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

z 21. ap rí la 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 312/2003 Z. z. 
o zdra vot ných po žia dav kách na vý ro bu a uvá dza nie na trh su ro vé ho mlie ka,

 te pel ne ošet re né ho mlie ka a mlieč nych vý rob kov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú pod -
mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy Slo -
ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z. a na 
vy ko na nie § 3 ods. 2 zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri -
nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov na -
ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 312/2003 Z. z.  
o zdra vot ných po žia dav kách na vý ro bu a uvá dza nie na trh 
su ro vé ho mlie ka, te pel ne ošet re né ho mlie ka a mlieč nych
vý rob kov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods. 1 písm. l) sa vy púš �a jú slo vá: „ale bo
ústred ný or gán člen ské ho štá tu4) prí sluš ný na vy ko ná -
va nie ve te ri nár nych kon trol ale bo kaž dý or gán, na kto -
rý bola táto pô sob nos� pre ne se ná“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 4 sa vy púš �a.

2. V § 2 ods. 1 pís me no r) znie:
„r) ob cho dom ob chod me dzi člen ský mi štát mi pod ¾a

člán ku 23 ods. 2 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho
spo lo čen stva.“.

3. V § 2 ods. 2 sa za slo vá „po jmy uve de né“ vkla da jú
slo vá „v prí lo he č. 7 a“.

4. Do te raj ší text § 5 sa ozna ču je ako od sek 1 a do pĺ ňa 
sa od se kom 2, kto rý znie:

„(2) Po žia dav ky uve de né v od se ku 1 písm. i) a j) budú
pre skú ma né s cie ¾om ich zme ny v dô sled ku se zón nych
zre te ¾ov pod pod mien kou za cho va nia pa ra met rov uve -
de ných v od se ku 1 písm. i) a j) v sú la de s prí sluš ný mi
po žia dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev na zá kla de
žia dos ti Slo ven skej re pub li ky pre u ká za nej ve dec ký mi
a šta tis tic ký mi štú dia mi.“.

5. V § 5 ods. 1 písm. h) bode 3 sa nad slo vo „sprá vy“
umies tňu je od kaz 7a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 7a znie:
„7a) § 6 a 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

6. V § 8 ods. 2 sa za slo vá „Slo ven skej re pub li ky“
vkla da jú slo vá „(ïa lej len „mi nis ter stvo“)“.

7. V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
„Pre vádz kar niam, kto ré vy rá ba jú tra dič né mlieč ne

vý rob ky, kto ré sú uzna né his to ric ky ale bo sú tra dič ne
vy rá ba né pod ¾a tech nic kých re fe ren cií ale bo vý rob ných 

me tód ko di fi ko va ných ale bo re gis tro va ných v Slo ven skej
re pub li ke, ale bo sú chrá ne né ná rod ným, re gio nál nym
ale bo miest nym práv nym pred pi som Slo ven skej re pub li -
ky, môže Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va, ak
mlie ko, kto ré sa po u ží va na ich vý ro bu, spĺ ňa po žia dav ky
uve de né v prí lo he č. 2 čas ti A, po vo li� vý nim ky z tých to
po žia da viek:“.

  8. § 8 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) Mi nis ter stvo môže v sú la de s prí sluš ný mi po žia -

dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev vy pra co va� zoz -
nam vý rob kov vy ro be ných zo su ro vé ho mlie ka.“.

  9. V § 9 ods. 6 sa od kaz 8 nad slo vom „sprá vy“ na -
hrá dza od ka zom 11.

10. V § 9 ods. 8 sa od kaz 7 nad slo vom „sprá vy“ na -
hrá dza od ka zom 11.

11. V § 9 ods. 9 sa od kaz 8 nad slo vom „sprá vy“ na -
hrá dza od ka zom 7.

12. V § 10 ods. 1 sa slo vá  „Pre pre vádz kar ne“ na hrá -
dza jú slo vom  „Pre vádz kar ne“ a  slo vo „vý nim ky“ sa na -
hrá dza slo va mi  „s vý nim ka mi“.

13. V § 10 ods. 1 pís me no b) znie:
„b) pre vádz ka reň pod ¾a od se ku 3 písm. a) mu se la po -

čas pred chá dza jú ce ho roka spra co va� me nej ako
2 000 000 lit rov mlie ka ale bo pre vádz ka reň musí
pos kyt nú� re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá ve pí som né vy hlá se nie, že množ stvo spra co va -
né ho mlie ka za rok ne pre kro čí toto množ stvo; pre -
vádz ka reň pod ¾a od se ku 3 písm. b) mu se la spra co -
va� po čas pred chá dza jú ce ho roka me nej ako
500 000 lit rov mlie ka ale bo pre vádz ka reň musí  po -
skytnú� re gio nál nej ve te ri nár nej a po tra vi no vej
sprá ve pí som né vy hlá se nie, že množ stvo spra co va -
né ho mlie ka za rok ne pre kro čí toto množ stvo.“.

14. V § 10 ods. 2 pís me no a) znie:
„a) množ stvo mlie ka spra co va né ho pre vádz kar ňou s li -

mi to va nou ka pa ci tou v pred chá dza jú com roku ale -
bo vy hlá se nie, že pre vádz ka reň ne spra cu je roč ne
viac ako 2 000 000 lit rov mlie ka a pre vádz ka reň
s níz kou ka pa ci tou 500 000 lit rov mlie ka,“.

15. V § 10 sa od sek 2 do pĺ ňa pís me nom f), kto ré znie:
„f) ná zov a ad re sa pre vádz kar ne.“.

16. V  § 10 ods. 7 písm. b) sa slo vá „[prí lo ha č. 3 čas� E 
písm. f)]“ na hrá dza jú slo va mi „[prí lo ha č. 3 čas� E bod 1
písm. f)]“.
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17. V § 11 ods. 7 sa slo vá „Mi nis ter stvo pô do hos po -
dár stva Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len mi nis ter stvo)“
na hrá dza jú slo vom „mi nis ter stvo“.

