vdo vec ké dô chod ky s prí dav kom k vdo vec -
ké mu dô chod ku a si rot ské dô chod ky s prí dav kom
k si rot ské mu dô chod ku, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a 
pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po -
va žu jú za vdov ské vý slu ho vé dô chod ky, vdo vec ké vý -
slu ho vé dô chod ky a si rot ské vý slu ho vé dô chod ky
a vy plá ca jú pod ¾a § 129 ods. 2 zá ko na, sa zvy šu jú
o 2,5 %.

(3) Vdov ské dô chod ky s prí dav kom k vdov ské mu
dô chod ku, vdo vec ké dô chod ky s prí dav kom k vdo vec -
ké mu dô chod ku a si rot ské dô chod ky s prí dav kom
k si rot ské mu dô chod ku, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a 
pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po -
va žu jú za vdov ské vý slu ho vé dô chod ky, vdo vec ké vý -
slu ho vé dô chod ky a si rot ské vý slu ho vé dô chod ky
a vy plá ca jú pod ¾a § 129 ods. 3 zá ko na, sa zvy šu jú
o 2,5 %.

(4) Vdov ské dô chod ky a vdo vec ké dô chod ky, na kto ré 
vzni kol ná rok pod ¾a pred pi sov plat ných pred 1. jú lom
2002 a kto ré sa po va žu jú za vdov ské vý slu ho vé dô -
chod ky a vdo vec ké vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú
pod ¾a § 129 ods. 4 zá ko na, sa zvy šu jú o 3,9 %.

(5) Vdov ské vý slu ho vé dô chod ky a vdo vec ké vý slu ho -
vé dô chod ky, kto ré boli pri zna né pod ¾a § 95 ods. 2 zá ko -
na č. 114/1998 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní vo ja kov
v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú za
vdov ské vý slu ho vé dô chod ky a vdo vec ké vý slu ho vé dô -
chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 129 ods. 5 zá ko na, sa zvy -
šu jú o 3,9 %.

(6) Vdov ské vý slu ho vé dô chod ky a vdo vec ké vý slu ho -
vé dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a § 35, 36 a 40
zá ko na č. 114/1998 Z. z. o so ciál nom za bez pe če ní vo ja -
kov v zne ní ne skor ších pred pi sov a kto ré sa po va žu jú
za vdov ské vý slu ho vé dô chod ky a vdo vec ké vý slu ho vé
dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a § 129 ods. 6 zá ko na, sa
zvy šu jú o 1,3 %.

(7) Si rot ské dô chod ky, na kto ré vzni kol ná rok pod ¾a
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pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré sa po va -
žu jú za si rot ské vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú pod ¾a
§ 129 ods. 4 zá ko na, sa zvy šu jú o 4,1 %.

(8) Si rot ské vý slu ho vé dô chod ky, na kto ré vzni kol ná -
rok pod ¾a pred pi sov plat ných pred 1. jú lom 2002 a kto ré
sa po va žu jú za si rot ské vý slu ho vé dô chod ky a vy plá ca jú
pod ¾a § 129 ods. 5 zá ko na, sa zvy šu jú o 4,1 %.

(9) Si rot ské vý slu ho vé dô chod ky, na kto ré vzni kol
ná rok pod ¾a § 42 a 43 zá ko na č. 114/1998 Z. z. o so ciál -
nom za bez pe če ní vo ja kov v zne ní ne skor ších pred pi sov
a kto ré sa po va žu jú za si rot ské vý slu ho vé dô chod ky

a vy plá ca jú pod ¾a § 129 ods. 6 zá ko na, sa zvy šu jú
o 3,5 %.

§ 7

Do pla tok zvý še nia vý slu ho vých prí spev kov
a vý slu ho vých dô chod kov

Do pla tok zvý še nia vý slu ho vých prí spev kov a vý slu -
ho vých dô chod kov pod ¾a § 1 až 6 sa po u ká že po be ra te -
¾om naj ne skôr do 28. feb ru ára 2004.

§ 8

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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472

Z Á K O N

z 24. ok tób ra 2003,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z.
o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č.152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 290/1996 Z. z., zá ko -
na č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z., zá ko na
č. 23/2002 Z. z. a zá ko na č. 450/2002 Z. z. sa mení
a do pĺ ňa tak to:

1. V § 1 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý znie:
„(3) Ten to zá kon sa ne vz�a hu je na pr vo vý ro bu na

súk rom né do má ce po u ži tie ale bo na do má cu prí pra vu,
ma ni pu lá ciu ale bo skla do va nie po tra vín na súk rom nú
do má cu spot re bu.“.

Do te raj ší od sek 3 sa ozna ču je ako od sek 4.

2. V § 2 od sek 1 znie:
„(1) Po tra vi ny sú lát ky ale bo vý rob ky, kto ré sú spra -

co va né, čias toč ne spra co va né ale bo ne spra co va né a sú
ur če né na ¾ud skú spot re bu ale bo pri kto rých sa odô -
vod ne ne pred po kla dá, že budú po ži té ¾uï mi vrá ta ne
ná po jov, žu va čiek, všet kých lá tok vrá ta ne vody, kto ré
sú zá mer ne pri dá va né do po tra vín po čas ich vý ro by,
prí pra vy ale bo úpra vy, prí dav ných lá tok ur če ných na
pre daj spot re bi te ¾om a po tra vín na oso bit né vý ži vo vé
úče ly vrá ta ne die te tic kých po tra vín na oso bit né me di -
cín ske úče ly usta no ve né oso bit ným pred pi som.1b)“.

3. V § 2 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý znie:
„(2) Po tra viny nie sú kr mi vá, živé zvie ra tá, ak nie sú

ur če né na uvá dza nie na trh na spot re bu ¾uï mi, rast li -
ny pred zbe rom, lie ky, ta bak a ta ba ko vé vý rob ky, koz -
me tic ké pros tried ky, omam né lát ky a psy cho trop né
lát ky a re zí duá a kon ta mi nan ty.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 29 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 30.

4. § 2 sa do pĺ ňa od sek mi 31 až 44, kto ré zne jú:
„(31) Po tra vi nár sky pod nik je práv nic ká oso ba ale bo

fy zic ká oso ba vy ko ná va jú ca čin nos� na  kto rom ko¾ vek
stup ni vý ro by, spra cú va nia a dis tri bú cie po tra vín.

 (32) Vy sle do va te¾ nos� je schop nos� ná js� a sle do va�
po tra vi ny ale bo lát ky, kto ré sú ur če né ale bo o kto rých
sa pred po kla dá, že sú ur če né na pri dá va nie do po tra vín 
vo všet kých stup ňoch vý ro by, spra cú va nia a dis tri bú -
cie.

 (33) Stu peň vý ro by, spra cú va nia a dis tri bú cie je kto -
rý ko¾ vek stu peň vrá ta ne do vo zu, pr vo vý ro by po tra vín,

skla do va nia, pre pra vy, pre daja ale bo do dáv ky ko neč -
né mu spot re bi te ¾o vi.

(34) Pr vo vý ro ba je vý ro ba, chov ale bo pes to va nie pri -
már nych pro duk tov vrá ta ne zbe ru, do je nia a pro duk cie 
hos po dár skych zvie rat pred za bi tím. Pr vo vý ro ba za hŕ -
ňa tiež lov, ry bo lov a zber di vo ras tú cich pro duk tov.

(35) Ko neč ný spot re bi te¾ je po sled ný spot re bi te¾ po -
tra vín, kto rý ne vy u ží va po tra vi ny ako sú čas� akej ko¾ -
vek po tra vi nár skej pre vádz ky ale bo čin nos ti.

(36) Sys tém rých lej vý me ny in for má cií o po tra vi nách
je sys tém, kto rý vy ko ná va jú or gá ny po tra vi no vé ho do -
zo ru, Ústred ný kon trol ný a skú šob ný ús tav po ¾no hos -
po dár sky a kon takt né mies to, kto rým je 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 „kon takt né mies to“).

(37) Ri zi ko je prav de po dob nos� vzni ku ne priaz ni vé ho 
zdra vot né ho účin ku a vzni ku zá važ ných ná sled kov na
zdra vie vy plý va jú ce z ne bez pe čen stva.

(38) Ne bez pe čen stvo je bio lo gic ký, che mic ký ale bo fy -
zi kál ny fak tor v po tra vi ne ale bo je to stav po tra vi ny,
kto rý môže za prí či ni� ne priaz ni vý zdra vot ný úči nok.

(39) Ana lýza ri zi ka je pos tup po zos tá va jú ci z troch
na vzá jom pre po je ných zlo žiek, a to z hod no te nia ri zi ka,
ria de nia ri zi ka a ozná me nia o ri zi ku.

(40) Hod no tenie ri zi ka je ve dec ky pod lo že ný pro ces
po zos tá va jú ci z iden ti fi ká cie ne bez pe čen stva, cha rak -
te ris ti ky ne bez pe čen stva, vy hod no te nia mie ry vy sta ve -
nia ri zi ku a z cha rak te ris ti ky ri zi ka.

(41) Ria denie ri zi ka je pro ces, kto rým sa zva žu je vo¾ -
ba po stu pov na zá kla de kon zul tá cií so za in te re so va ný -
mi sub jek tmi, po su dzu júc hod no te nie mie ry vy sta ve -
nia ri zi ku a iné opod stat ne né fak to ry, a ak je to
pot reb né, vý ber vhod ných mož nos tí pre ven cie a kon -
tro ly.

(42) Ozná menie o ri zi ku je vzá jom ná vý me na in for -
má cií o po tra vi nách a ná zo rov v prie be hu pro ce su ana -
lý zy ri zi ka tý ka jú cich sa ohroz e nia a ri zík, či ni te ¾ov sú -
vi sia cich s ri zi kom a vní ma nia ri zík me dzi tými, kto rí
hod no tia ri zi ko, a tými, kto rí sa za obe ra jú ria de ním ri -
zi ka, spot re bi te¾ mi, po tra vi nár sky mi pod nik mi, aka de -
mic kou ob cou a iný mi za in te re so va ný mi stra na mi vrá -
ta ne ob jas ňo va nia zis te ní z hod no te nia ri zi ka
a pod kla dov na roz hod nu tie sú vi sia ce s ria de ním ri zi -
ka.

(43) Ozna če nie pô vo du je ná zov ob las ti, ur či té ho
mies ta ale bo vo vý ni moč ných prí pa doch ná zov kra ji ny
(ïa lej len „úze mie“) po u ží va ný na ozna če nie po ¾no hos -
po dár ske ho vý rob ku ale bo po tra vi ny po chá dza júcich
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z toh to úze mia a kto ré majú kva li tu ale bo vlast nos ti
pod stat ne ale bo vý luč ne dané ze me pis ný mi pod mien -
ka mi vrá ta ne prí rod ných fak to rov a ¾ud ských fak to rov,
ak ich vý ro ba, spra co va nie a prí pra va sa vy ko ná vajú na 
vy me dze nom úze mí; za ozna če nie pô vo du pre po ¾no -
hos po dár ske vý rob ky ale bo po tra vi ny sa po va žu jú ur či -
té tra dič né ze me pis né ná zvy ale bo ne ze me pis né ná zvy
pre to var po chá dza jú ci z úze mia, ak spĺ ňa po ža do va nú
kva li tu ale bo po ža do va né vlast nos ti.

(44) Ze me pisné ozna čenie je ná zov úze mia po u ží va ný 
na ozna če nie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku ale bo po -
tra vi ny po chá dza jú cich z toh to úze mia, ak tie to majú
ur či tú kva li tu, po ves� ale bo iné vlast nos ti, kto ré mož no
pri pí sa� ze me pis né mu pô vo du, a ich vý ro ba ale bo spra -
co va nie ale bo prí pra va sa usku toč ňu je vo vy me dze nom  
úze mí.“. 

 5. V § 4 ods. 2 pís me no e) znie:
„e) vies� evi den ciu o všet kých do dá va te ¾och a od be ra -

te ¾och zlo žiek po tra vín a po tra vín a za vies� vy sle do -
va te¾ nos�

1. po tra vín,
2. zvie rat ur če ných na pro duk ciu po tra vín,
3. lá tok, kto ré sú ur če né na pri dá va nie do po tra -

vín.“.

 6. § 4 sa do pĺ ňa no vým od se kom 3, kto rý znie:
 „(3) Po vin nos ti uve de né v § 4 ods. 2 písm. e) sú pod -

ni ka te lia po vin ní pl ni� vo všet kých stup ňoch vý ro by,
spra cú va nia a dis tri bú cie a za bez pe či� iden ti fi ká ciu ich 
do dá va te ¾ov. Na ten to účel, ako aj na iden ti fi ká ciu sub -
jek tov, kto rým sami do dá va jú po tra vi ny, mu sia za vies�
sys té my a po stu py, kto ré umož nia na po žia da nie sprí -
stup ni� pot reb né in for má cie or gá nom po tra vi no vé ho
do zo ru.“.

Do te raj šie od se ky 3 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 4 až 7.

 7. V § 6 ods. 1 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Ozná me nie vý ro by po tra vín, ta ba ko vých vý rob kov
a čin nos tí sú vi sia cich s ich uvá dza ním do obe hu sa vy -
ko ná va pod ¾a prí lo hy.“.

 8. V § 6 ods. 2 písm. b) dru hom bode sa slo vá „po tra -
vi ny ur če né na oso bit né vý ži vo vé úče ly“ na hrá dza jú
slo va mi „vý ži vo vé do pln ky“.

 9. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 8a sa ci tá cia
„§ 27 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 272/1994 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 27 ods. 2
písm. c) zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 272/1994 Z. z.“.

10. V § 6 sa vy púš �a od sek 5.

11. Za § 6a sa vkla dá § 6b, kto rý vrá ta ne nad pi su
znie:

„§ 6b

Sys tém rých lej vý me ny in for má cií a ana lý za ri zi ka

(1) Ozna mo va nie pria me ho ri zi ka ale bo ne pria me ho
ri zi ka pre ¾ud ské zdra vie po chá dza jú ce ho z po tra vín sa
vy ko ná va sys té mom rých lej vý me ny in for má cií.

(2) Or gá ny po tra vi no vé ho do zo ru a kon takt né mies to 
si me dzi se bou vy mie ňa jú ozná me nia v prí pa de, ak sa
pre u ká že, že po tra vi ny sú zdra viu škod li vé ale bo exis -
tu je opod stat ne né po do zre nie, že môžu pred sta vo va�
váž ne ohroz e nie zdra via a bez peč nos� spot re bi te ¾a.

(3) Po dro bnos ti o  sys té me rých lej vý me ny in for má cií
o  po tra vi nách v prí pa de váž ne ho a bez pros tred né ho
ohroz e nia zdra via a bez peč nos ti spot re bi te ¾ov usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis -
ter stvo.

(4) Kon takt né mies to
a) zhro maž ïu je a vy hod no cu je pos kyt nu té in for má cie,
b) ozna mu je Eu róp skej ko mi sii opat re nia z dô vo du

ohroz e nia zdra via a bez peč nos ti spot re bi te ¾a
tý ka jú ce sa uvá dza nia po tra vín do obe hu,
od po rú ča nia uplat ne nia špe ci fic kých pod mie nok pri 
uvá dza ní po tra vín do obe hu, zá kaz vstu pu dáv ky,
kon taj ne ra ale bo ná kla du po tra vín.