18. V § 12 ods. 1 písm. d) sa slo vá „vý sled ky rôz nych
kon trol“ na hrá dza jú slo va mi „vý sled ky kon trol“ a slo vá
„dva roky od kon trol“ sa na hrá dza jú slo va mi „dva roky
od vy ko na nia kon trol“.

19. V § 20 ods. 1 písm. c) sa slo vá „čas ti B“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 3 až 18“.

20. § 23 sa do pĺ ňa od se kom 3, kto rý znie:
„(3) Re fe renč né la bo ra tó rium Eu róp ske ho spo lo čen -

stva pre ana lý zy a tes to va nie mlie ka a mlieč nych vý rob -
kov je uve de né v prí lo he č. 8.“.

21. Za § 25 sa vkla da jú § 25a a 25b, kto ré zne jú:

„§ 25a

(1) Mlie ko a mlieč ne vý rob ky zís ka né pred 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 môžu by� uvá dza né len na
do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke po 1. máji 2004 do
31. de cem bra 2004, ak sú ozna če né ná rod nou znač kou 
pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred 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.

(2) Mlie ko a mlieč ne vý rob ky pod ¾a od se ku 1 mu sia
os ta� len na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(3) S mlie kom a mlieč ny mi vý rob ka mi zís ka ný mi pred 
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 v pre vádz kar niach
schvá le ných na vý voz do Eu róp skej únie, ozna če ný mi
ex port nou zdra vot nou znač kou Eu róp skej únie schvá -
le nej pre vádz kar ne v Slo ven skej re pub li ke mož no ob -
cho do va�  s člen ský mi štát mi po 1. máji 2004 do 31. au -
gus ta 2004.

(4) Ob chod ný do klad pod ¾a § 5 písm. h), kto rý musí
spre vá dza� kaž dú zá siel ku mlie ka a mlieč nych vý rob -
kov uve de ných v od se ku 3, musí ob sa ho va� po znám ku
„Zís ka né pred 1. má jom 2004“ pod pí sa nú úrad ným ve -
te ri nár nym le ká rom prí sluš nej re gio nál nej ve te ri nár -
nej a po tra vi no vej sprá vy zod po ved ným za pre vádz ka -
reň pô vo du.

(5) Zá so by pred tla če ných ma te riá lov na ba le nie do
pria me ho oba lu a dru hé ho oba lu a eti ke ty, kto ré sú už
ozna če né pod ¾a práv nych pred pi sov plat ných pred
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, mož no na mlie ko
a mlieč ne vý rob ky zís ka né po dá tu me pri stú pe nia Slo -
ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii po u ží va� do 31. de -
cem bra 2004. Tak to ozna če né mlie ko a mlieč ne vý rob -
ky mu sia os ta� len na do má com trhu v Slo ven skej
re pub li ke.

§ 25b

(1) Po roz hod nu tí Eu róp skej ko mi sie, kto rým sa po -
vo lí pre chod né ob do bie jed not li vým pre vádz kar niam,
kto ré si do 15. no vem bra 2003 po da li žia dos� o za ra de -
nie do pre chod né ho ob do bia s oh¾a dom na do čas né vý -

nim ky zo stavebno-technických po žia da viek usta no ve -
ných v prí lo he č. 3 časti A a časti E toh to na ria de nia
a do lo ži li pra cov ný plán a prog ram pre vádz kar ne vrá ta -
ne le hôt na od stra ňo va nie jed not li vých v ňom uve de -
ných ne dos tat kov, kto ré ne smú pre sa ho va� 12 me sia -
cov od 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 s pre u ká za ním
do stup nos ti fi nanč ných pros tried kov pot reb ných na
zo sú la de nie jed not li vých pod mie nok pre vádz kar ne
s pod mien ka mi na schvá le nie usta no ve ný mi v prí lo he
č. 3 časti A a časti E toh to na ria de nia, Štát na ve te ri nár -
na a po tra vi no vá sprá va vydá pre vádz kar ni do čas né
schvá le nie plat né od 1. mája 2004 až do zme ny roz hod -
nu tia Eu róp skej ko mi sie, kto rou sa pre vádz ka reň vy -
čiark ne zo zo zna mu pre vádz kar ní za ra de ných v pre -
chod nom ob do bí, naj dlh šie však do 30. ap rí la 2005.

(2) Mlie ko a mlieč ne vý rob ky z tých to pre vádz kar ní sa 
po čas tr va nia do čas ných vý ni miek môžu uvá dza� vý -
luč ne len na do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke a mu sia
by� ozna če né oso bit nou znač kou, kto rú určí v roz hod -
nu tí o do čas nom schvá le ní Štát na ve te ri nár na a po tra -
vi no vá sprá va  v sú la de s prí sluš ným roz hod nu tím Eu -
róp skej ko mi sie.

(3) Vý ro ba, po u ží va nie, dis tri bú cia a uvá dza nie tých -
to vý rob kov iba na do má ci trh v Slo ven skej re pub li ke
pod lie ha v pre chod nom ob do bí oso bit ným kon tro lám
or gá nov ve te ri nár nej správy3) v sú la de s po žia dav ka mi
Eu róp skych spo lo čen stiev.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pod ¾a
prí sluš né ho roz hod nu tia Eu róp skej ko mi sie spres ní
ná le ži tos ti do kla dov, kto ré mu sia spre vá dza� vý rob ky,
a zá zna mov, kto ré pre vádz ko va te¾ a prí jem ca musia
vies� a ucho vá va�.“.

22. V prí lo he č. 2 čas ti A bode 4 písm. a) sa od ka zy 5
a 3 nad slo vom „pred pi su“ na hrá dza jú od ka zom 5.

23. V prí lo he č. 2 čas ti A bode 4 písm. b) sa od ka zy 6
a 4 nad slo vom „pred pi su“ na hrá dza jú od ka zom 6.

24. V prí lo he č. 2 po znám ky pod čia rou k od ka zom 1 
a 5 zne jú:
„1) Prí lo ha č. 2 k na ria de niu vlá dy Slo ven skej re pub li ky

č. 280/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch, kto ré ovplyv ňu jú
vý me nu s ho vä dzím do byt kom a oší pa ný mi.

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

25. V prí lo he č. 2 čas ti B bode 3 písm. e) sa slo vá
„dos ta toč ne od de le né“ na hrá dza jú slo va mi „dos ta toč né 
od de le nie“.

26. V prí lo he č. 2 čas ti C 1 IV bod 1 znie:
„(1) Su ro vé mlie ko z kaž dé ho pro dukč né ho hos po -

dár stva sa musí pra vi del ne kon tro lo va� ná hod ným od -
be rom na bod tuh nu tia mlie ka vo frek ven cii pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su.10) Ak sa mlie ko z jed né ho hos po dár stva
do dá va pria mo do mlie kar ne na ošet re nie mlie ka ale bo
do mlie kar ne na spra co va nie mlie ka, vzor ky mlie ka sa
odo be ra jú buï pri zbe re z hos po dár stva, ale bo, aby sa
pred iš lo zá me ne mlie ka po čas do pra vy, ak je mlie ko do -
dá va né pria mo far má rom, pred príj mom v mlie kar ni na
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ošet re nie mlie ka ale bo v mlie kar ni na spra co va nie
mlie ka.“.

27. V prí lo he č. 2 čas ti C1 IV bode 2 prvej vete sa nad
slo vo „sprá vy“ umies tňu je od kaz 10a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 10a znie: 
„10a) § 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

28. V prí lo he č. 2 čas ti C1 IV bode 2 po sled ná veta
znie: 

„Do je nie sa vy ko ná va pod do zo rom or gá nu ve te ri nár -
nej sprá vy.10a)“.

29. V prí lo he č. 2 čas ti C1 IV bode 4 sa v po sled nej
vete nad slo vo „sprá vy“ umies tňu je od kaz 10a.

30. V prí lo he č. 2 čas ti C 1 IV bod 7 znie:
„(7) Ak do troch me sia cov od ozná me nia vý sled kov

kon trol pod ¾a bodu 1 na zá kla de šet re nia pod ¾a čas ti D
bodu III štan dar dy pod ¾a čas ti D boli pre kro če né a mlie -
ko z hos po dár stva ne spĺ ňa tie to štan dar dy, to mu to
hos po dár stvu sa po za sta ví do dáv ka su ro vé ho mlie ka,
po kia¾ mlie ko ne bu de opä� spĺ ňa� uve de né štan dar -
dy.“. 

31. V prí lo he č. 2 čas ti C 2 I bode 4 sa slo vo „vä zo vým“ 
na hrá dza slo vom „väz ným“.

32. V prí lo he č. 2 čas ti D sa za bod I vkla dá nový bod
II, kto rý znie:
 „II. Su ro vé mlie ko by vo lích kráv

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

mlieč nych vý rob kov musí spĺ ňa� tie to štan dar -
dy:
Po čet so ma tic kých bu niek v 1 ml ≤ 500 000 (b)
„b“ - geo met ric ký prie mer za po sled né 3 me sia ce

pri od be re mi ni mál ne jed nej vzor ky me sač ne.
 2. Su ro vé mlie ko by vo lích kráv ur če né na vý ro bu

vý rob kov vy ro be ných zo su ro vé ho mlie ka,
kto rých vý rob ný pro ces ne za hŕ ňa žiad ne te -
pel né ošet re nie, musí spĺ ňa� tie to štandardy:

Cel ko vý po čet mik ro or ga niz mov pri 30 oC 
v 1 ml ≤ 500 000
Po čet so ma tic kých bu niek v 1 ml: ≤ 400 000
Stap hy lo coc cus au re us: ako pre krav ské mlie ko“.

Do te raj šie body II až IV sa ozna ču jú ako body  III
až V.

33. V prí lo he č. 2 čas ti D III sa slo vá „Su ro vé ko zie
mlie ko, su ro vé ov čie mlie ko, su ro vé mlie ko by vo lích
kráv“ na hrá dza jú slo va mi „Su ro vé ko zie mlie ko a su ro -
vé ov čie mlie ko“.

34. V prí lo he č. 2 čas ti D IV sa slo vo „vy šet re nie“ na -
hrá dza slo vom „šet re nie“.

35.  V prí lo he č. 3 čas ti A pís me no c) znie:
„c) v miest nos tiach na skla do va nie su ro vín a vý rob kov

pod ¾a toh to na ria de nia rov na ké hy gie nic ké pod -
mien ky, ako sú uve de né v pís me ne b) bo doch 1 až 6,
1. s tý mi to od chýl ka mi:

1.1. v chla diar ňach mu sia by� po dlahy ¾ah ko čis -
ti te¾ né  a dez in fi ko va te¾ né a rie še né tak, aby
umož ňo va li dob rý od tok vody,

1.2. v mra ziar ňach mu sia by� po dlahy ne prie -
pust né a odol né proti hni lo be a mu sia sa da�
¾ah ko čis ti�,

2. chla diar ne a mra ziar ne mu sia ma� za ria de nie
s dos ta toč ným vý ko nom, aby skla do va né su ro vi -
ny a vý rob ky mali tep lo tu pred pí sa nú tým to na -
ria de ním,

3. skla dy mu sia ma� dos ta toč nú ka pa ci tu na skla -
do va nie po u ží va ných su ro vín a na vý rob ky pod ¾a
toh to na ria de nia a chla dia ce za ria de nie ale bo
mra zia ce za ria de nie dos ta toč ný vý kon,“.

36. V prí lo he č. 3 čas ti A pís me no f) znie:
„f) ná stro je a pra cov né za ria de nia, kto ré sú ur če né na

pria my styk so su ro vi na mi ale bo s vý rob ka mi, vy ro -
be né z ma te riá lu odol né ho pro ti ko ró zii, ¾ah ko čis ti -
te¾ né a dez in fi ko va te¾ né,“.