(5) Za hod no te nie ri zi ka a ria de nie ri zi ka zod po -
vedajú mi nis ter stvo a mi nis ter stvo zdra vot níc tva. Za
rých lu vý me nu in for má cií v prí pa de ri zi ka zod po ve da jú 
or gá ny uve de né v od se ku 2.

(6) In for mo va nie ve rej nos ti o ri zi ku a pri ja tých opat re -
niach vy ko ná va jú mi nis ter stvo a mi nis ter stvo zdra vot -
níc tva v rám ci svo jich kom pe ten cií pod ¾a toh to zá ko na.

(7) V oso bit ných prí pa doch, ak po tra vi na môže ma�
škod li vý úči nok na zdra vie ¾udí a nie je o tom dos ta tok
ve dec kých dô ka zov, or gá ny uve de né v od se ku 2 uplat -
ňu jú prin cíp pre ven cie za lo že ný na pri ja tí do čas ných
opat re ní krát ko do bé ho a oka mžité ho cha rak te ru na
ria de nie ri zi ka, pri čom sa musí za bez pe či� oka mžité ve -
dec ké hod no te nie ri zi ka.“.

12. § 7 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 7

Do voz po tra vín a vý voz po tra vín

(1) Do vá ža né po tra vi ny mu sia zod po ve da� po žia dav -
kám usta no ve ným tým to zá ko nom, po tra vi no vým kó -
de xom a oso bit nými predpismi4) ale bo po žia dav kám,
kto ré Slo ven ská re pub li ka uzna la za rov no cen né v do -
ho de me dzi Slo ven skou re pub li kou a vy vá ža jú cou kra -
ji nou.

(2) Do voz po tra vín a zlo žiek na ich vý ro bu, do kto rých 
boli pri da né ra dio ak tív ne lát ky, je za ká za ný.

(3) Vy vá ža né po tra vi ny ale bo re ex por to va né po tra vi -
ny mu sia spĺ ňa� po žia dav ky toh to zá ko na, po tra vi no -
vé ho kó de xu a oso bit ných pred pi sov,4) ak pred pi sy
a iné práv ne po stu py ale bo ad mi nis tra tív ne po stu py
v štá te do vo zu ne us ta no vu jú iné po žia dav ky.“.

13. Za § 9 sa vkla dá § 9a, kto rý vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 9a

Ozna če nie pô vo du a ze me pis né ozna če nie

(1) Zdru že nie,9aa) zväz vý rob cov po ¾no hos po dár skych 
vý rob kov ale bo po tra vín ale bo zväz spra co va te ¾ov po ¾ -
no hos po dár skych vý rob kov ale bo po tra vín s práv nou
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sub jek ti vi tou, ale bo fy zic ká oso ba, ale bo práv nic ká
oso ba, kto rá v čase po da nia pri hláš ky ako je di ná
 výrobok vy rá ba, spra cú va a pri pra vu je, môže po od sú -
hla se ní špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár ske ho vý rob ku mi -
nis ter stvom, pros tred níc tvom Úra du prie my sel né ho
vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky po žia da� o ochra nu
ozna če nia pô vo du ale bo ze me pis né ho ozna če nia.

(2) Mi nis ter stvo od bor ne po su dzu je pred lo že nú špe -
ci fi ká ciu po ¾no hos po dár skych vý rob kov ale bo po tra -
vín.

(3) Kon tro lu špe ci fi ká cie po ¾no hos po dár skych vý -
rob kov ale bo po tra vín a jej do dr žia va nie vy ko ná va jú or -
gá ny ale bo or ga ni zá cie auto ri zo va né mi nis ter stvom.
Spô so bi los� sa pre u ka zu je osved če ním o akreditácii9ab)
na cer ti fi ká ciu vý rob kov.

(4) Ná kla dy na kon tro lu do dr žia va nia pod mie nok zá -
pi su do re gis tra zná ša jú re gis tro va ní uží va te lia chrá ne -
ných ozna če ní.

(5) Kom pe tent ným or gá nom pre po ¾no hos po dár ske
vý rob ky a po tra vi ny pre styk s Eu róp skou ko mi siou je
mi nis ter stvo.“.

 Po znám ky pod čia rou k od ka zom 9aa a 9ab zne jú:
„9aa) Na prí klad § 20f až 20j Ob čian ske ho zá kon ní ka.

9ab) Zá kon č. 264/1999 Z. z.“.

14. V § 17 pr vej vete sa za slo vo „usta no ve nia“ vkla -
da jú slo vá „§ 4 ods. 2 písm. e), § 6b, § 7 ods. 3 a“.

15. V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slo vá „na ze ra� do
nich“ vkla da jú slo vá „a vy ho to vo va� z nich kó pie ale bo
vý pi sy“.

16. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slo vo „roz hod nu tím“ na -
hrá dza slo va mi „opat re nia na“.

17. V § 21 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Uve de né mi nis ter stvá spo lu pra cu jú s mi nis ter stvom
vo ve ciach uplat ňo va nia toh to zá ko na,  za bez pe ču jú vo
vzá jom ne do hod nu tých ter mí noch a čle ne ní pred kla -
da nie správ o zis te niach pri vý ko ne po tra vi no vé ho do -
zo ru v nimi ria de ných or ga ni zá ciách do sú hrnnej Ná -
rod nej sprá vy o úrad nej kon tro le po tra vín v Slo ven skej
re pub li ke (ïa lej len „ná rod ná sprá va).“.

18. § 22 znie:

„§ 22

(1) Mi nis ter stvo a mi nis ter stvo zdra vot níc tva v roz sa -
hu svo jej pôsobnosti17)
a) ria dia a kon tro lu jú vý kon štát nej sprá vy usku -

toč ňo va ný or gán mi po tra vi no vé ho do zo ru,
b) auto ri zu jú re fe renč né la bo ra tó riá a po vzá jom nej

do ho de roz ho du jú o zria de ní ná rod ných
re fe renč ných la bo ra tó rií.

(2) Na za bez pe če nie úloh pod ¾a od se ku 1 mi nis ter -
stvo s  mi nis ter stvom zdra vot níc tva 
a) ko or di nu jú vy pra cú va nie Ná rod né ho prog ra mu

úrad nej kon tro ly po tra vín v Slo ven skej re pub li ke,
b) ko or di nu jú vy pra cú va nie ná rod ných správ,

c) zjed no cu jú pos tup rea li zá cie prog ra mov
usku toč ňo va ných me dzi ná rod ný mi or ga ni zá cia mi
a or gán mi,

d) zjed no cu jú pos tup na vý kon po tra vi no vé ho do zo ru,
pri mo ni to rin gu zis te ní na zá kla de ana lýz a kon tro ly,

e) spo lu pra cu jú pri pl ne ní po tra vi no vej bez peč nos ti,
f) vy tvá ra jú pod mien ky na vzá jom né vy u ží va nie

la bo ra tór nych ka pa cít na úze mí Slo ven skej re pub li ky 
v rám ci po tra vi no vé ho do zo ru na účely kon cen trá cie
a vy tvá ra nia špič ko vých la bo ra tór nych pra co vísk,

g) spo lu pra cu jú s Mi nis ter stvom hos po dár stva Slo ven - 
skej re pub li ky pri ochra ne zá uj mov spot re bi te ¾ov.

(3) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva pred kla dá zis te nia
v čle ne ní pod ¾a Ná rod né ho prog ra mu úrad nej kon tro ly
po tra vín v Slo ven skej re pub li ke do ná rod nej sprá vy.

(4) Mi nis ter stvo po ve ru je or gá ny ale bo or ga ni zá cie
akre di to va né na cer ti fi ká ciu vý rob kov za bez pe čo va ním 
kon tro ly
a) pl ne nia kri té rií sta no ve ných v špe ci fi ká ciách na

re gis trá ciu a po zís ka ní osved če nia špe ci fic ké ho
cha rak te ru na po ¾no hos po dár ske vý rob ky a po tra -
vi ny,

b) po ¾no hos po dár skych vý rob kov ale bo po tra vín, kto ré 
sú chrá ne né ozna če ním pô vo du a ze me pis ným
ozna če ním aj pred jeho zís ka ním, či zod po ve da jú
po žia dav kám sta no ve ným v špe ci fi ká cii.

(5) Mi nis ter stvo no ti fi ku je úrad né la bo ra tó riá, re fe -
renč né la bo ra tó riá a ná rod né re fe renč né la bo ra tó riá
a ïal šie or ga ni zá cie po ve re né čin nos �a mi pod ¾a toh to
zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 17 znie:
„17) Zá kon č. 575/2001 Z. z. o or ga ni zá cii čin nos ti vlá dy

a or ga ni zá cii ústred nej štát nej sprá vy v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

19. V § 23 ods. 1 písm. c) sa na kon ci pri pá ja jú tie to
slo vá: „ok rem pos ky to va nia slu žieb spo loč né ho stra vo -
va nia“.

20. V § 23 sa za od sek 2 vkla da jú nové od se ky 3 až 6,
kto ré zne jú:

„(3) Or gá ny štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá -
vy uve de né v od se ku 1 na vr hu jú mi nis ter stvu zru ši�
osved če nie o od bor nej spô so bi los ti na kla si fi ká ciu tiel
ja toč ných zvie rat, ak sa pre u ká že, že
a) fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej bolo

vy da né osved če nie (ïa lej len „kla si fi ká tor“), v ur -
če nej le ho te ne od strá nila ne dos tat ky v sú vis los ti
s pra vid la mi kla si fi ká cie tiel ja toč ných zvie rat,

b) kla si fi ká tor tr va lo ne za bez pe ču je po ža do va nú
úro veň na kla si fi ká ciu tiel ja toč ných zvie rat.

(4) Ozná me nie mi nis ter stva o zru še ní osved če nia sa
do ru ču je kla si fi ká to ro vi.

(5) Do 14 dní od do ru če nia ozná me nia pod ¾a od se -
ku 4 je kla si fi ká tor po vin ný vrá ti� osved če nie mi nis ter -
stvu.

(6) Or gá ny štát nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej sprá vy
vy ko ná va jú kon tro lu do vo zu po tra vín rast lin né ho pô -
vo du na schvá le ných hra nič ných prie cho doch pod ¾a
pred pi sov Eu róp ske ho spo lo čen stva.“.
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Do te raj šie od se ky 3 až 6 sa ozna ču jú ako od se ky 7
až 10.

21. V § 23 ods. 7 písm. d) sa za slo vá „oža ro va nie po -
tra vín a“ vkla da jú slo vá „kon tro ly do dr žia va nia zá ka zu“.

22. V § 23 sa od sek 7 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) nad po tra vi na mi a ta ba ko vý mi vý rob ka mi pri  po -

skytovaní slu žieb spo loč né ho stra vo va nia.“. 

23. V § 26 ods. 1 sa v pr vej vete vy púš �a jú slo vá „ale -
bo ob vod ný úrad“ vrá ta ne po znám ky pod čia rou k od -
ka zu 19.

24. V § 28 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me na mi f) a g), kto ré
zne jú:
„f) ne za bez pe ču je kla si fi ká ciu tiel ja toč ných zvie rat

pod ¾a § 6a,
g) po u ží va ozna če nie pô vo du a ze me pis né ozna če nie

pod ¾a § 9a a ozna če nie špe ci fic ké ho cha rak te ru.“.

25. V § 30 od sek 3 znie:
„(3) Po dro bnos ti o po žia dav kách vý rob cov na zís ka nie 

osved če nia špe ci fic ké ho cha rak te ru po ¾no hos po dár -
skych vý rob kov a  po tra vín vrá ta ne po stu pu jeho ude ¾o -
va nia, re gis trá cie a kon tro ly a o špe ci fi ká cii po ¾no hos po -
dár skych vý rob kov a po tra vín a vy da nie zo zna mu
po ¾no hos po dár skych vý rob kov a po tra vín na ozna če nie
pô vo du a ze me pis né ozna če nie usta no ví vše obec ne zá -
väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis ter stvo.“.

26. Za § 30 sa vkla dá § 30a, kto rý znie:

„§ 30a

(1) Mi nis ter stvo zod po ve dá za veci upra ve né po tra vi -
no vým kó de xom tý ka jú ce sa
a) spô so bu ozna čo va nia po tra vín vrá ta ne po tra vín

no vé ho typu a ta ba ko vých vý rob kov,
b) po žia da viek na jed not li vé dru hy po tra vín a ta ba ko vé

vý rob ky, na su ro vi ny ur če né na vý ro bu po tra vín
a ta ba ko vé vý rob ky,

c) jed not li vých dru hov po tra vín vrá ta ne mra ze ných
vý rob kov a ta ba ko vých vý rob kov a su ro vín
pot reb ných na ich vý ro bu, naj mä za
1. tep lot né re ži my a re la tív nu vlh kos� vzdu chu pri

skla do va ní a zmra zo va ní po tra vín,
2. spô sob skla do va nia a ma ni pu lá ciu s po tra vi na mi

a ta ba ko vý mi vý rob ka mi po čas ich uvá dza nia do
obe hu,

3. oso bit né po žia dav ky na pre pra vu,
4. mi ni mál ne tech no lo gic ké po žia dav ky,

d) zo zna mu lá tok, kto rých po u ži tie je po vo le né pri
vý ro be ta ba ku a ta ba ko vých vý rob kov a za ich
naj vy ššie prí pust né množ stvá v nich,

e) zo zna mu lá tok, kto rých po u ži tie je za ká za né pri
vý ro be ta ba ku a ta ba ko vých vý rob kov,

f) ma xi mál nych li mi tov re zí duí ve te ri nár nych lie čiv
po u ží va ných v ži vo číš nej vý ro be,

g) zá sad správ nej vý rob nej pra xe.

(2) Mi nis ter stvo zdra vot níc tva zod po ve dá za veci
upra ve né po tra vi no vým kó de xom tý ka jú ce sa
a) po žia da viek na zdra vot nú ne škod nos� jed not li vých

dru hov po tra vín vrá ta ne po tra vín no vé ho typu
a su ro vín, množ stva a dru hov po tra vi no vých
do pln kov, lá tok ur če ných na aro ma ti zá ciu,
kon ta mi nu jú cich lá tok a re zi duí pes ti cí dov,
to xi ko lo gic ky výz nam ných a po moc ných lá tok,
prí dav ných lá tok, ich čis to ty, iden ti fi ká cie
a pod mie nok ich po u ži tia do po tra vín, prí pad ne
sku pi ny vý rob kov, v kto rých sa môžu tie to lát ky
vy sky to va�, 

b) hy gie nic kých po žia da viek na vý ro bu po tra vín,
ta ba ko vých vý rob kov, na ma ni pu lá ciu s nimi a na
ich uvá dza nie do obe hu vrá ta ne hy gie nic kých
po žia da viek na pre daj po tra vín a nie ktorých
oso bit ných hy gie nic kých po žia da viek,

c) mik ro bio lo gic kých po žia da viek na jed not li vé dru hy
po tra vín, po tra vi no vé su ro vi ny, po moc né a prí dav né
lát ky a po tra vi no vé do pln ky, spô so bu vý be ru, poč tu
odob ra tých vzo riek a spô sobu kon tro ly a hod no te nia,

d) po žia da viek na po tra vi ny na oso bit né vý ži vo vé úče ly
a spô so bu ich po u ži tia,

e) po tra vín a su ro vín, kto ré mož no ra diač ne ošet ro va�,
pod mie nok oža ro va nia, dru hoch žia re nia a naj vy šších
prí pust ných dá vok,

f) po žia da viek na pred me ty pri chá dza jú ce do sty ku
s po tra vi na mi a ta ba ko vý mi vý rob ka mi,

g) pra vi diel na vý ber epi de mio lo gic ky ri zi ko vých sku pín
po tra vín,

h) po žia da viek na zdra vot nú ne škodnos� ba le ných vôd
a spô sobu ich úpra vy,

i) pod mie nok uvá dza nia po tra vín ale bo zlo žiek no vé ho
typu do obe hu.“.