37. V prí lo he č. 3 čas ti A písm. l) sa nad slo vo „sprá -
vy“ umies tňu je od kaz 10a.

38. V prí lo he č. 3 čas ti A písm. o) sa od kaz 2 nad slo -
vom „za ria de niach“ umies tňu je nad slo vo „sprá vy“.

39. V prí lo he č. 3 čas ti B v nad pi se sa slo vo „SKLA -
DO VA NIE“ na hrá dza slo vom „SPRA CO VA NIE“.

40. V prí lo he č. 3 čas ti B I v bode 4  prvá veta znie:
„Na všet ky úče ly sa musí po u ží va� pit ná voda.“.

41. V prí lo he č. 3 čas ti B II v bode 1 sa vy púš �a pís me -
no c).

42. V prí lo he č. 3 čas ti B II sa za bod 1 vkla dá nový
bod 2, kto rý znie:

„(2) Faj če nie, p¾u va nie, je de nie a pi tie sa v miest nos -
tiach, kde sa su ro vi ny ale bo vý rob ky pod ¾a toh to na ria -
de nia spra cú va jú a skla du jú, za ka zu je.“.

Do te raj šie body 2 a 3 sa ozna ču jú ako body 3 a 4.

43. V prí lo he č. 3 po znám ke pod čia rou k od ka zu 4 sa
ci tá cia „Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven -
skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej
re pub li ky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, kto rým sa
vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej
čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky 
v zne ní ne skor ších pred pi sov (ozná me nie č. 195/1996
Z. z.)“ na hrá dza ci tá ciou „§ 33 a 34 vý no su Mi nis ter stva 
pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva 
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája 1996
č. 981/1996-100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá,
dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu 
Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.).“.

44. V prí lo he č. 3 čas ti B II bode 3 sa nad slo vo „sprá -
vy“ umies tňu je od kaz 5.

Po znám ka pod čia rou  k od ka zu 5 znie:
„5) § 6 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

45. V prí lo he č. 3 čas ti E bode 1 písm. a) sa slo vá za
po sled nou bod ko čiar kou „ak ide o li mi to va nú vý ro bu
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te ku té ho mlie ka na kon zum, prí sluš né or gá ny ve te ri -
nár nej sprá vy môžu po vo li� al ter na tív ne me tó dy pl ne -
nia a uzat vá ra nia, kto ré nie sú auto ma tic ké, za pred po -
kla du, že tie to me tó dy pos ky tu jú rov no cen né zá ru ky
ochra ny s oh¾a dom na hy gie nu“ na hrá dza jú slo va mi 
„ak ide o li mi to va nú vý ro bu te ku té ho mlie ka na kon -
zum, re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
môže po vo li� al ter na tív ne me tó dy pl ne nia a uzat vá ra -
nia, kto ré nie sú auto ma tic ké, za pred po kla du, že tie to
me tó dy pos ky tu jú rov na ké zá ru ky ochra ny s oh¾a dom
na hy gie nu“.

46. V prí lo he č. 3 časti E bode 1 písm. g) bode 1 sa slo -
vá „prí sluš ným or gá nom“ na hrá dza jú slo va mi „or gán -
mi ve te ri nár nej sprá vy.6)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6 znie:
„6) § 6 a 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

47. V prí lo he č. 3 čas ti E bode 2 sa nad slo vo „sprá vy“
umies tňu je od kaz 6 a vy púš �a jú sa slo vá „na te pel né
ošet re nie mlie ka“.

48. V prí lo he č. 4 čas ti A.1 bod 1 znie:
„1. Te pel ne ošet re né kon zum né mlie ko sa musí vy rá -

ba� zo su ro vé ho mlie ka, kto ré spĺ ňa štan dar dy pod ¾a
prí lo hy č. 2 čas ti D.“.

49. V prí lo he č. 4 čas ti A.1 bode 4 pís me no a) znie:
„a) cel ko vé ho poč tu mik ro or ga niz mov; cel ko vý po čet

mik ro or ga niz mov pri 30 oC v su ro vom krav skom
mlie ku, ak ne bo lo ošet re né do 36 ho dín od pri ja tia
v mlie kar ni, ne pre kra ču je bez pros tred ne pred te -

pel ným ošet re ním 300 000 v 1 ml. Cel ko vý po čet
mik ro or ga niz mov pri 30 oC v mlie ku, kto ré bolo
ošet re né pr vou pas te ri zá ciou, bez pros tred ne pred
dru hým te pel ným ošet re ním ne pre sa hu je 100 000
v 1 ml,“.

50. V prí lo he č. 4 čas ti A.1 bode 4 písm. b) sa nad slo -
vo „sprá vy“ umies tňu je od kaz  1.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) § 8 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

51. V prí lo he č. 4 čas ti A.1 bode 13 v pr vej vete sa vy -
púš �a slo vo „den ne“.

52. V prí lo he č. 4 čas � A.1 sa do pĺ ňa bo dom 15, kto rý
znie:

„15. Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred lo -
ží Eu róp skej ko mi sii po dro bnos ti o kon trol nom sys té -
me vy pra co va nom pod ¾a bodu 4 písm. b) a dô vo dy jeho
ap li ká cie.“.

53. V prí lo he č. 4 čas ti A.2 bode 1  písm. a) sa slo vo
„ihneï“ na hrá dza slovom „bez od klad ne“.

54. V prí lo he č. 4 čas ti A.2 bode  2 sa nad slo vo „sprá -
vy“ v oboch ve tách do pĺ ňa od kaz 2a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„2a) § 6 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“.

55. V prí lo he č. 4 čas ti A.2 bode  3 sa vy púš �a jú slo vá
„a ter mi zo va né mlie ko“.

56. V prí lo he č. 4 čas ti B.1 B sa ta bu¾ ka na hrá dza  tou -
to ta bu¾ kou:
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„Druh 
mik ro or ga niz mov

Vý ro bok Štan dard 
(ml, g)

— Stap hy lo coc cus 
   au re us

— Es che ri chia co li

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

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

Čer stvé syry
Su še né mlie ko
Mra ze né mlieč ne vý rob ky (vrá ta ne zmrz li ny/mra ze ných
kré mov)

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

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

}

m = 1 000
M = 10 000
n = 5
c = 2

m = 100
M = 1 000
n = 5
c = 2

m = 10
M = 100
n = 5
c = 2

m = 10 000
M = 100 000
n = 5
c = 2

m = 100
M = 1 000
n = 5
c = 2“.