27. V § 31 od sek 1 znie:
„(1) Na po tra vi no vý do zor pod ¾a toh to zá ko na sa ne -

vz�a hu jú usta no ve nia oso bit ných pred pi sov, 27aa) ak sa
vy ko ná va pod ¾a toh to zá ko na.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 27aa znie:
„

27aa
) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z.
Zá kon 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.“.

28. V § 31 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja jú tie to slo vá:
„ok rem ko na nia pod ¾a § 19 ods. 4 písm. b).“.

29. § 31a sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú -

pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii sa zru šu je
po vin nos� re gis trá cie pod ¾a § 4 ods. 2 písm. g).“.

30. Za § 31b sa vkla dá § 31c, kto rý znie:

„§ 31c

Zru šu je sa vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva
Slo ven skej re pub li ky č. 240/2002 Z. z. o re gis trá cii vy -
rá ba ných po tra vín a do vá ža ných po tra vín.“.
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31. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo hou, kto rá znie:
„Prí lo ha         
k zá ko nu č. 152/1995 Z. z.

V Z O R

Ad re sa or gá nu po tra vi no vé ho do zo ru:

OZNÁ ME NIE
vý ro by po tra vín, ta ba ko vých vý rob kov

a čin nos tí sú vi sia cich s ich uvá dza ním do obe hu

1. Ob chod né meno a síd lo,
ad re sa pre vádz kar ne: ...........................................................................................................................................

2. Iden ti fi kač né čís lo or ga ni zá cie (IČO): ....................................................................................................................

3. Ob chod né meno a ad re sa pre vádz kar ne uvá dza jú cej vý rob ky do obe hu: ..........................................................

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

4. Druh vy ko ná va nej čin nos ti:
a) vý rob co via a ba liar ne,
b) dis tri bú to ri a do prav co via,
c) ma lo ob chod ní ci (ma lo ob chod),
d) sek tor slu žieb,
e) vý rob co via pre dá va jú ci predovšetkým pria mo ko neč né mu spot re bi te ¾o vi,
f) iné.

5. Ka te gó rie vý rob kov:
a) mlieč ne vý rob ky,
b) vaj cia a va ječ né vý rob ky,
c) mäso a mä so vé vý rob ky, zveri na a hy di na,
d) ryby a mor ské ži vo čí chy,
e) tuky a ole je,
f) po liev ky, bu jó ny a omáč ky,
g) obil né (mlyn ské) vý rob ky a pe kár ske vý rob ky,
h) čer stvé ovo cie a čer stvá ze le ni na,
i) ovoc né vý rob ky a ze le ni no vé vý rob ky,
j) upra vo va né ko re nie,

k) ne al ko ho lic ké ná po je,
l) víno,

m) al ko ho lic ké ná po je (iné ako víno),
n) zmrz li ny a ostat né po dob né mra ze né vý rob ky,
o) ka kao a ka ka o vé prí prav ky, káva a čaj,
p) cuk ro vin ky,
r) ore chy a vý rob ky z ore chov, rých le ob čer stve nie,
s) ho to vé jed lá (po kr my),
t) po tra vi ny ur če né na oso bit né vý ži vo vé úče ly,
u) prí dav né lát ky (adi tív ne lát ky),
v) ze mia ky,
y) ta ba ko vé vý rob ky,
z) ostat né (iné) po tra vi ny.

6. Dá tum za ča tia čin nos ti (pod ¾a bodu 4): ..............................................................................................................

Vy pra co val:

Meno a pod pis šta tu tár ne ho zá stup cu:
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Vy svet liv ky:

4. DRUH VY KO NÁ VA NEJ ČIN NOS TI:

Vý rob co via a ba liar ne: Všet ky vý rob né/spra co va te¾ ské a/ale bo ba lia ce pod ni ky. Vý ro ba/spra co va nie môže za hŕ ňa�
do voz po tra vín na spra co va nie a vý voz vy ro be ných ale bo spra co va ných vý rob kov.

Dis tri bú to ri a do prav co via: Za hŕ ňa dis tri buč né ak ti vi ty pred ma lo ob cho dom (naj mä do voz, ve¾ ko ob chod, ve¾ ko ob -
chod né skla do va nie a viac ú če lo vých ve¾ ko ob chod ní kov, kto rí dis tri bu u jú nie len pre ma lo ob chod ní kov, ale aj pre
vlast ní kov reš ta u rá cií a pre spot re bi te ¾ov). Do prav né ak ti vi ty sú takisto za hr nu té do tej to ka te gó rie pod ni kov.

Ma lo ob chod ní ci (ma lo ob chod): Za hŕ ňa všet ky typy čin nos tí po tra vi no vé ho ma lo ob cho du (pre daj ko neč né mu spot re -
bi te ¾o vi), naj mä su per mar ke ty, hy per mar ke ty, pre daj né stro je (auto ma ty), ak ti vi ty zá siel ko vých slu žieb a tr ho vých
stán kov.

Sek tor slu žieb: Za hŕ ňa všet ky for my spo loč né ho stra vo va nia vrá ta ne po tra vi no vých ob cho dov cez uli cu.

Vý rob co via pre dá va jú ci pre do všet kým pria mo ko neč né mu spot re bi te ¾o vi: Za hŕ ňa mä sia rov, pe ká rov, cuk rá rov, vý rob -
cov zmrz li ny a vý rob né/spra co va te¾ ské ak ti vi ty na far mách na účel pria mych pre daj ov ko neč né mu spot re bi te ¾o vi.

5. KA TE GÓ RIE VÝ ROB KOV

b) Vaj cia a va ječ né vý rob ky: Spra co va né vý rob ky ob sa hu jú ce vaj cia, ako de zer ty a omáč ky, by ne ma li by� za hr nu té do 
tej to ka te gó rie, ale do prí sluš nej ka te gó rie, ako sú de zer ty, omáč ky atï.

e) Tuky a ole je: Všet ky tuky a ole je ok rem mlieč nych tu kov v ka te gó rii mlieč nych vý rob kov.

f) Po liev ky, bu jó ny a omáč ky: Za hŕ ňa aj hor či cu, ma jo né zu a ocot.

h), i) Ovo cie a ze le ni na: Zahŕ ňa aj huby a drob né bo bu ¾o vé ovo cie.

j) Upra vo va né ko re nie: Za hŕ ňa aj so¾ a ná hra dy soli, ko re nia ce prí prav ky a by li ny v tej to ka te gó rii.“.

Čl. II

Zá kon 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 sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 2 sa do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) člen ským štá tom Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie -

sto ru je člen ský štát Eu róp skej únie a člen ský štát
Eu róp ske ho zdru že nia vo¾ né ho ob cho du.“.

2. § 3 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky usta no ví

na vy ko na nie člán kov 69 a 70 Eu róp skej do ho dy o pri -
dru že ní uza tvo re nej me dzi Eu róp sky mi spo lo čen stva -
mi a ich člen ský mi štát mi na jed nej stra ne a Slo ven -
skou re pub li kou na dru hej stra ne po dro bnej šiu
úpra vu oso bit ných hy gie nic kých po žia da viek na po tra -
vi ny ži vo číš ne ho pô vo du, po dro bnosti o úrad ných kon -
tro lách pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du ur če ných na
spot re bu ¾uï mi, po dro bnos ti o po žia dav kách na zdra -
vie zvie rat uvá dza ných na trh a po dro bnos ti o do vo ze
pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du ur če ných na spot re bu
¾uï mi.“.

3. V § 5 písm. i) sa na kon ci vy púš �a čiar ka a pri pá ja -
jú sa tie to slo vá: „ale bo štát ne ve te ri nár ne a po tra vi no -
vé la bo ra tó riá,“.

4. § 6 ods. 2 sa do pĺ ňa pís me nom v), kto ré znie:
„v) uzná va do kla dy o vzde la ní a od bor nej spô so bi los ti

ve te ri nár nych le ká rov.“.

5. Nad pis pod § 10 sa umies tňu je nad § 10 a od sek 2
znie:

„(2) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va�
ve te ri nár ny le kár, kto rý spĺ ňa pod mien ky pod ¾a
§ 10a.“.

6. Za § 10 sa vkla dá § 10a, kto rý znie:

„§ 10a

(1) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� ve -
te ri nár ny le kár, kto rý skon čil vy so ko škol ské štú dium
dru hé ho stup ňa v od bo re vše obec né ho ve te ri nár ne ho
le kár stva ale bo v od bo re hy gie na po tra vín Uni ver zi ty
ve te ri nár ne ho le kár stva v Slo ven skej re pub li ke, kto ré -
ho ob sah je v sú la de s prí lo hou č. 6, a
a) je ob ča nom Slo ven skej re pub li ky ale bo
b) je ob ča nom člen ské ho štá tu Eu róp ske ho

hos po dár ske ho prie sto ru, ale bo
c) ak ide o súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti, je ob ča nom

tre tej kra ji ny a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.11a)

(2) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� ve -
te ri nár ny le kár, kto rý skon čil naj me nej pä� roč né den né 
te o re tic ké a prak tic ké vy so ko škol ské štú dium ve te ri -
nár ne ho le kár stva v člen skom štá te Eu róp ske ho hos -
po dár ske ho prie sto ru, kto ré ho ob sah je v sú la de
s  prílohou č. 6, a je dr ži te ¾om dip lo mu, cer ti fi ká tu ale -
bo iné ho do kla du o  vzde la ní (ïa lej len „do klad o vzde la -
ní“) uve de né ho v  prí lo he č. 7 a
a) je ob ča nom Slo ven skej re pub li ky ale bo
b) je ob ča nom člen ské ho štá tu Eu róp ske ho

hos po dár ske ho prie sto ru, ale bo
c) ak ide o súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti, je ob ča nom

tre tej kra ji ny a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.11a)

(3) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, kto rý skon čil vy so ko škol ské štú -
dium ve te ri nár ne ho le kár stva v tre tej kra ji ne a je dr ži -
te ¾om dip lo mu, kto rý je uzna ný pod ¾a oso bit né ho pred -
pi su,12) a
a) je ob ča nom Slo ven skej re pub li ky ale bo
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b) je ob ča nom člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru, ale bo

c) ak ide o súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti, je ob ča nom
tre tej kra ji ny a spĺ ňa pod mien ky pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.11a)

(4) Do kla dy o vzde la ní ve te ri nár nych le ká rov, kto rí
majú zá u jem vy ko ná va� štát ne ve te ri nár ne čin nos ti,
uzná va štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va a do -
kla dy o vzde la ní ve te ri nár nych le ká rov, kto rí majú  zá -
ujem vy ko ná va� súk rom né ve te ri nár ne čin nos ti ale bo
majú zá u jem by� v pra cov nom ale bo ob dob nom po me re 
k nim, uzná va Ko mo ra ve te ri nár nych le ká rov Slo ven -
skej re pub li ky naj ne skôr do troch me sia cov od po da nia 
žia dos ti a pred lo že nia do kla dov. Do klad o vzde la ní
uzna ný jed ným z or gá nov sa po va žu je za uzna ný aj dru -
hým or gá nom.

(5) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky alebo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto ré ho vzde la nie ne spĺ ňa všet ky po žia dav -
ky uve de né v  prí lo he č. 6, ak jeho do klad o vzde la ní je
do pl ne ný osved če ním prí sluš né ho or gá nu člen ské ho
štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, že ta ké to
štú dium za čal ale bo vzde la nie zís kal pred im ple men tá -
ciou práv ne ho pred pi su Eu róp ske ho spo lo čen stva uve -
de né ho v prí lo he č. 8 bode 2 do práv ne ho po riad ku
člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru
a že v sú la de s jeho práv nym po riad kom vy ko ná val ve -
te ri nár nu čin nos� naj me nej počas troch za se bou na -
sle du jú cich ro kov v období pia tich ro kov pred vy da ním
osved če nia.

(6) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, dr ži te¾ do kla du o vzde la ní zís ka nom v člen -
skom štá te Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, kto -
rý nie je v sú la de s ná zvom do kla du o vzde la ní uve de né -
ho v prí lo he č. 7, ak ta ký do klad o vzde la ní do lo ží
osved če ním o od bor nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš -
ným or gá nom člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru; toto osved če nie musí ob sa ho va� údaj
o tom, že prí sluš ný do klad o vzde la ní bol ude le ný po
skon če ní vzde lá va nia a od bor nej prí pra vy,  kto ré ho ob -
sah je v sú la de s prí lo hou č. 6, a že člen ský štát Eu róp -
ske ho hos po dár ske ho prie sto ru ho po va žu je za rov no -
cen ný s do klad mi uve de ný mi v prí lo he č. 7.

(7) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní v tre tej kra ji -
ne, ak ta ký do klad o vzde la ní uznal iný člen ský štát.
Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ale bo Ko mo ra
ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub li ky pre skú ma
pra vos� a úpl nos� do kla du o vzde la ní a roz hod ne do
troch me sia cov odo dňa po da nia žia dos ti o uzna nie.

(8) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v Es tón sku pred 1. má jom 2004, ak
ten to do klad o vzde la ní do lo ží osved če ním o od bor nej

spô so bi los ti vy da ným prí sluš ným or gá nom Es tón -
ska, že v sú la de s práv nym po riad kom Es tón ska
vy ko ná val ve te ri nár nu čin nos� naj me nej počas pia tich
za se bou na sle du jú cich ro kov v období siedmich ro kov
pred vy da ním ta ké ho osved če nia.

 (9) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v Čes kej re pub li ke pred 1. ja nu -
árom 1993, ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží osved če -
ním o od bor nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš ným or gá -
nom Čes kej re pub li ky, kto rým po tvr dí, že jeho
vzde la nie je rov no cen né so vzde la ním v Čes kej re pub li -
ke a že v sú la de s práv nym po riad kom Čes kej re pub li ky
vy ko ná val ve te ri nár nu čin nos� naj me nej počas troch
za se bou na sle du jú cich ro kov v období pia tich ro kov
pred vy da ním ta ké ho osved če nia.

(10) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj 
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v bý va lom So viet skom zvä ze pred
20. au gus tom 1991, ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží
osved če ním o od bor nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš -
ným or gá nom Es tón ska, kto rým po tvr dí, že jeho vzde -
la nie je rov no cen né so vzde la ním v Es tón sku a že v sú -
la de s práv nym po riad kom Es tón ska vy ko ná val
ve te ri nár nu čin nos� naj me nej počas pia tich za se bou
na sle du jú cich ro kov v období sied mich ro kov pred vy -
da ním ta ké ho osved če nia.

(11) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj 
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v bý va lom So viet skom zvä ze pred
20. au gus tom 1991, ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží
osved če ním o od bor nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš -
ným or gá nom Lo tyš ska, kto rým po tvr dí, že jeho vzde la -
nie je rov no cen né so vzde la ním v Lo tyš sku a že v sú la de
s práv nym po riad kom Lo tyš ska vy ko ná val ve te ri nár nu
čin nos� naj me nej počas troch za se bou na sle du jú cich
ro kov v období pia tich ro kov pred vy da ním ta ké ho
osved če nia.

(12) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj 
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
vzde la nie sa za ča lo v bý va lom So viet skom zvä ze pred
11. mar com 1990, ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží
osved če ním o od bor nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš -
ným or gá nom Lit vy, kto rým po tvr dí, že jeho vzde la nie je 
rov no cen né so vzde la ním v Lit ve a že v sú la de s práv -
nym po riad kom Lit vy vy ko ná val ve te ri nár nu čin nos�
naj me nej počas troch za se bou na sle du jú cich ro kov
v období pia tich ro kov pred vy da ním ta ké ho osved če -
nia.

(13) Od bor né ve te ri nár ne čin nos ti môže vy ko ná va� aj 
ve te ri nár ny le kár, ob čan Slo ven skej re pub li ky ale bo
ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru, kto rý  zís kal do klad o vzde la ní ale bo kto ré ho
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vzde la nie sa za ča lo v Ju ho slá vii pred 25. jú nom 1991,
ak ten to do klad o vzde la ní do lo ží osved če ním o od bor -
nej spô so bi los ti vy da ným prí sluš ným or gá nom Slo vin -
ska, kto rým po tvr dí, že jeho vzde la nie je rov no cen né so
vzde la ním v Slo vin sku a že v sú la de s práv nym po riad -
kom Slo vin ska vy ko ná val ve te ri nár nu čin nos� naj me -
nej po čas troch za se bou na sle du jú cich ro kov v ob do bí
pia tich ro kov pred vy da ním ta ké ho osved če nia.

(14) Osved če nia vy da né prí sluš ným or gá nom člen -
ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru ne -
smú by� pri pred lo že ní star šie ako 12 me sia cov. Osved -
če nia a do kla dy o vzde la ní mu sia by� pred lo že né spo lu
s úrad ne osved če ným pre kla dom do štát ne ho ja zy ka.

(15) Ak pri uzná va ní do kla dov o vzde la ní vznik nú po -
chyb nosti o pra vos ti ale bo úpl nos ti do kla du o vzde la ní
vy da nom v člen skom štá te, štát na ve te ri nár na a po tra -
vi no vá sprá va ale bo Ko mo ra ve te ri nár nych le ká rov Slo -
ven skej re pub li ky môže po žia da� prí sluš ný or gán člen -
ské ho štá tu o po tvr de nie pra vos ti ale bo úpl nos ti
do kla du o vzde la ní.

(16) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ale bo
Ko mo ra ve te ri nár nych le ká rov Slo ven skej re pub li ky
pre šet rí na žia dos� člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po -
dár ske ho prie sto ru sku toč nos ti, ku kto rým do šlo na
úze mí Slo ven skej re pub li ky a kto ré môžu ovplyv ni� za -
ča tie vý ko nu od bor ných ve te ri nár nych čin nos tí na úze -
mí toh to člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho
prie sto ru; o zis te ných sku toč nos tiach a pri ja tých opat -
re niach in for mu je ten to člen ský štát Eu róp ske ho hos -
po dár ske ho prie sto ru naj ne skôr do troch me sia cov odo 
dňa do ru če nia žia dos ti.

(17) Ve te ri nár ny le kár, ob čan člen ské ho štá tu Eu -
róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru, kto rý spl nil pod -
mien ky na vy ko ná va nie od bor ných ve te ri nár nych čin -
nos tí v Slo ven skej re pub li ke, má prá vo po u ží va� svoj
aka de mic ký ti tul a jeho skrat ku, kto rý mu bol pri zna ný 
pod ¾a vnút ro štát nych práv nych pred pi sov člen ské ho
štá tu Eu róp ske ho hos po dár ske ho prie sto ru ale bo
 domovského člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru, a to v ja zy ku toh to štá tu. Štát na ve te -
ri nár na a po tra vi no vá sprá va ale bo Ko mo ra ve te ri nár -
nych le ká rov Slo ven skej re pub li ky môžu po ža do va�,
aby si za svo jím aka de mic kým ti tu lom uvá dzal ná zov
a mies to in šti tú cie ale bo skú šob nej ko mi sie, kto rá ten -
to aka de mic ký ti tul pri zna la; ak ten to aka de mic ký ti tul
mož no za me ni� s ti tul mi po u ží va ný mi v Slo ven skej re -
pub li ke, ur čia spô sob jeho po u ží va nia na úze mí Slo -
ven skej re pub li ky.

(18) Ob čan člen ské ho štá tu Eu róp ske ho hos po dár -
ske ho prie sto ru je  po vin ný pre u ká za� schop nos� od -
bor ne sa vy jad ro va� v štát nom jazyku12a) v roz sa hu ne -
vy hnut nom na vy ko ná va nie od bor ných ve te ri nár nych
čin nos tí.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 11a  a 12a zne jú:
„

11a
) Zá kon č. 48/2002 Z. z. o po by te cu dzin cov a o zme ne

a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.
12a

) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 270/1995 Z. z.
o štát nom ja zy ku Slo ven skej re pub li ky v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

7. V § 12 sa vy púš �a jú od se ky 3 až 5.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 3.

 8. Nad pis pod § 14 znie: „Štát ne ve te ri nár ne la bo ra -
tó riá a štát ne ve te ri nár ne a po tra vi no vé   la bo ra tó riá“.

 9. V § 14 od sek 1 znie:
 „(1) Štát ne ve te ri nár ne la bo ra tó riá a štát ne ve te ri -

nár ne a po tra vi no vé la bo ra tó riá sú prí spev ko vé or ga ni -
zá cie zria de né mi nis ter stvom pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su.5) Ria di te ¾ov štát nych ve te ri nár nych la bo ra tó rií
vy me nú va ústred ný ria di te¾ štát nej ve te ri nár nej a po -
tra vi no vej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su.14a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„

14a
) Zá kon č. 313/2001 Z. z. o ve rej nej služ be v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

10. V § 14 ods. 2 sa za slo vo „la bo ra tó riá“ vkla da jú
slo vá „a štát ne ve te ri nár ne a po tra vi no vé la bo ra tó riá“.

11. V § 14 ods. 3 sa za slo vo „la bo ra tó rií“ vkla da jú
slo vá „a štát nych ve te ri nár nych a po tra vi no vých la bo -
ra tó rií“.

12. V § 14 ods. 4 sa za slo vo „la bo ra tó rium“ vkla da jú
slo vá „a štát ne ve te ri nár ne a po tra vi no vé la bo ra tó -
rium“.

13. § 43 sa do pĺ ňa pís me nom af), kto ré znie:
„af) ne pl ní po vin nos� na úse ku ve te ri nár nej sta rost li -

vos ti sú vi sia cu s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi  po -
d¾a § 3 ods. 2 a 3.“.

14. § 44 sa do pĺ ňa pís me nom bi), kto ré znie:
„bi) ne pl ní po vin nos� na úse ku ve te ri nár nej sta rost li -

vos ti sú vi sia cu s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi 
pod ¾a § 3 ods. 2 a 3.“.

15. V § 45 ods. 1 písm. a) sa vy púš �a jú slo vá „au“
a „ao“, slo vo „a“  pred slo vom  „ay“ sa  na hrá dza čiar kou
a na kon ci sa pri pá ja jú tie to slo vá:  „an), av), ba) a bi).“.

16. V § 46 ods. 2  pís me ná b) a m) zne jú:
„b) na ria ïo va nie a zru šo va nie ob me dzu jú cich opat re ní 

pod ¾a § 8 ods. 3 písm. f),
m) na ria de nie opat re ní pod ¾a § 13 ods. 2.“.

17. V § 48 od sek 1 znie:
„(1) Prá vo plat né roz hod nu tia or gá nov ve te ri nár nej

sprá vy, kto rý mi boli pre vádz kar ňam vy da né osved če -
nia pod ¾a do te raj ších práv nych pred pi sov, zos tá va jú
v plat nos ti do 31. de cem bra 2003.“.

18. V § 48 sa vy púš �a jú od se ky 4 a 5.

Do te raj šie od se ky 6 až 9 sa ozna ču jú ako od se ky 4 až 7.

19. § 48 sa do pĺ ňa od sek mi 8 až 11, kto ré zne jú:
„(8) Pre vádz ko va te lia pre vádz kar ní a za ria de ní s prie -

my sel nou ka pa ci tou, kto rí uvá dza jú  na trh pro duk ty
ži vo číš ne ho pô vo du, sú po vin ní da� svo je pre vádz kar ne 
a za ria de nia do sú la du s tým to zá ko nom a s na ria de -
nia mi vlá dy Slo ven skej re pub li ky na jeho vy ko na nie do
29. feb ru ára 2004.

(9) Pre vádz ko va te lia pre vádz kar ní, kto ré sú za ra de né 
v pre chod nom ob do bí po na do bud nu tí zmlu vy o pri stú -
pe ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii, mu sia da�
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svo ju čin nos� do sú la du s tým to zá ko nom do 31. de -
cem bra 2006.

(10) Pre vádz ko va te lia pre vádz kar ní ale bo za ria de ní
pod ¾a § 22 ods. 1 písm. b), kto rým vznik lo opráv ne nie
na pod ni ka nie pred účin nos �ou toh to zá ko na, sú po -
vin ní do 31. de cem bra 2003 po žia da� prí sluš ný or gán
ve te ri nár nej sprá vy o schvá le nie ale bo po vo le nie pre -
vádz kar ne ale bo za ria de nia.

(11) Pod ni ka te lia sú po vin ní da� svo je níz ko ka pa cit -
né pre vádz kar ne a za ria de nia ok rem pre vádz kar ní na
spra co va nie mlie ka s níz kou ka pa ci tou s vý nim ka mi
a li mi to va nou ka pa ci tou s vý nim kou do sú la du s tým to
zá ko nom a s na ria de nia mi vlá dy Slo ven skej re pub li ky
na jeho vy ko na nie do 29. feb ru ára 2004.“.

20. Za § 48 sa vkla dá § 48a, kto rý znie:

„§ 48a

Tým to zá ko nom sa do práv ne ho po riad ku Slo ven skej
re pub li ky trans po nu jú smer ni ce Rady a Eu róp ske ho
par la men tu uve de né v prí lo he č. 8.“.

21. § 49 sa do pĺ ňa bo dom 3, kto rý znie:
„3. vy hláš ka Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven -

skej re pub li ky č. 231/1998 Z. z. o cho ve spo lo čen -
ských zvie rat, di vých zvie rat a ne bez peč ných ži vo čí -
chov a o ochra ne po kus ných zvie rat.“.

22. V prí lo he č. 2 k zá ko nu č. 488/2002 Z. z. sa slo vá
„re gio nál na  ve te ri nár na sprá va“ na hrá dza jú  slo va mi
„re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“.

23. Zá kon sa do pĺ ňa prí lo ha mi č. 6, 7 a 8, kto ré zne -
jú:

„Prí lo ha č. 6         
k zá ko nu č. 488/2002 Z. z.

Čas� A

ŠTU DIJ NÝ PLÁN PRE VE TE RI NÁR NYCH LE KÁ ROV

Plán štú dia ve dú ce ho k dip lo mu, osved če niu ale bo k iné mu do kla du o for mál nej kva li fi ká cii vo ve te ri nár nej me di cí ne
bude za hŕ ňa� naj me nej tieto pred me ty:

A. Zá klad né pred mety
— fy zi ka
— ché mia
— bio ló gia zvie rat
— bio ló gia rast lín
— bio ma te ma ti ka

B. Špe ciál ne  pred me ty

Sku pi na 1:  Zá klad né ve dy
— ana tó mia (vrá ta ne his to ló gie a em bry o ló gie)
— fy zio ló gia
— bio ché mia
— ge ne ti ka
— far ma ko ló gia
— far má cia
— to xi ko ló gia
— mik ro bio ló gia
— imu no ló gia
— epi de mio ló gia
— pro fe sio nál na eti ka

Sku pi na 2: Kli nic ké ve dy
— pô rod níc tvo
— pa to ló gia  (vrá ta ne pa to lo gic kej ana tó mie)
— pa ra zi to ló gia
— kli nic ká me di cí na a chi rur gia (vrá ta ne anes te zio ló gie)
— kli nic ké pred náš ky o rôz nych do má cich zvie ra tách, hy di ne a iných dru hoch zvie rat
— pre ven tív ne le kár stvo
— rá dio ló gia
— roz mno žo va nie a po ru chy rep ro duk cie
— štát ne ve te ri nár ne le kár stvo a zdra vot níc tvo
— ve te ri nár na le gis la tí va a súd ne le kár stvo
— lieč ba
— úvod do štú dia od bo ru
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Sku pi na 3: Ži vo číš na vý ro ba
— ži vo číš na vý ro ba
— vý ži va zvie rat
— ag ro nó mia
— eko no mi ka vi die ka
— chov zvie rat
— ve te ri nár na hy gie na
— eto ló gia/sprá va nie zvie rat a ich ochra na

Sku pi na 4: Hy gie na po tra vín
— in špek cia a kon tro la po tra vín zvie rat ale bo po tra vín ži vo číš ne ho pô vo du
— hy gie na a tech no ló gia po tra vín
— prax (vrá ta ne pra xe pri po ráž ke zvie rat a spracú va ní po tra vín)

Prak tic ká vý uč ba sa môže usku toč ňo va� for mou ob do bia vy u čo va nia za pod mien ky, že toto ob do bie je den né a pod
pria mou kon tro lou prí sluš né ho úra du a ne pre sa hu je šes� me sia cov v rám ci sú vis lé ho pä� roč né ho ob do bia štú dia.

Roz de le nie te o re tic kej a prak tic kej vý uč by do rôz nych sku pín bude vy vá že né a ko or di no va né ta kým spô so bom, aby
bolo mož né do siah nu� vy me no va né ve do mos ti a skú se nos ti spô so bom, kto rý adek vát ne umož ní ve te ri nár nym le ká -
rom vy ko ná va� všet ky čin nos ti.