57. V prí lo he č. 4 čas ti B.1 D písm. a) sa slo vá „30 oC
v 0,1 ml: 10“ na hrá dza jú slo va mi „30 oC v 0,1 ml :  ≤ 10“.

58. V prí lo he č. 4 čas ti B.2 bode 3 pr vej vete sa vy púš -
�a slo vo „mik ro bio lo gic ké“. 

59. V prí lo he č. 4 čas ti B.2 bode 1 písm. a) sa slo vá
„30 oC v 1 ml: 50 000 (a)“ na hrá dza jú slo va mi „30 oC
v 1 ml:  ≤ 50 000 (a)“.

60. V prí lo he č. 4 čas ti B.2 bode 3 písm. a) sa slo vá
„30 oC v 0,1 ml : 10“ na hrá dza jú slo va mi „30 oC v 0,1 ml :  ≤ 10“.

61. V prí lo he č. 4 čas ti B.2 bode 3 písm. c) pr vej vete sa 
od kaz 3 nad slo vom „pred pi su“ na hrá dza od ka zom 2.

62. V prí lo he č. 4 po znám ka pod čia rou k od ka zu 3
znie:
„3) Vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 20. mája
1996 č. 981/1996-100, kto rým sa vy dá va prvá čas� a pr vá,
dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo -
ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 195/1996 Z. z.) v zne ní vý no -
su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky a Mi -
nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky zo 16. de cem bra 
1997 č. 557/1998-100 (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).“.

63. V prí lo he č. 4 čas ti C bode 7 sa od kaz 3 nad slo -
vom „pred pi su“ na hrá dza od ka zom 3a.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3a znie:
„3a) § 15 ods. 1 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej

re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky 
z 28. ok tób ra 2002 č. 2745/2002-100, kto rým sa vy dá va hla va 
Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky upra vu jú ca ozna -
čo va nie po tra vín (ozná me nie č. 634/2002 Z. z.).“.

64. V  prí lo he č. 4 čas ti C bode 8 písm. b) sa za slo vá
„do pre vádz kar ne,“ vkla da jú slo vá „pria me oba ly a dru -
hé oba ly sa skla du jú v miest nos tiach, kto ré sú ur če né
na skla do va nie a spĺ ňa jú hy gie nic ké pod mien ky,“.

65. V prí lo he č.  4 čas ti D.1 bode 3 písm. a) bod 1 znie:
„1.v hor nej čas ti po čia toč né ve¾ ké pís me ná kra ji ny odo -

sla nia; ak ide o Slo ven skú re pub li ku, pís me ná SK,“.

66. V prí lo he č. 4 čas ti D.1 bode 3 písm. a) bod 3 znie:
„3. v dol nej čas ti skrat ku EHS, ale bo“.

67. V prí lo he č. 4 čas ti D.1 bode 3 písm. b) bod 3 znie:
„3. v dol nej čas ti skrat ku EHS, ale bo“.

68. V prí lo he č. 4 čas ti D.1 bode 3 písm. c) bod 1 znie:

„1.v hor nej čas ti po čia toč né ve¾ ké pís me ná kra ji ny odo -
sla nia; ak ide o Slo ven skú re pub li ku, pís me ná SK,“.

69. V prí lo he č. 4 čas ti D.1 bode 3 písm. c) bod 3 znie:
„3. v dol nej čas ti skrat ku EHS.“.

70. V prí lo he č. 4 čas ti E bode 2 písm. d) sa slo vo „ne -
prie duš né“ na hrá dza slo vom „vo do tes né“.

71. V prí lo he č. 4 čas ti E v bode 7 sa za slo vo „sprá vy“
vkla dá od kaz 2a. 

72. V prílohe č. 4 čas ti E sa za bod 7 vkla dá nový bod
8, kto rý znie:

„8. Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky môže usta no vi� v sú la de s prí sluš ný mi po žia -
dav ka mi Eu róp skych spo lo čen stiev vše obec ne zá väz -
ným práv nym pred pi som do da toč né pod mien ky na
skla do va nie a trans port špe ci fic kých mlieč nych vý rob -
kov.“.

73. V prí lo he č. 4 čas ti F bode 1 sa v dru hej vete nad
slo vo „sprá vy“ umies tňu je od kaz 5.

74. V prí lo he č. 6 čas ti B III sa slo vá „su ro vé ho ko zie -
ho mlie ka“ na hrá dza jú slo va mi „su ro vé ho kon zum né -
ho mlie ka“.

75. V prí lo he č. 4 čas ti A.1 bode  6 písm. b) sa slo vá
„pas te ri zo va né pri vy so kej tep lo te“ na hrá dza jú slo vom
„vy so ko pas te ri zo va né“.

76. V prí lo he č. 7 čas ti B bode 1 písm. b) sa slo vá
„3,50 % (m/m)“ na hrá dza jú slo va mi „3,50  hmot -
nostného per cen ta“ a slo vá „4,00 % (m/m)“ sa na -
hrá dza jú slo va mi „4,00 hmot nost né ho per cen ta“.

77. V prí lo he č. 7 čas ti B bode 1 písm. c) sa slo vá
„1,50 % (m/m)“ na hrá dza jú slo va mi „1,50 hmot nost né -
ho per cen ta“ a slo vá „1, 80 % (m/m)“ sa na hrá dza jú slo -
va mi „1,80 hmot nost né ho per cen ta“.

78. V prí lo he č. 7 čas ti B bode 1 písm. d) sa slo vo „od -
stre de né“ na hrá dza slo vom „od tuč ne né“ a slo vá
„0,50 % (m/m)“ sa na hrá dza jú slo va mi „0,50 hmot -
nost né ho per cen ta“.