Čas� B

OB LAS TI, KTO RÝCH ZNA LOSŤ JE PRED PO KLA DOM ZÍS KA NIA DIP LO MU, VY SVED ČE NIA
ALE BO INÉ HO DO KLA DU O PO ŽA DO VA NOM VZDE LA NÍ PRE VE TE RI NÁR NEHO LE KÁ RA

Zna los ti:
a) vo ved ných od bo roch, na kto rých je za lo že ná čin nos� ve te ri nár ne ho le ká ra,

 b) o stav be a funk ciách zdra vých zvie rat, o ich cho ve, roz mno žo va ní a hy gie ne ako cel ku, ako aj o ich vý ži ve vrá ta ne
tech no ló gie vý ro by a usklad ňo va nia po tra vy zod po ve da jú cej ich pot re bám,

c) o sprá va ní a ochra ne zvie rat,
d) o prí či nách, po va he, prie be hu, dô sled koch, dia gnos ti ko va ní a lie če ní cho rôb zvie rat, či sa po su dzu jú in di vi du ál -

ne ale bo v sku pi nách vrá ta ne špe ciál nych ve do mos tí o cho ro bách, kto ré sa môžu pre nies� na ¾udí,
e) o pre ven tív nom le kár stve,
f) o hy gie ne a tech no ló giách vý ro by, spra co va nia a dis tri bú cie po tra vín pre zvie ra tá ale bo po tra vín ži vo číš ne ho pô -

vo du ur če ných na kon zu má ciu  ¾uï mi,
g) o zá ko noch, na ria de niach a vy ko ná va cích pred pi soch vz�a hu jú cich sa na uve de né pred me ty,
h) kli nic ké a iné prak tic ké skú se nos ti pod pri me ra ným do h¾a dom.
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Prí lo ha č. 7         
k zá ko nu č. 488/2002 Z. z.

Ná zvy dip lo mov, cer ti fi ká tov a iných do kla dov
o for mál nych kva li fi ká ciách vo ve te ri nár nom le kár stve

Kra ji na Ná zov kva li fi ká cie Ude ¾u jú ci or gán

Sprie vod né
osved če nie

ku
kva li fi ká cii

1. Bel gic ko — Dip lo ma van die re narts
— Dip lô me de do cte ur en mé de ci ne

vé té ri na i re

1. De uni ver si te i ten/les uni ver si tés
2. De be vo eg de Exa men com mis sie

van de Vla am se Ge me en schap/le 
Jury com pé tent d’enseignement
de la Com mu na u té fran ça i se

2. Cyp rus Ðé ó ôï ðïé çô éêü ÅããñáöÞò
Kô çí é Üôñïõ

Kun sill tal-Kirurgi Ve te ri nar ji

3. Čes ká re pub li ka 1. Dip lom o ukon če ní stu dia
ve stu dij ním prog ra mu
ve te ri nár ní lé kař ství
(dok tor ve te ri nár ní me di cí ny,
MVDr.)

2. Dip lom o ukon če ní stu dia ve
stu dij ním prog ra mu ve te ri nár ní
hy gie na a eko lo gie
(dok tor ve te ri nár ní me di cí ny,
MVDr.)

Ve te ri nár ní fa kul ta uni ver zi ty
v Čes ké re pub li ce

4. Dán sko Be vis for bes tået kan di da tek sa men i
ve te rin ærvi den skab

Kon ge li ge Veterinær-og
Lan dboh øjsko le

5. Es tón sko Dip lom: tä it nud
ve te ri na ar me dit sii ni őppe ka va

Ees ti Pőllu ma jan dus üli ko ol

6. Fín sko Elä in lä ä ke tie te en li sen sia a tin
tut kin to/ve te ri när me di ci ne
li cen tia te xa men

Hel sin gin ylio pis to/Hel sin gfors
uni ver si tet

7. Fran cúz sko Dip lô me d’Etat de do cte ur
vé té ri na i re

 

8. Gréc ko Ðôõ÷ßï   Êôç õé á ôñêÞò Ðáõ åðé ïô Þéï   Èåó ó áëïßêçò   êáé  
Èåó ó áë ßáò

9. Ho land sko Ge tu ig schrift van met goed ge volg 
af ge legd dier ge ne es kun dig/
ve e ar tse nij kun dig exa men

10. Írs ko 1. Dip lo ma of Ba che lor in/of
Ve te ri na ry Me di ci ne (MVB)

2. Dip lo ma of Mem ber ship of the
Ro y al Col le ge of Ve te ri na ry
Sur ge ons (MRCVS)
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11. Is land dip lo my, osved če nia a iné ti tu ly
ude le né v inom štá te, pre kto rý
pla tí táto smer ni ca a kto ré sú
v zo zna me tej to prí lo hy, do lo že né
osved če ním o ukon če nej
prak tic kej od bor nej prí pra ve
vy da ným kom pe tent ný mi úrad mi

12. Li chten štajn sko dip lo my, osved če nia a iné ti tu ly
ude le né v inom štá te, pre kto rý
pla tí táto smer ni ca a kto ré sú
v zo zna me tej to prí lo hy, do lo že né
osved če ním o ukon če nej
prak tic kej od bor nej prí pra ve
vy da ným kom pe tent ný mi úrad mi

13. Lit va Ve te rin âârâârsta dip loms Lat vi jas La uk sa im niec îbas
Uni ver sit âte

14. Lo tyš sko Auk što jo mok slo dip lo mas
(ve te ri na ri jos gy dy to jo (DVM))

Lie tu vos Ve te ri na ri jos Aka de mi ja

15. Lu xem bur sko Dip lô me d’Etat de do cte ur en
mé de ci ne vé té ri na i re

Jury d’examen d’Etat

16. Ma ïar sko Ál la tor vos dok tor okle vél —
dr. med. vet.

Szent Is tván Egy e tem
Állatorvos-tudományi Kar

17. Mal ta Li æen zja ta’ Ki rur gu Ve te ri nar ju Kun sill tal-Kirurgi Ve te ri nar ji

18. Ne mec ko Ze ug nis über das Er geb nis des
Drit ten Abs cnitts der
Tie rär ztli chen Prüfung und
das Ge sam ter geb nis der
Tie rär ztli chen Prüfung

Der Vor sit zen de des
Prüfun gsa us schus ses
für die Tie rär ztli che Prüfung ei ner 
Uni ver si tät oder Hoch schu le

19. Nór sko Ek sa men sbe vis ut stedt av Nor ges 
ve te rin ćrhřgsko le for bes tĺtt
ve te rin ćrme di sinsk
em bet sek sa men 

Nor we gian Col le ge of Ve te ri na ry
Me di ci ne

20. Po¾ sko Dyp lom le kar za we te ry na rii 1. Szko ła Głów na Gos po dar stwa
Wiej skie go w War sza wie

2. Aka de mia Rol nic za we Wroc ła wiu
3. Aka de mia Rol nic za w Lub li nie
4. Uni wer sy tet

Warmińsko-Mazurski w Ol szty nie

21. Por tu galsko Car ta de cur so de li cen cia tu ra em 
me di ci na ve te ri ná ria

Uni ver si da de
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22. Ra kú sko 1. Diplom-Tierarzt

2. Ma gis ter me di ci nae  
ve te ri na riae

Uni ver si tät 1. Dok tor der 
Ve te ri -
när me di -
zin

2. Do ctor
me di ci -
nae
ve te ri na -
riae

3. Fachtier-
arzt

23. Slo vin sko Dip lo ma, s ka te ro se po de lju je
stro kov ni na slov „dok tor
ve te ri nar ske me di ci ne/dok to ri ca
ve te ri nar ske me di ci ne“

Uni ver za Spri če va lo
o op ra vl je -
nem
dr žav nem
iz pi tu
s pod roč ja
ve te ri nar stva

24. Špa niel sko Ti tu lo de Li cen cia do en
Ve te ri na ria

Mi nis te rio de Edu ca ción y
Cul tu ra/El rec tor de una
Uni ver si dad

25. Švaj čiar sko dip lo my, osved če nia a iné ti tu ly
ude le né v inom štá te, pre kto rý
pla tí táto smer ni ca a kto ré sú
v zo zna me tej to prí lo hy, do lo že né
osved če ním o ukon če nej
prak tic kej od bor nej prí pra ve
vy da ným kom pe tent ný mi úrad mi 

26. Švéd sko Ve te ri nä re xa men Sve ri ges Lan dbruk su ni ver si tet

27. Ta lian sko Dip lo ma di la u rea in me di ci na
ve te ri na ria

Uni ver sità Dip lo ma di
abi li ta zio ne
all’esercizio
del la
me di ci na
ve te ri na ria

 28. Ve¾ ká Bri tá nia 1. Ba che lor of Ve te ri na ry Scien ce
(BVSc)
2. Ba che lor of Ve te ri na ry Scien ce
(BVSc)
3. Ba che lor of Ve te ri na ry
Me di ci ne (BvetMB)
4. Ba che lor of Ve te ri na ry
Me di ci ne and Sur ge ry (BVM&S)
5. Ba che lor of Ve te ri na ry
Me di ci ne and Sur ge ry  (BVM&S)
6. Ba che lor of Ve te ri na ry
Me di ci ne (Bvet Med)

1. Uni ver si ty of Bris tol

2. Uni ver si ty of Li ver po ol

3. Uni ver si ty of Cam brid ge

4. Uni ver si ty of Edin burgh

5. Uni ver si ty of Glas gow

6. Uni ver si ty of Lon don´
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Prí lo ha č. 8         
k zá ko nu č. 488/2002 Z. z.

Tým to zá ko nom sa úpl ne trans po nu jú tieto smer ni ce:1)
1. Smer ni ca Rady 78/1026/EHS z 18. de cem bra 1978 o vzá jom nom uzná va ní dip lo mov, osved če ní a iných do kla dov

o od bor nej spô so bi los ti  vo ve te ri nár nom le kár stve a o opat re niach u¾ah ču jú cich účin né uplat ňo va nie prá va pod ni ka�
a slo bo dy pos ky to va� služ by (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 362 , 23. de cem bra 1978, s. 1 — 6) v zne ní
smer ni ce Ra dy 81/1057/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 385, 31. de cem bra 1981, s. 25 — 26),
smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/19/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 206,
31. júla 1978, s. 1 — 51),
smer ni ce Rady 89/594/EHS z 30. ok tób ra 1989 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 341, 23. no vem bra
1989, s. 19 — 29).

2. Smer ni ca Rady 78/1027/EHS z 18. de cem bra 1978  tý ka jú ca sa ko or di ná cie zá ko nov, iných pred pi sov alebo ad -
mi nis tra tív nych opat re ní vo vz�a hu k čin nos tiam ve te ri nár nych le ká rov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev, L 362, 23. decembra 1978, s. 7 — 9) v zne ní smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2001/19/ES (Úrad ný
ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 206, 31. júla 1978, s. 1 — 51),
smer ni ce Rady 89/594/EHS z 30. ok tób ra 1989 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 341, 23. novembra
1989, s. 19 —29).

1) Smer ni ce Rady 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.“.

Čl. III

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z.,
zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 290/1996 Z. z., zá ko na č. 95/2000 Z. z., zá ko na
č. 470/2000 Z. z., zá ko na č. 514/2001 Z. z. a zá ko na
č. 553/2001 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 13m ods. 4 sa za slo vo „pra xe“ vkla da jú slo vá
„pod ¾a oso bit né ho pred pi su6aia)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6aia znie:
„

6aia
) § 4 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

2. V § 27 ods. 2 pís me no c) znie:
„c) ná vrh na uvá dza nie po tra vín ale bo zlo žiek no vé ho

typu a vý ži vo vých doplnkov9) do obe hu.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 znie:
„9) § 2 ods. 3 a § 6 ods. 2 písm. b) dru hý bod zá ko na Ná rod nej rady 

Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. IV

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 184/1993 Z. z. o kr mi vách sa do pĺ ňa tak to:

§ 13 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Kon trol ný ús tav za bez pe ču je ozna mo va nie pria -

me ho ri zi ka ale bo ne pria me ho ri zi ka pre ¾ud ské zdra vie 
po chá dza jú ce ho z kr mív pros tred níc tvom sys té mu
rých lej vý me ny in for má cií pod ¾a oso bit né ho pred -
pisu.14a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„

14a
) § 6 ods. 5 a § 6b zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

Čl. V

Ten to  zá kon   na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2003
ok rem usta no ve ní § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6,
§ 31a ods. 3 a § 31c uve de ných v čl. I a usta no ve ní § 2
písm. e), § 6 ods. 2 písm. v), § 10 ods. 2, § 10a a § 12
ods. 3 až 5 uve de ných v čl. II, kto ré na do bú da jú účin -
nos� dňom na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe -
ní Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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473

Z Á K O N

z 24. októbra 2003

o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na
tom to zá ko ne:

Čl. I

PRVÁ  ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Ten to zá kon upra vu je
a) zria de nie, or ga ni zá ciu, pô sob nos� a hos po dá re nie

Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú ry,
b) pos ky to va nie fi nanč ných pros tried kov na roz vo jo vé

prog ra my po ¾no hos po dár stva a vidieka1) (ïa lej len
„pred vstu po vá po moc“),

c) pod po ru pod ni ka nia v po ¾no hos po dár stve, po tra vi -
nár stve a les nom hos po dár stve z pros tried kov štát -
ne ho rozpočtu2) (ïa lej len „ná rod ná pod po ra“),

d) čin nos ti na úče ly za bez pe če nia pos ky to va nia fi nanč -
ných pros tried kov pre pô do hos po dár stvo zo vše -
obec né ho roz po čtu Eu róp skej únie (ïa lej len „po -
vstu po vá po moc“).

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie
a) vý rob nou kvó tou štá tom ur če né množ stvo vý rob ku

na zá kla de cel ko vej do siah nu tej úrov ne pro duk cie,
vý vo zu, do vo zu, spot re by, ob je mu skla do va né ho
množ stva, pre no sov pro duk cie a prie mer nej úrov ne
vý rob ných strát vý rob ku na úze mí Slo ven skej re -
pub li ky spra vid la za ob do bie nie ko¾ kých pred chá -
dza jú cich hos po dár skych ro kov ako ná stroj kvan ti -
ta tív nej re gu lá cie trhu s vý rob ka mi,

b) hos po dár skym ro kom ča so vé ob do bie, kto ré ho
začia tok je od vo de ný od bio lo gic kých vlast nos tí vý -
rob kov a od špe ci fic kých pod mie nok do má ce ho trhu
s vý rob ka mi,

c) ne po tra vi nár skym vy u ži tím pro duk cie vý rob kov vy -
u ži tie vý rob kov na iné úče ly ako na úče ly vý ži vy ¾udí
ale bo hos po dár skych zvie rat,

d) prog ra mom pro pa gá cie spot re by a od by tu vý rob kov
sku pi na ta kých opat re ní, kto ré sú po sta ču jú ce na
to, aby in for mo va li o vlast nos tiach vý rob kov a ich
pre daji,

e) od vod mi z pro duk cie cuk ru od vo dy usta no ve né
práv nym pred pi som Eu róp skej únie vý rob com cuk -
ru, izo glu kó zy a inu lí no vé ho si ru pu, kto ré sú ur če né 
na kry tie strát v tom to od vet ví,

f) pôd nym blo kom zá klad ná jed not ka evi den cie, kto rá
pred sta vu je sú vis lú plo chu ob hos po da ro va nej po ¾ -
no hos po dár skej pôdy,

g) die lom pôd ne ho blo ku sú vis lá plo cha ob hos po da ro -
va nej po ¾no hos po dár skej pôdy prí sluš né ho dru hu
po zem ku ob hos po da ro va ná v da nom pôd nom blo ku.

§ 3

Inštitucionálne riadenie

(1) Ústred ným or gá nom štát nej sprá vy na pod po ru
pod ni ka nia v pô do hos po dár stve je Mi nis ter stvo pô do -
hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis -
ter stvo“). Mi nis ter stvo vo vz�a hu k or gá nom Eu róp skej
únie vy ko ná va a za bez pe ču je úlo hy prí sluš né ho or gá -
nu pre zá ruč nú sek ciu Eu róp ske ho po ¾no hos po dár -
ske ho usmer ňo va cie ho a zá ruč né ho fon du (ïa lej len
„fond“) a ria dia ce ho or gá nu pre usmer ňo va ciu sek ciu
fon du za Slo ven skú re pub li ku pod ¾a § 1 písm. d).

(2) Mi nis ter stvo
a) roz ho du je o pri de le ní vý rob nej kvó ty,
b) roz ho du je o prog ra moch pro pa gá cie spot re by a od -

by tu vý rob kov,
c) zria ïu je Ria dia ci vý bor na or ga ni zo va nie trhu s vý -

rob ka mi (ïa lej len „ria dia ci vý bor“) a schva ¾u je jeho
šta tút,

d) zria ïu je Mo ni to ro va cí vý bor pre Sek to ro vý ope rač ný
prog ram Po ¾no hos po dár stva, roz vo ja vi die ka a ry -
bár stva (ïa lej len „sek to ro vý prog ram“),

e) zria ïu je Mo ni to ro va cí vý bor pre Plán roz vo ja vi die ka
(ïa lej len „plán“),

f) je ria dia ci or gán pre sek to ro vý prog ram a plán,
g) vy pra cú va pre Ná rod nú radu Slo ven skej re pub li ky

sprá vu o po ¾no hos po dár stve, po tra vi nár stve a les -
nom hos po dár stve za prí sluš ný rok, v kto rej hod no tí
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1) Viac roč ná fi nanč ná do ho da me dzi Ko mi siou Eu róp skych spo lo čen stiev v mene Eu róp ske ho spo lo čen stva a Slo ven skou re pub li kou a Roč ná
fi nanč ná do ho da me dzi Ko mi siou Eu róp skych spo lo čen stiev v mene Eu róp ske ho spo lo čen stva a Slo ven skou re pub li kou (ozná me nie
č. 130/2002 Z. z.).

2) § 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. o roz poč to vých pra vid lách v zne ní ne skor ších pred pi sov.



stav tých to od vet ví, účin nos� pos ky to va nej pod po ry
a na vr hu je ïal šie po stu py na zlep še nie,

h) zos ta vu je v spo lu prá ci so Šta tis tic kým úra dom Slo -
ven skej re pub li ky (ïa lej len „úrad“) eko no mic ký po ¾ -
no hos po dár sky účet a sú hrnný les níc ky eko no mic -
ký účet,

i) zria ïu je Ná rod nú ko mi siu pre in for mač nú sie� po ¾ -
no hos po dár ske ho úč tov níc tva.

(3) Mi nis ter stvo ako ria dia ci or gán pod ¾a od se ku 1
za bez pe ču je
a) efek tív nos� a správ nos� ria de nia a im ple men tá cie

plá nu, sek to ro vé ho prog ra mu a úpra vu a im ple men -
tá ciu prog ra mo vé ho do pln ku pre sek to ro vý prog ram,

b) zria de nie sys té mu na ob sta rá va nie spo ¾ah li vých fi -
nanč ných a šta tis tic kých in for má cií o im ple men tá cii 
pod ¾a sta no ve ných in di ká to rov mo ni to ro va nia
a pred kla da nie tých to úda jov prí sluš né mu or gá nu
Eu róp skej únie,

c) prí pra vu vý roč nej sprá vy o im ple men tá cii plá nu
a sek to ro vé ho prog ra mu,

d) or ga ni zo va nie pred bež né ho, stred no do bé ho a ná -
sled né ho hod no te nia plá nu a sek to ro vé ho prog ra mu,

e) vy pra co va nie zá sad riad ne ho fi nanč né ho hos po dá re -
nia s pros tried ka mi plá nu a sek to ro vé ho prog ra mu,

f) vy pra co va nie zá sad na za bez pe če nie od de le né ho
sys té mu úč to va nia pred vstu po vej po mo ci a po vstu -
po vej po mo ci,

g) ude ¾o va nie akre di tá cie Pô do hos po dár skej pla tob nej
agen tú re,

h) zve rej ňo va nie a pro pa gá ciu plá nu a sek to ro vé ho
prog ra mu,

i) účin nos� mo ni to rin gu ria de nia po mo ci,
j) prí pra vu plá nu a sek to ro vé ho prog ra mu a jeho zme ny.

(4) Na úče ly pos ky to va nia nie ktorých úda jov z úč tov -
ných záznamov3) podnikate¾ov4) v pô do hos po dár stve
prí sluš né mu or gá nu Eu róp skej únie zria ïu je mi nis ter -
stvo v spo lu prá ci s úradom5) sie� tes to va cích pod ni kov
po ¾no hos po dár ske ho úč tov níc tva.

(5) Sie� tes to va cích pod ni kov pred sta vu je re pre zen -
ta tív nu vzor ku podnikate¾ov4) v pô do hos po dár stve,
kto rí pos ky tu jú mi nis ter stvu úda je na zá kla de zmlu vy.

(6) Úda je zís ka né z úč tov ných zá zna mov pod ni ka te -
¾ov pod ¾a od se ku 4 môže mi nis ter stvo po u ži� len na
úče ly hod no te nia vý vo ja po ¾no hos po dár skej po li ti ky
a na vy pra co va nie eko no mic ké ho po ¾no hos po dár ske ho 
účtu a sú hrnné ho les níc ke ho eko no mic ké ho účtu.

§ 4

Riadiaci výbor, Monitorovací výbor pre sektorový
program a Monitorovací výbor pre plán

(1) Ria dia ci vý bor je od bor ný or gán mi nis ter stva.
Ria dia ci vý bor
a) na vr hu je mi nis ter stvu vy me dze nie ob las tí pos ky to -

va nia pod po ry a jej zmien v zá uj me zlep še nia efek tív -
nos ti pod pôr,

b) vy jad ru je sa o opat re niach na or ga ni zo va nie trhu
pod ¾a jed not li vých dru hov vý rob kov.

(2) Stá ly mi člen mi ria dia ce ho vý bo ru sú zá stup co via
mi nis ter stva, Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li -
ky (ïa lej len „mi nis ter stvo fi nan cií“), Mi nis ter stva hos -
po dár stva Slo ven skej re pub li ky, Slo ven skej po ¾no hos -
po dár skej a po tra vi nár skej ko mo ry (ïa lej len
„ko mo ra“). Pri pre ro kú va ní opat re ní tý ka jú cich sa jed -
not li vých dru hov vý rob kov sa pri zý va aj zá stup ca Slo -
ven skej ob chod nej a prie my sel nej ko mo ry, Sprá vy štát -
nych hmot ných re zerv Slo ven skej re pub li ky,
Pô do hos po dár skej pla tob nej agen tú ry a zá stup ca prí -
sluš né ho zá uj mo vé ho zvä zu, kto rý je čle nom ko mo ry.

(3) Mo ni to ro va cí vý bor pre sek to ro vý prog ram a Mo -
ni to ro va cí vý bor pre plán vy ko ná va jú v da nej ob las ti čin -
nos ti usta no ve né práv ny mi pred pis mi Eu róp skej únie.

(4) Po čet čle nov a zlo že nie Mo ni to ro va cie ho vý bo ru
pre sek to ro vý prog ram a Mo ni to ro va cie ho vý bo ru pre
plán sa určí v šta tú te prí sluš né ho vý bo ru na prin cí pe
part ner stva pod ¾a práv nych pred pi sov Eu róp skej únie.

DRUHÁ  ČASŤ

ZRIADENIE, ORGANIZÁCIA,
PÔSOBNOSŤ A HOSPODÁRENIE

PÔDOHOSPODÁRSKEJ
PLATOBNEJ AGENTÚRY

§ 5

(1) Zria ïu je sa Pô do hos po dár ska pla tob ná agen tú ra
(ïa lej len „pla tob ná agen tú ra“) ako roz poč to vá
organizácia6) za po je ná na štát ny roz po čet pros tred níc -
tvom roz poč to vej ka pi to ly mi nis ter stva. Pla tob ná agen -
tú ra za bez pe ču je ad mi nis tra tív ne čin nos ti sú vi sia ce
s fi nanč ný mi pros tried ka mi z fon dov Eu róp skej únie
a s fi nanč ný mi pros tried ka mi ná rod nej pod po ry.

(2) Pla tob ná agen tú ra je or gán štát nej sprá vy; or ga -
ni zač ne sa čle ní na út va ry za bez pe ču jú ce im ple men tá -
ciu pod por ných schém z fon du pred vstu po vej po mo ci,
po vstu po vej po mo ci a ná rod nej pod po ry.

(3) Síd lom pla tob nej agen tú ry je Bra ti sla va. Pla tob ná 
agen tú ra na za bez pe če nie vý ko nu nie ktorých čin nos tí
vy tvá ra pra co vi ská pla tob nej agen tú ry, ur ču je roz sah
ich čin nos tí a územ ný ob vod ich pô sob nos ti.

(4) Po dro bnos ti o or ga ni zač nej štruk tú re, po stu poch
čin ností a zod po ved nos ti za mest nan cov určí or ga ni -
zač ný po ria dok pla tob nej agen tú ry, kto rý schva ¾u je mi -
nis ter pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.
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3) § 31 zá ko na č. 431/2002 Z. z. o úč tov níc tve.
4) § 2 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka.
5) § 4 ods. 2 a § 11 zá ko na č. 540/2001 Z. z. o štát nej šta tis ti ke.
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§ 6

Pôsobnos� platobnej agentúry

(1) Pla tob ná agen tú ra
a) roz ho du je o žia dos tiach o pos kyt nu tie pod po ry

a kon tro lu je jej po u ži tie,
b) sle du je a spracú va ce no vé in for má cie a tr ho vé in for -

má cie (ïa lej len „ce no vý mo ni to ring“) a pos ky tu je ich 
mi nis ter stvu fi nan cií a prí sluš ným or gá nom Eu róp -
skej únie,

c) spracúva tr ho vé in for má cie za Slo ven skú re pub li ku
pod ¾a práv nych pred pi sov Eu róp skej únie,

d) uhrá dza vý voz né ná hra dy,
e) roz ho du je o ude le ní po vo le nia na vý voz ale bo do voz

vý rob kov (ïa lej len „li cen cia“),
f) vy be rá fi nanč né zá bez pe ky na ude le nie li cen cie a na

vý voz vý rob ku,
g) roz ho du je o vrá te ní fi nanč nej zá bez pe ky ale bo jej

čas ti,
h) vy be rá od vo dy z pro duk cie cuk ru,
i) vy má ha za dr ža né od vo dy z pro duk cie cuk ru,
j) na vr hu je a po su dzu je prog ra my pro pa gá cie spot re -

by a od by tu vý rob kov,
k) pri de ¾u je iden ti fi kač né čís lo pôd nym blo kom a die -

lom pôd nych blo kov a ve die ich evi den ciu,
l) ukla dá po ku ty za správ ne de lik ty pod ¾a § 20,

m) or ga ni zu je trh s vý rob ka mi,
n) za bez pe ču je ïal šie čin nos ti pod ¾a oso bit né ho

predpisu7) a pod ¾a práv nych pred pi sov Eu róp skej
únie.

(2) Pla tob ná agen tú ra uve rej ňu je v pub li kač nom or -
gá ne mi nis ter stva prog ra my pred vstu po vej po mo ci vy -
pra co va né v spo lu prá ci s prí sluš ným or gá nom Eu róp -
skej únie, na kto rých fi nan co va ní sa po die¾a štát.1)

(3) Pla tob ná agen tú ra pri svo jej čin nos ti spo lu pra cu -
je s dotk nu tý mi štát ny mi or gán mi.

§ 7

Hospodárenie platobnej agentúry

(1) Na hos po dá re nie pla tob nej agen tú ry sa vz�a hu jú
usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.8)

(2) Pla tob ná agen tú ra je po vin ná od vies� ur če nú čas� 
vy bra ných od vo dov z pro duk cie cuk ru pod ¾a § 6 ods. 1
písm. h) do roz po čtu Eu róp skej únie.9)

§ 8

Informačný systém

(1) In for mač ný sys tém pla tob nej agen tú ry za hŕ ňa in -
teg ro va ný ad mi nis tra tív ny a kon trol ný sys tém (ïa lej

len „in teg ro va ný sys tém“), úč tov né a mo ni to ro va cie
sys té my.

(2) In for mač ný sys tém musí pla tob ná agen tú ra za -
bez pe či� tak, aby
a) bolo za bez pe če né od ha le nie chýb pri za zna me ná va -

ní úda jov a ich op ra va,
b) úda je ne moh li by� za zna me ná va né, me ne né ale bo

pre ve ro va né oso ba mi, kto ré ne ma jú pri de le né in di -
vi du ál ne hes lá,

c) bola iden ti ta kaž dej oso by, kto rá vstu pu je do in for -
mač né ho sys té mu, za zna me na ná do ope rač né ho
loga,

d) prí stu po vé hes lá do sys té mu boli pra vi del ne me ne -
né,

e) úda je boli zá lo ho va né kó pia mi skla do va ný mi na od -
de le nom strá že nom mies te.

(3) Na pos ky to va nie úda jov z in for mač né ho sys té mu
sa pri me ra ne vz�a hu je oso bit ný pred pis.10)

(4) Úda je o pos kyt nu tých pod po rách z fon dov Eu róp -
skej únie sa uve rej ňu jú v pub li kač nom or gá ne Eu róp -
skej únie a na in ter ne to vej strán ke pla tob nej agen tú ry.

§ 9

Výkon finančnej kontroly a vnútorného auditu

(1) Na úče ly po su dzo va nia žia dos tí o pos kyt nu tie
pod po ry z fon dov Eu róp skej únie a na kon tro lu ich  po -
užitia ve die pla tob ná agen tú ra in teg ro va ný ad mi nis -
tra tív ny a kon trol ný sys tém (ïa lej len „in teg ro va ný sys -
tém“). In teg ro va ný sys tém je sú hrn čin nos tí, kto rý mi sa 
za bez pe ču je cen tra li zá cia úda jov o žia da te ¾och o pod -
po ru (ïa lej len „žia da te¾“), o for me pos kyt nu tej pod po ry 
a kon tro le jej po u ži tia.

(2) Na do siah nu tie úče lu toh to zá ko na je pla tob ná
agen tú ra opráv ne ná vy ža do va� od prí sluš ných or gá nov 
štát nej sprá vy a od žia da te ¾ov úda je pot reb né na úče ly
in teg ro va né ho sys té mu.