79. V prí lo he č. 7 čas ti B bode 3 sa slo vá „3,8 % (m/m)“ 
na hrá dza jú slo va mi „3,8 hmot nost né ho per cen ta“.

80. Za prí lo hu č. 7 sa vkla dá nová prí lo ha č. 8, kto rá
znie:

„Prí lo ha č. 8 
k na ria de niu vlá dy č. 312/2003 Z. z.

RE FE RENČ NÉ LA BO RA TÓ RIUM EU RÓP SKE HO SPO LO ČEN STVA

La bo ra to i re cen tral d´hy gié ne ali men ta i re

43 rue de Dan tzig

75015 PA RIS.“.
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Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� dňom na do bud -
nu tia plat nos ti zmlu vy o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li -
ky k Eu róp skej únii.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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285

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

z 21. ap rí la 2004,

kto rým sa usta no vu je sys tém  úhra dy ná kla dov v kr mi vár skom sek to re

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a čl. 120 ods. 2 Ús ta vy 
Slo ven skej re pub li ky  a zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým
sa usta no vu jú pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných
na ria de ní vlá dy Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na
č. 207/2002 Z. z. na ria ïu je:

§ 1

(1) Toto na ria de nie usta no vu je sys tém úhra dy ná kla -
dov pri po su dzo va ní do ku men tá cie  pri schva ¾o va ní do -
pln ko vých látok1) v Ko mi sii Eu róp skych spo lo čen stiev
(ïa lej len „ko mi sia“) a pri schva ¾o va ní nie ktorých vý rob -
cov a sprost red ko va te ¾ov kr mív.2)

(2)  Ná kla dy po sú de nia do ku men tá cie o do pln ko vých
lát kach  uve de ných v prí lo he č. 1 sa  uhrá dza jú  Ústred -
né mu kon trol né mu a skú šob né mu ús ta vu po¾nohospo -
dárskemu3) (ïa lej len „kon trol ný ús tav“) ale bo inej fy zic -
kej oso be ale bo práv nic kej  oso be, kto rá pô so bí ako
spra vo daj ca v schva ¾o va com pro ce se do pln ko vej lát ky 
v ko mi sii.

(3) Ná kla dy pri schva ¾o va ní nie ktorých vý rob cov
a sprost red ko va te ¾ov kr mív sa uhrá dza jú kon trol né mu
ús ta vu, kto rý schva ¾u je vý rob cov a sprost red ko va te ¾ov
kr mív  pod ¾a oso bit né ho pred pi su.2)

(4) Pri vý po čte úhra dy ná kla dov, kto ré sú  uve de né
v odsekoch 2 a 3, sa zoh ¾ad ňu jú ná kla dy  uve de né v prí -
lo he č. 2.

§ 2

Pria ma ale bo ne pria ma ná hra da úhra dy  ná kla dov sa
za ka zu je. Uplat ne nie pa u šál nej úhra dy ná kla dov  pri po -
su dzo va ní jed not li vých prí pa dov sa ne po va žu je za ne -
pria mu ná hra du.

§ 3

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
za šle sprá vu ko mi sii, v kto rej uve die in for má cie o
a) ur če ní  sys té mu vy be ra nia úhra dy ná kla dov,
b) úrov ni úhra dy ná kla dov ale bo pa u šál nych  úhra dách

ná kla dov pod ¾a § 1 ods. 2 a 3,
c) me tó de vý po čtu úhra dy ná kla dov, ak sa vy po čí ta va jú

pod ¾a prí lo hy č. 2.

§ 4

Tým to na ria de ním vlá dy sa pre be rá práv ny akt Eu róp -
skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he
č. 3.

§ 5

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r. 
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1) § 2 písm. a) bod 2  zá ko na  Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 184/1993 Z. z. o kr mi vách. 
2) Prí lo ha  č. 5 k vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky zo 7. ok tób ra 1997 č. 1497/3/1997-100, kto rým sa usta no vu jú 

po žia dav ky na uvá dza nie do pln ko vých lá tok do obe hu, na ich zlo že nie, skú ša nie a hod no te nie a bliž šie po žia dav ky bio lo gic ké ho ove ro va -
nia kr mív v zne ní vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 31. ja nu ára 2002 č. 39/3/2002-100 (ozná me nie
č. 82/2002 Z. z.).

3) § 5 ods. 2 zá ko na  Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 184/1993 Z. z. 



DO KU MEN TÁ CIA  DO PLN KO VÝCH LÁ TOK, PRI PO VO LE NÍ KTO RÝCH
SA UHRÁ DZA JÚ NÁ KLA DY

Do ku men tá cia o do pln ko vých lát kach, kto ré sú pred me tom po vo le nia v spo je ní s oso bou zod po ved nou za ich uve -
de nie do obe hu, sa po su dzu je  v sú la de s § 4 ods. 3 vý no su Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky zo
7. ok tób ra 1997 č. 1497/3/1997-100, kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na uvá dza nie do pln ko vých lá tok do obe hu,
na ich zlo že nie, skú ša nie a hod no te nie a bliž šie po žia dav ky bio lo gic ké ho ove ro va nia kr mív v zne ní vý no su Mi nis ter -
stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky z 31. ja nu ára 2002 č. 39/3/2002-100 (ozná me nie č. 82/2002 Z. z.).
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Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.



ÚPL NÝ ZOZ NAM NÁ KLA DOV, KTO RÉ SA ZOH ¼AD ŇU JÚ PRI VÝ PO ČTE
ÚHRA DY NÁ KLA DOV POD ¼A § 1 ODS. 2 A 3

Mzdo vé ná kla dy

— pla ty vrá ta ne prí plat kov tam, kde je to vhod né, dô chod ko vé (pen zij né) ná kla dy, po ist né prí spev ky za mest nan cov.