(3) In teg ro va ný sys tém ob sa hu je naj mä
a) re gis ter žia da te ¾ov,
b) re gis ter ovoc ných sa dov,
c) re gis ter chme¾ níc,
d) re gis ter zne vý hod ne ných ob las tí,
e) re gis ter ag ro en vi ron men tál nych pod pôr.

(4) Do re gis tra pod ¾a od se ku 3 písm. a) sa za pi su jú
tie to úda je:
a) pri práv nic kých oso bách ob chod né meno, síd lo

a iden ti fi kač né čís lo,11)
b) pri fy zic kých oso bách meno, rod né čís lo, tr va lý

pobyt12) ale bo pre chod ný po byt.13)
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 7) Na prí klad § 4 zá ko na č. 491/2001 Z. z. o or ga ni zo va ní trhu s vy bra ný mi po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi.
 8) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
 9) § 34 ods. 6 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.
10) § 31 zá ko na č. 540/2001 Z. z.
11) § 27 zá ko na č. 540/2001 Z. z.
12) § 3 až 5 zá ko na č. 253/1998 Z. z. o hlá se ní po by tu ob ča nov Slo ven skej re pub li ky a re gis tri oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky.
13) § 8 zá ko na č. 253/1998 Z. z.



§ 10

Systém finančnej kontroly

(1) Pla tob ná agen tú ra vy ko ná va pred bež nú, prie bež -
nú a ná sled nú fi nanč nú kon tro lu a vnú tor ný au dit.

(2) Pred bež nú a prie bež nú fi nanč nú kon tro lu vy ko -
ná va jú za mest nan ci pla tob nej agen tú ry.

(3) Ná sled nú fi nanč nú kon tro lu môžu ok rem za mest -
nan cov pla tob nej agen tú ry vy ko ná va� kon trol né or gá -
ny mi nis ter stva, mi nis ter stva fi nan cií a sprá va fi nanč -
nej kon tro ly na zá kla de pí som né ho po ve re nia
vy da né ho ve dú cim kon trol né ho or gá nu.14)

(4) Pri kon tro le pod ¾a od se kov 1 až 3 sa po stu pu je
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.15)

TRETIA  ČASŤ

ORGANIZOVANIE TRHU S VÝROBKAMI

§ 11

Organizovanie trhu s výrobkami

(1) Úče lom or ga ni zo va nia trhu s vý rob ka mi je mi ni ma -
li zo va� aké ko¾ vek ne ga tív ne dô sled ky zmien na trhu s vý -
rob ka mi, za is ti� ply nu lé zá so bo va nie a do dá va nie vý rob -
kov spot re bi te ¾om po mo cou sys té mu eko no mic kých,
ob chod ných a ad mi nis tra tív nych ná stro jov ur če ných pre
jed not li vé dru hy vý rob kov (ïa lej len „opat re nia“).

(2) Na or ga ni zo va nie trhu s vý rob ka mi mož no po u ži�
opat re nia
a) ce no vé,
b) in ter venč né, 
c) re gu lač né,
d) kom pen zač né.

§ 12

Odvetvové dohody

(1) Uplat ňo va nie nie ktorých opat re ní na or ga ni zo va -
nie trhu mož no pod mie ni� uza tvo re ním pí som nej od -
vet vo vej do ho dy me dzi zdru že nia mi pod ni ka te ¾ov, kto -
rá je práv nym zá kla dom zmlu vy uza tvo re nej me dzi
ku pu jú ci mi a pre dá va jú ci mi.

(2) Od vet vo vá do ho da pod ¾a od se ku 1 uzav re tá me dzi 
or gán mi zá uj mo vej samo sprá vy pod ni ka te ¾ov upra vu je 
vše obec né pod mien ky ná ku pu, do dá vok a pre vza tia vý -
rob kov a pla tob ných pod mie nok me dzi zdru že nia mi
pod ni ka te ¾ov, kto rí v rám ci vzá jom né ho ob chod né ho
vz�a hu pod ni ka jú v rôz nych ob las tiach vý rob né ho re -
�az ca.

(3) Ak ne dô jde k uza tvo re niu od vet vo vej do ho dy, od -
vet vo vú do ho du pred sta vu je do ho da exis tu jú ca pred
uza tvo re ním zmlu vy me dzi ku pu jú ci mi a pre dá va jú ci -
mi za pod mien ky, že k tej to do ho de pri stú pi li pre dá va -

jú ci, kto rých do dáv ky pred sta vu jú naj me nej 60 %
cel ko vé ho množ stva do dá vok ur če ných pre ku pu jú -
cich.

§ 13

Spolufinancovanie

(1) Vý rob ca cuk ru, izo glu kó zy a inu lí no vé ho si ru pu
je po vin ný na za bez pe če nie kry tia čas ti strát a ná kla -
dov, kto ré vznik li v dô sled ku uplat ňo va nia opat re ní
v zá vis los ti od množ stva pro duk cie, uhrá dza� od vo dy
z pro duk cie cuk ru.

(2) Výš ku od vo dov z pro duk cie cuk ru usta no vu jú
práv ne pred pi sy Eu róp skej únie.

§ 14

Dovoz a vývoz výrobkov

(1) Vý voz vý rob kov z úze mia Slo ven skej re pub li ky
ale bo do voz vý rob kov z kra jín, kto ré nie sú člen mi Eu -
róp skej únie, mož no usku toč ni� len na zá kla de, v roz -
sa hu a za pod mie nok uve de ných v li cen cii. 

(2) Pri do vo ze vý rob kov uve de ných v prí lo he k to mu to 
zá ko nu mož no uplat ni� oso bit né ochran né opat re nia
pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy, kto rou je Slo ven ská re -
pub li ka via za ná.16)

(3) Vlá da môže roz hod nú� o ur če ní po vo le né ho roč -
né ho množ stva to va ru, kto ré mož no pre pus ti� do re ži -
mu ak tív ny zuš ¾ach �o va cí styk, o ča so vom ob me dze ní
zá ka zu po u ži tia re ži mu ak tív ny zuš ¾ach �o va cí styk ale -
bo o inom spô so be uplat ňo va nia opat re nia pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su.17)

ŠTVRTÁ  ČASŤ

NÁRODNÁ PODPORA PO¼NOHOSPODÁRSTVA,
POTRAVINÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

§ 15

Národná podpora

Štát pod po ru je pod ni ka nie v po ¾no hos po dár stve, po -
tra vi nár stve a les nom hos po dár stve pos ky to va ním fi -
nanč ných pros tried kov (ïa lej len „pod po ra“) na prog ra -
my schvá le né vlá dou.18) Sché ma ná rod nej pod po ry musí 
by� no ti fi ko va ná prí sluš ným or gá nom Eu róp skej únie.

§ 16

Podpora v oblasti po¾nohospodárstva

(1) Úče lom prog ra mov v po ¾no hos po dár stve je usta -
no vi� pod por né a ochran né opat re nia na vy rov na nie
pri ro dze ných hos po dár skych ne vý hod pod ni ka nia a ri -
zík v po ¾no hos po dár stve a na pod po ru pro dukč ných
a mi mo pro dukč ných funk cií po ¾no hos po dár stva za me -
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14) § 12 ods. 1 zá ko na č. 502/2001 Z. z. o fi nanč nej kon tro le a vnú tor nom au di te a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
15) Zá kon č. 502/2001 Z. z.
16) Do ho da o za lo že ní Sve to vej ob chod nej or ga ni zá cie (ozná me nie č. 152/2000 Z. z.).
17) § 315 zá ko na č. 238/2001 Z. z. Col ný zá kon v zne ní ne skor ších pred pi sov.
18) § 8 ods. 2 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 303/1995 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.



ra ných na za bez pe če nie po tra vi no vej bez peč nos ti
a kon ku ren cies chop nos ti do má cej vý ro by, na ochra nu
zlo žiek ži vot né ho pros tre dia a na tvor bu a udr žia va nie
kul túr nej vi diec kej kra ji ny.

(2) Pod po ru pod ¾a od se ku 1 mož no pos kyt nú� na
a) štruk tu rál ne zme ny po ¾no hos po dár stva v zá uj me

kon ku ren cies chop nos ti jeho pro duk cie na trhu, na
pod po ru ob sta rá va nia vý kon ných vstu pov do vý ro by 
a pod po ru spot re by, od by tu a spra co va nia a na
útlm iných od vet ví, najmä na za les ňo va nie a za tráv -
ňo va nie po ¾no hos po dár skych po zem kov vrá ta ne
pod po ry do pln ko vých čin nos tí a na pôdu ur če nú na
pro duk ciu vý rob kov na ne po tra vi nár ske vy u ži tie,

b) úhra du ná kla dov na pre ven ciu, kon tro lu a era di ká -
ciu cho rôb zvierat19) do 50 % ško dy, kto rá vznik la na -
ria de ním mi mo riad ne ho ve te ri nár ne ho opat re nia
cho va te ¾o vi hos po dár skych zvie rat,

c) za cho va nie a sta rost li vos� o ge no fond rastlín20)
a zvie rat,19)

d) čiast ko vú úhra du úro kov z úve rov na na do bud nu té
skla dis ko vé zá lož né lis ty a to va ro vé zá lož né lis ty,21)
in ves tič ných úve rov na mo der ni zá ciu po ¾no hos po -
dár skych tech no ló gií, ako aj úro kov z úve rov na pre -
vádz ko vú čin nos� spo je nú s mo der ni zá ciou vý ro by,

e) úhra du ško dy v rast lin nej vý ro be spô so be nej v dô -
sled ku su cha, pod má ča nia, cho rôb rast lín ale bo
škod cov rast lín, kto rá pre siah ne 20 % ško dy, 

f) do fi nan co va nie ag ro en vi ron men tál nych prog ra mov
pod ¾a pred pi sov Eu róp skej únie,

g) po ra den stvo a vzde lá va nie, vznik a čin nos� re gio nál -
nych zdru že ní pod ni ka te ¾ov a ce lo slo ven ských zvä -
zov pod ni ka te ¾ov. 

§ 17

Podpora v oblasti potravinárstva

(1) Úče lom prog ra mov v po tra vi nár stve je za bez pe či�
vše obec né zá sa dy a po žia dav ky na bez peč nos� po tra vín 
a vy tvo ri� pred po kla dy na vý ro bu tra dič ných do má cich
po tra vín.

(2) Pod po ru pod ¾a od se ku 1 mož no pos kyt nú� na
a) do siah nu tie štan dar dov hy gie ny pre vá dzok a bez -

peč nos ti po tra vín,22) sys té mov kva li ty a na sys tém
en vi ron men tál ne ho ma naž men tu, na pod po ru zvy -
šo va nia funk čnos ti a účin nos ti správ nej vý rob nej
pra xe a sys té mu za bez pe če nia kon tro ly hy gie ny
po tra vín,

b) vý ro bu po tra vín s po u ži tím tra dič ných su ro vín, po -
tra vín s tra dič ným zlo že ním, tra dič ným spô so bom

vý ro by ale bo spra co va nia a na po tra vi ny s chrá ne -
ným ozna če ním pô vo du a chrá ne ným ze me pis ným
ozna če ním v ob las ti po li ti ky kva li ty,

c) po ra den stvo, vzde lá va nie, vznik a čin nos� re gio nál -
nych zdru že ní pod ni ka te ¾ov na úče ly po li ti ky kva li ty,

d) pro pa gá ciu od by tu a spot re by vy bra ných vý rob -
kov,

e) účas� na vý sta vách a ve¾ tr hoch.

§ 18

Podpora v oblasti lesného hospodárstva

(1) Úče lom prog ra mov v les nom hos po dár stve je pod -
po ri� les níc ku pr vo vý ro bu a tým za bez pe či� ob no vu,
ochra nu a vý cho vu les ných po ras tov v les ných prí rod -
ných pod mien kach.

(2) Pod po ru pod ¾a od se ku 1 mož no pos kyt nú� na 
a) tr va lo udr ža te¾ né ob hos po da ro va nie le sov a dlho do -

bo udr ža te¾ ný roz voj les né ho fon du,
b) od bor né ob hos po da ro va nie le sov,
c) ob no vu les né ho po ten ciá lu po ško de né ho prí rod ný -

mi či ni te¾ mi a na za ve de nie ochran ných, ozdrav ných 
a pre ven tív nych opat re ní,

d) in ves tí cie na roz voj pro duk cie a spra co va nie su ro vé -
ho dre va pred prie my sel ným spra co va ním a rea li zá -
ciu les nej pro duk cie,

e) zdru žo va nie vlast ní kov le sov do vý me ry 50 ha do
zdru že ní s práv nou sub jek ti vi tou,23)

f) po ra den stvo a vzde lá va nie, vznik a čin nos� re gio nál -
nych zdru že ní pod ni ka te ¾ov.

(3) Pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy,24) kto rou je Slo ven -
ská re pub li ka via za ná, sa na pos ky to va nie pod po ry ne -
vz�a hu jú vše obec né pred pi sy o štát nej po mo ci.25)

§ 19

Poskytovanie podpory

(1) Ok rem pod pôr uve de ných v § 16 až 18 mož no  po -
skytnú� pod po ru v pô do hos po dár stve na
a) krát ko do bé pô žič ky,
b) pla te nie po ist né ho,
c) zá ru ky na úve ry,
d) účas� na sú �a žiach a pre sú �a žia cich,
e) vy u ží va nie zá vlah, zá vla ho vú vodu.

(2) Pod po ra pod ¾a od se ku 1 sa pos ky tu je na zá kla de
žia dos ti pod ni ka te ¾a v pô do hos po dár stve so síd lom
v Slo ven skej re pub li ke. Na pos kyt nu tie pod po ry sa ne -
vz�a hu jú usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.26)
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19) § 41 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.
20) Na prí klad § 6 zá ko na č. 215/2001 Z. z. o ochra ne ge ne tic kých zdro jov rast lín pre vý ži vu a po ¾no hos po dár stvo.
21) Zá kon č. 144/1998 Z. z. o skla dis ko vom zá lož nom lis te, to va ro vom zá lož nom lis te a o do pl ne ní nie ktorých ïal ších zá ko nov.
22) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov.
23) § 11 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 181/1995 Z. z. o po zem ko vých spo lo čen stvách.
24) Roz hod nu tie Aso ciač nej rady č. 6/2001 me dzi Eu róp skou úniou a Slo ven skou re pub li kou, kto rým sa pri jí ma jú im ple men tač né pra vid lá

na uplat ňo va nie usta no ve ní o štát nej po mo ci uve de né v člán ku 64 ods. 1 bode iii a ods. 2 pod ¾a člán ku 64 ods. 3 Eu róp skej do ho dy za kla -
da jú cej pri dru že nie me dzi Eu róp sky mi spo lo čen stva mi a ich člen ský mi štát mi na jed nej stra ne a Slo ven skou re pub li kou na dru hej stra ne
a v člán ku 8 ods. 1 bode iii a ods. 2 pod ¾a člán ku 8 ods. 3 Pro to ko lu č. 2 k tej to do ho de o vý rob koch Eu róp ske ho spo lo čen stva uh lia a oce le
(ESUO) (ozná me nie č. 186/2002 Z. z.).