Ad mi nis tra tív ne ná kla dy

— uby to va nie vrá ta ne ná jom né ho, vy ku ro va nia, osvet le nia a vody, ná byt ku, údrž by, po is te nia, úro ku, amor ti zá cie,

— vše obec ná  ré žia  vrá ta ne kan ce lár ske ho  vy ba ve nia,  kan ce lár skych po trieb,  poš tov né ho, tla če, te le ko mu ni ká cií,
      ško le nia, pred plat né ho pe rio dík,

— ces tov né a sú vi sia ce ná kla dy. 

Tech nic ké ná kla dy

— sú vi sia ce tech nic ké ná kla dy (napr. la bo ra tór ne ná kla dy, vzor ko va nie),

— po plat ky za po ra den stvo.
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Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.



ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV
A EU RÓP SKEJ ÚNIE 

Roz hod nu tie Rady 98/728/ES zo 14. de cem bra 1998 o sys té me po plat kov Spo lo čen stva v kr mi vár skom sek to re.

Pre klad toh to roz hod nu tia sa na chá dza v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu  prá -
va Úra du vlá dy Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 285/2004 Z. z.



286

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

z 21. apríla 2004,

kto rým sa usta no vu je zoz nam prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né
 mla dis tvým za mest nan com, a kto rým sa usta no vu jú nie ktoré po vin nos ti

 za mest ná va te ¾om pri za mest ná va ní mla dis tvých za mest nan cov

Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 175 ods. 3 zá ko -
na č. 311/2001 Z. z. Zá kon ník prá ce v zne ní zá ko na
č. 210/2003 Z. z. (ïa lej len „zá kon”) a pod ¾a § 2 ods. 1
písm. e) zá ko na č. 19/2002 Z. z., kto rým sa usta no vu jú 
pod mien ky vy dá va nia ap ro xi mač ných na ria de ní vlá dy
Slo ven skej re pub li ky v zne ní zá ko na č. 207/2002 Z. z.
na ria ïu je:

§ 1

Zoz nam prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né mla dis t -
vým za mest nan com, je uve de ný v prí lo he č. 1.

§ 2

Za mest ná va te¾ plní po vin nos ti voči mla dis tvé mu za -
mest nan co vi aj pri iných prá cach a pra co vis kách, ako
sú uve de né v prí lo he č. 1.

§ 3

(1) Za mest ná va te¾ je po vin ný pri všet kých prá cach a na 
pra co vis kách spo je ných so špe ci fic kým ri zi kom z vy sta -
ve nia mla dis tvé ho za mest nan ca škod li vé mu pô so be niu
fy zi kál nych, che mic kých, bio lo gic kých fak to rov, vply vov
a pro ce sov po sú di�, vy hod no ti� všet ky ri zi ká pre jeho bez -
peč nos� a zdra vie a na zá kla de od bor né ho po sú de nia prí -
sluš né ho le ká ra o zdra vot nej spô so bi los ti mla dis tvé ho
za mest nan ca roz hod nú� o pri ja tí pot reb ných opat re ní.

(2) Za mest ná va te¾ plní po vin nos ti pod ¾a od se ku 1
pred za ra de ním mla dis tvé ho za mest nan ca na prá cu
a pri pod stat nej zme ne pra cov ných pod mie nok, pri čom
oso bit ne zoh ¾ad ní naj mä
a) vy ba ve nie a uspo ria da nie pra co vi ska ale bo pra cov -

né ho mies ta,
b) cha rak ter, stu peň a tr va nie vy sta ve nia fy zi kál -

nym, bio lo gic kým a che mic kým fak to rom a vply -
vom,

c) druh, roz sah a spô sob po u ží va nia pra cov ných  pro -
striedkov, stro jov, za ria de ní, lá tok a ma te riá lov,

d) uspo ria da nie pra cov ných pro ce sov, po stu pov a or -
ga ni zá ciu prá ce,

e) úro veň jeho od bor nej prí pra vy a vý uč by.

(3) Za mest ná va te¾ ne smie pri de ¾o va� mla dis tvé mu
za mest nan co vi prá cu, ak by

a) ob jektív ne pre sa ho va la jeho fy zic ké a psy chic ké
schop nos ti,

b) bol vy sta ve ný škod li vé mu pô so be niu ne bez peč ných
che mic kých lá tok a ne bez peč ných che mic kých prí -
prav kov, na prí klad je do va tých, kar ci no gén nych,
mu ta gén nych, kto ré môžu spô so bi� ge ne tic ké po -
ško de nie, po ško de nie ne na ro de né ho die �a �a,  ohro -
zenie jeho bu dú ce ho rep ro dukč né ho vý vo ja ale bo
kto ré môžu ma� iný chro nic ký vplyv na jeho zdra vie,

c) bol vy sta ve ný škod li vé mu žia re niu,
d) exis to va lo ri zi ko, o kto rom mož no pred po kla da�, že

ho mla dis tvý za mest na nec ne do ká že roz poz na� ale -
bo sa mu vy hnú�, pretože ne ve nu je dos ta toč nú po -
zor nos� bez peč nos ti pri prá ci ale bo nemá dos ta toč né 
skú se nos ti ale bo od bor nú prí pra vu,

e) bol vy sta ve ný nad mer nej zá �a ži chla dom ale bo tep lom,
f) bol vy sta ve ný nad mer né mu hlu ku ale bo vib rá ciám.

(4) Mla dis tvý za mest na nec môže vy ko ná va� prá ce
pod ¾a od se ku 3 s vý nim kou prác s kar ci no gén ny mi
a mu ta gén ny mi fak tor mi, ak ide o prá ce, kto ré sú  nevyh -
nutné z h¾a di ska jeho od bor nej prí pra vy, a ak je za bez -
pe če ná dos ta toč ná ochra na jeho zdra via
a) pot reb nou te o re tic kou prí pra vou v ob las ti bez peč -

nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci,
b) sús tav ným od bor ným do zo rom pri prá ci,
c) vhod nou or ga ni zá ciou re ži mu prá ce a
d) iný mi opat re nia mi, na prí klad po u ží va ním osob ných

ochran ných pra cov ných pros tried kov, ob me dze ním
prá ce na dobu ne vy hnut nú na zís ka nie pot reb ných
skú se nos tí a správ nych pra cov ných ná vy kov.