25) Zá kon č. 231/1999 Z. z. o štát nej po mo ci v zne ní ne skor ších pred pi sov.
26) Zá kon č. 263/1999 Z. z. o ve rej nom ob sta rá va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zákonov.



(3) Žia dos� o pos kyt nu tie pod po ry ob sa hu je
a) ozna če nie pod ni ka te ¾a v pô do hos po dár stve pod ¾a § 9 

ods. 4,
b) vý pis z ob chod né ho re gis tra, vý pis zo živ nos ten ské -

ho re gis tra ale bo z inej ob dob nej evi den cie,
c) čís lo účtu v ban ke ale bo v po boč ke za hra nič nej ban -

ky pod ni ka te ¾a v pô do hos po dár stve,
d) účel, na kto rý sa má pod po ra pos kyt nú�,
e) po ža do va nú výš ku pod po ry a jej oča ká va ný prí nos,
f) prí lo hu pod ¾a jed not li vých dru hov pod po ry.

(4) Žia dos� pod ¾a od se ku 3 sa po dá va na pred pí sa -
ných tla či vách.

(5) Pod po ru pod ¾a § 16 až 18 ne mož no pos kyt nú�
tomu, kto
a) ne opráv ne ne po u ží va ale bo za dr žia va pros tried ky

štát ne ho roz po čtu,
b) je v likvidácii27) ale bo bol na neho vy hlá se ný kon -

kurz,28)
c) je roz poč to vou or ga ni zá ciou ale bo prí spev ko vou or -

ga ni zá ciou.

(6) Po dro bnos ti o pos ky to va ní pod po ry pod ¾a § 16
až 18 a o ob sa hu prí loh k jed not li vým žia dos tiam usta -
no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi -
nis ter stvo po do ho de s mi nis ter stvom fi nan cií.

(7) Naj men šiu vý me ru po ¾no hos po dár skej pôdy, na
kto rú mož no pos kyt nú� po vstu po vú po moc, usta no ví
vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá mi nis -
ter stvo.

P IATA  ČASŤ

SPRÁVNE DELIKTY

§ 20

(1) Pla tob ná agen tú ra ulo ží po ku tu až do 5 000 000 Sk
tomu žia da te ¾o vi o pod po ru, kto rý
a) ne po skyt ne pla tob nej agen tú re in for má cie ne vy -

hnut né na jej čin nos� pod ¾a § 8 a 9,
b) pos kyt ne pla tob nej agen tú re ne prav di vé in for má -

cie,
c) za brá ni pl ne niu opráv ne ní osôb vy ko ná va jú cich

kon tro lu,
d) po ru ší opat re nia na or ga ni zo va nie trhu.

(2) Pri ur če ní výš ky po ku ty sa pri hlia da na zá važ nos�
pro ti práv ne ho ko na nia, spô sob a čas tr va nia, ako aj na
mož né ná sled ky toh to ko na nia.

(3) Po ku tu pod ¾a od se ku 1 mož no ulo ži� do jed né ho
roka odo dňa, keï pla tob ná agen tú ra zis ti la po ru še nie
po vin nos tí, naj ne skôr do troch ro kov odo dňa, keï do -
šlo k po ru še niu po vin nos tí.

(4) Vý nos z po kút je príj mom štát ne ho roz po čtu.

§ 21

Pri de le nú kvó tu v rám ci ná rod nej kvó ty pre jed not li -
vé dru hy vý rob kov môže pla tob ná agen tú ra roz hod nu -
tím odob ra� jej dr ži te ¾o vi v prí pa de po ru še nia opat re ní
na or ga ni zo va nie trhu pod ¾a práv nych pred pi sov Eu -
róp skej únie.

Š IESTA  ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 22

Kaž dý žia da te¾ pod ¾a toh to zá ko na je po vin ný kaž do -
roč ne do 31. mar ca pos kyt nú� pla tob nej agen tú re úda -
je pod ¾a § 9.

§ 23

(1) Na ko na nie pod ¾a toh to zá ko na sa vz�a hu jú vše -
obec né pred pi sy o správ nom konaní29) ok rem
a) pri de ¾o va nia iden ti fi kač ných čí sel pod ¾a § 6 ods. 1

písm. k),
b) pre ro ko va nia a schva ¾o va nia žia dos ti o pod po ru

pod ¾a § 19.

(2) Na ve de nie evi den cie pôd nych blo kov a die lov
pôd nych blo kov sa ne vz�a hu je práv ny pred pis o zá pi se
vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos tiam.30)

§ 24

(1) Zru šu je sa In ter venč ná po ¾no hos po dár ska agen -
tú ra Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „agen tú ra“). Práv -
nym ná stup com zru še nej agen tú ry je pla tob ná agen tú -
ra.

(2) Odo dňa zru še nia agen tú ry pre chá dza jú do sprá -
vy pla tob nej agen tú ry
a) pe ňaž né pros tried ky v sprá ve agen tú ry,
b) ma je tok v sprá ve agen tú ry,
c) prá va a po vin nos ti agen tú ry vy plý va jú ce z pra cov -

nop ráv nych vz�a hov a iných vz�a hov,
d) po h¾a dáv ky a zá väz ky agen tú ry.

(3) Zames tna nec, kto rý je k 1. de cem bru 2003 vo ve -
rej nej služ be v agen tú re, plní úlo hy a spĺ ňa pred po kla -
dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su31) a pí som ne po žia da v le -
ho te troch me sia cov od na do bud nu tia účin nos ti toh to
zá ko na o pri ja tie do štát nej služ by, stá va sa na zá kla de
vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu za mest nan com v do -
čas nej štát nej služ be.
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27) Na prí klad § 70 a 254 Ob chod né ho zá kon ní ka.
28) Zá kon č. 328/1991 Zb. o kon kur ze a vy rov na ní v zne ní ne skor ších pred pi sov.
29) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní zá ko na č. 215/2002 Z. z.
30) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te¾ nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te¾ nos -

tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov.
31) § 2 ods. 2 a 4 a § 14 ods. 1 písm. a) až h) zá ko na č. 312/2001 Z. z. o štát nej služ be a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor -

ších pred pi sov.



§ 25

(1) Dňom 1. de cem bra 2003 sa Agen tú ra SA PARD
zlu ču je s pla tob nou agen tú rou.

(2) Zames tna nec, kto rý je k 1. de cem bru 2003 vo ve -
rej nej služ be v Agen tú re SA PARD, plní úlo hy a spĺ ňa
pred po kla dy pod ¾a oso bit né ho pred pi su31) a pí som ne
po žia da v le ho te troch me sia cov od na do bud nu tia účin -
nos ti toh to zá ko na o pri ja tie do štát nej služ by, stá va sa
na zá kla de vy me no va nia a po zlo že ní s¾u bu za mest nan -
com v stá lej štát nej služ be.

§ 26

Mi nis ter stvo na zá kla de spl no moc ňu jú cich usta no -
ve ní, na ria de ní ale bo roz hod nu tí Rady Eu róp skych
spo lo čen stiev ale bo Ko mi sie Eu róp skych spo lo čen stiev 
môže na ich rea li zá ciu vy da� vše obec ne zá väz ný práv ny 
pred pis.

§ 27

Zrušovacie ustanovenie

Zru šujú sa usta no ve nia zá ko na č. 240/1998 Z. z.
o po ¾no hos po dár stve a o zme ne a do pl ne ní ïal ších zá -
ko nov v zne ní zá ko na č. 361/2000 Z. z. uve de né v čl. I.

Čl. II

Zá kon č. 491/2001 Z. z. o or ga ni zo va ní trhu s vy bra -
ný mi po ¾no hos po dár sky mi vý rob ka mi sa mení a do pĺ -
ňa tak to:

1. § 1 znie:

„§ 1

Or ga ni zo va nie trhu s vy bra ný mi po ¾no hos po dár sky -
mi vý rob ka mi vy ko ná va Pô do hos po dár ska pla tob ná
agen tú ra (ïa lej len „agen tú ra“).1)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„

1
) § 5 zá ko na č. 473/2003 Z. z. o Pô do hos po dár skej pla tob nej
agen tú re, o pod po re pod ni ka nia v pô do hos po dár stve a o zme ne
a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.“.

2. V § 2 sa vy púš �a jú od se ky 1, 4 a 5. Do te raj šie od se -
ky 2 a 3 sa ozna ču jú ako od se ky 1 a 2.

3. § 2 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Pra vid lá ro ko va nia ko mo dit nej rady upra ví ro ko -

va cí po ria dok, kto rý schva ¾u je Mi nis ter stvo pô do hos -

po dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „mi nis ter -
stvo“).“.

4. Za § 2 sa vkla dá § 2a, kto rý znie:

„§ 2a

(1) Na za bez pe če nie úloh sú vi sia cich s prí pra vou
a po su dzo va ním prog ra mov pro pa gá cie spot re by a od -
by tu vý rob kov zria ïu je ria di te¾ agen tú ry mar ke tin go vú 
radu.

(2) Na zlo že nie mar ke tin go vej rady sa vz�a hu je § 2
ods. 2 pri me ra ne.

(3) Mar ke tin go vá rada
a) na vr hu je prog ra my pro pa gá cie spot re by a od by tu

vý rob kov,
b) po su dzu je sú lad na vr ho va ných prog ra mov pro pa gá cie 

spot re by a od by tu s pra vid la mi a opat re nia mi pod po ry 
po ¾no hos po dár skych vý rob kov Eu róp skej únie,

c) od po rú ča mi nis ter stvu na schvá le nie prog ra my pro -
pa gá cie spot re by a od by tu.

(4) Pra vid lá ro ko va nia mar ke tin go vej rady upra ví ro -
ko va cí po ria dok, kto rý schva ¾u je mi nis ter stvo.“.

5. § 3 sa vy púš �a.

6. V § 4 sa od sek 1 do pĺ ňa pís me nom e), kto ré znie:
„e) vy hod no cu je opat re nia za me ra né na or ga ni zo va nie

trhu s vý rob ka mi, ich kvan ti ta tív ny a kva li ta tív ny
do pad na trh.“.

7. § 7 sa vy púš �a.

8. V § 10 ods. 3 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Kon tro lu kva li ty ovo cia a ze le ni ny vy ko ná va Štát na ve -
te ri nár na a po tra vi no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky.“.

9. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 16 sa ci tá cia
„§ 56 Ob chod né ho zá kon ní ka.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 56
až 260 Ob chod né ho zá kon ní ka.“.

Čl. III

Účinnos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. ja nu ára 2004
 okrem usta no ve nia § 5, kto ré na do bú da účin nos� 1. de -
cem bra 2003, usta no ve ní § 6 ods. 1 písm. b) až g) a n),
§ 14 ods. 1, § 21 a 26, kto ré na do bú da jú účin nos� dňom 
na do bud nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven -
skej re pub li ky k Eu róp skej únii, a usta no ve ní § 6 ods. 1 
písm. h) a i), § 7 ods. 2 a § 13, kto ré na do bú da jú účin -
nos� 1. júla 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Čís lo po lo žky col né ho sa dzob ní ka Ná zov vý rob ku

0102 90 Živý ho vä dzí dobytok

0201

0202

Ho vä dzie mäso

0103 92 Živé oší pa né

0203 Brav čo vé mäso

ex  0104

ex 0204

Ovce a ov čie mäso

ex 0207 Mäso a jed lé dro by z kur čiat

0210 20 90

ex 0210 99

Su še né mäso z ho vä dzie ho
dobytka

0402 10

0402 21

0402 29

Mlie ko, smo ta na v práš ku

0403 10 Jo gurt

ex 0405 Mas lo

ex 0701 90 Ze mia ky ostat né 

0806 10 90 Hroz no muš to vé

1108 11 00

1108 12 00

1108 13 00

Škro by

1205 10 90

1205 90 00

Se me ná rep ky ostat nej

ex 1206  Sl neč ni co vé se me ná

1512 11

1512 19

Sl neč ni co vý olej

1514 Rep ko vý olej

1517 10

1517 90

Mar ga rín

ex 1702 Ostat né cuk ry

1902 11

1902 19

1902 20 

1902 30

Ces to vi ny

2105 00 Zmrz li na

2202 10 Ne al koholické ná po je

2204 Víno

2207 10 Lieh

2208 60

2208 70

2208 90

Vod ka

Li ké ry

Ostat né des ti lá ty

3505 10 Dex trí ny
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Príloha
k zákonu č. 473/2003 Z. z.



Po znám ka:
ex 0104 — 0104 10 30, 0104 10 80
ex 0204 — 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex 0207 — len pri po lo žkách Gal lus do mes ti cus
ex 0210 99 — 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60
ex 0405 — 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90
ex 0701 90 — 0701 90 10, 0701 90 90
ex 0806 10 — 0806 10 90
ex 1206 — 1206 00 91, 1206 00 99
ex 1702 — 1702 30, 1702 40
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474

V Y  H L Á Š  K A
Ná rod nej ban ky Slo ven ska

zo 14. no vem bra 2003

o dru hom vy da ní ban ko viek po 5 000 Sk vzo ru 1999 do obe hu

Ná rod ná ban ka Slo ven ska pod ¾a § 17h písm. a) zá ko na
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 566/1992 Zb.
o  Ná rodnej ban ke Slo ven ska v zne ní zá ko na č. 149/2001
Z. z. usta no vu je:

§ 1

(1) Dňa 10. de cem bra 2003 sa vy dá va do obe hu dru -
hé vy da nie ban kov ky po 5 000 Sk vzo ru 1999.1)

(2) Dru hé vy da nie ban kov ky po 5 000 Sk vzo ru 1999

sa od ban kov ky po 5 000 Sk vzo ru 1999 líši tým, že na
ru be tej to ban kov ky na mies to ná zvu tla čiar ne „GIE -
SEC KE & DEV RIENT“ je vy tla če ný ná zov tla čiar ne
„OES TER RE I CHIS CHE BANKNOTEN- UND SI CHER -
HE IT SDRUCK GMBH“. 

§ 2

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� 5. de cem bra
2003.

Ma rián Jus ko v. r.
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1) Vy hláš ka Ná rod nej ban ky Slo ven ska č. 123/1999 Z. z. o vy da ní ban ko viek po 5 000 Sk vzo ru 1999 do obe hu.



475

O Z N Á  M E N I E
Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo  zdra vot níc tva Slo ven skej  re pub li ky vy da lo pod ¾a § 39 ods. 4  zá ko na Ná rod nej rady  Slo ven skej re -
pub li ky č. 98/1995 Z. z. o Lie čeb nom po riad ku v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie z 18. no vem bra 2003 č. 02760/2003-OAP, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva zdra -
vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. M/2798/2003, kto rým sa vy dá va zoz nam zdra vot níc kych po mô cok  uhrá -
dza ných ale bo čias toč ne uhrá dza ných na zá kla de zdra vot né ho po is te nia (ozná me nie č. 355/2003 Z. z.).

V prí lo he k opat re niu sa vy ko ná va jú zme ny a do pln ky, kto ré sú uve de né v prí lo he k to mu to opat re niu.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. de cem bra  2003.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 30/2003 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň
na zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.

Čiastka 203 Zbierka zákonov č. 475/2003 Strana 3777