§ 4

Za mest ná va te¾ in for mu je mla dis tvé ho za mest nan ca
a zá stup cov za mest nan cov o vý sled koch po sú de nia ri -
zi ka a o všet kých opat re niach, kto ré pri jme na za is te nie 
bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri prá ci.

§ 5

Tým to na ria de ním sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he č. 2.

§ 6

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. mája 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 286/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRÁC A PRA CO VÍSK, KTO RÉ SÚ ZA KÁ ZA NÉ MLA DIS TVÝM ZA MEST NAN COM

Prá ce a pra co vi ská

1.1 so škod li vý mi fy zi kál ny mi fak tor mi a ich vplyv mi, naj mä prá ce
a) pri čin nos tiach ve dú cich k ožia re niu io ni zu jú cim žia re ním, 
b) pri kto rých sú mla dis tví za mest nan ci vy sta ve ní zvý še né mu at mo sféric ké mu tla ku o viac ako 20 kPa opro ti

oko li té mu at mo sféric ké mu tla ku, na prí klad v tla ko vých ná dr žiach a pri po tá pa ní, ale bo zní že né mu at mo -
sféric ké mu tla ku, prí pad ne výz namné mu zvý še niu vnút rop ¾úc ne ho tla ku,

c) pod ze mou pri �až be ne ras tov ale bo pri ra ze ní tu ne lov a štôl ní,
d) spo je né so zvý še nou zá �a žou pod por no po hy bo vé ho ús tro jen stva a nadväz ných sys té mov a funk cií or ga niz mu 

pri zdví ha ní a pre ná ša ní bre mien, kto ré pre kra ču jú smer né hmot nost né hod no ty,1)
e) vy ko ná va né dlh šie ako 4 ho di ny za zme nu pos to jač ky bez mož nos ti zme ny zá klad nej pra cov nej po lo hy ale bo

prá ce s výz namným ob me dze ním po hyb li vos ti a zme ny po lo hy tru pu a kon ča tín v prie be hu zme ny,
f) vy ko ná va né vo fy zic ky ná roč ných a ne vhodných pra cov ných po lo hách, ako prá ca v hl bo kom pred klo ne, v k¾a -

ku, v po dre pe, po le žiač ky, vo vyp nu tom pos to ji na špič kách nôh, s ru ka mi nad hla vou, pri po o to če nom tru pe
viac ako o 60°. 
Zá kaz sa ne tý ka prác, pri kto rých uve de né pra cov né po lo hy tela a jeho čas tí sa v prie be hu pra cov nej zme ny
vy sky tu jú oje di ne le a krát ko do bo a sú ne vy hnut né v rám ci od bor nej výučby a prí pra vy na po vo la nie a tak tiež
prí pra vy na pro fe siu, kde fy zic ky ná roč né a ex trém ne po lo hy tela sú ne od de li te¾ nou sú čas �ou vý ko nu po vo la -
nia, na prí klad pri pro fe sii ume lec ký ta nec, ar tis ti ka,

g) na pra co vis kách s nad mer nou zá �a žou chla dom a tep lom,
1. kde ča so vo vá že ná ce lo zme no vá prie mer ná tep lo ta gu ¾o vé ho tep lo me ru pre kra ču je 28 °C,
2. v tr va ní viac ako 4 ho di ny za zme nu na pra co vis kách, kde je tep lo ta z tech no lo gic kých dô vo dov udr žia va ná

na hod no te niž šej ako 5 °C a v sú hrne v tr va ní viac ako 1 ho di nu za zme nu pri tep lo tách niž ších ako -5 °C.
Prá ca v uve de nom po vo le nom ča so vom roz sa hu musí by� kom pen zo va ná účin ný mi ochran ný mi opat re nia -
mi na za bez pe če nie fy zio lo gic kej ter mo re gu lá cie mla dis tvé ho za mest nan ca, naj mä vhod ným pra cov ným
ob le če ním, pri me ra ným tem pe ro va ním prie chod ných a od po čin ko vých prie sto rov, v prí pa de pot re by za -
bez pe če ním tep lých ná po jov a stra vy,

3. pri strie da ní ve¾ kých tep lot ných roz die lov v pra cov nom pros tre dí, ak sa toto strie da nie us ku toč ňu je v in ter va -
loch krat ších ako 30 mi nút a ak nie sú za bez pe če né účin né ná hrad né a do pl ňu jú ce opat re nia umož ňu jú ce fy -
zio lo gic kú ter mo re gu lá ciu mla dis tvých za mest nan cov, naj mä vhod né pra cov né ob le če nie, úpra va re ži mu prá -
ce a od dy chu, pit ný re žim, pri me ra né tepelno-vlhkostné pod mien ky v prie chod ných a od po čin ko vých
prie sto roch,

4. v pros tre dí so zdroj mi sá la vé ho tep la na mla dis tvé ho za mest nan ca, kde in ten zi ta sá la nia na pra cov nom
mies te pri pô so be ní sá la vé ho tep la na hla vu pre kra ču je 150 W/m2,

5. v pros tre dí s re la tív nou vlh kos �ou vzdu chu pre kra ču jú cou 80 %,
h) s kon cen trá ciou kys lí ka v ov zdu ší niž šou ako 20 % ob je mo vých,
i) na pra co vis kách s hlu kom,

kde sú pre kra čo va né naj vy ššie prí pust né hod no ty hlu ku na pra cov ných mies tach usta no ve né oso bit ným
pred pi som.2) Pri za bez pe če ní ná hrad ných ochran ných opat re ní, na prí klad po u ží vaní účin ných osob ných
ochran ných pra cov ných pros tried kov, ne smie prá ca v ta komto pros tre dí pre kra čo va� 4 ho di ny za zme nu
a musí by� pre ru šo va ná ne vy hnut ný mi pre stáv ka mi,

j) pri kto rých sú pre kra čo va né naj vy ššie prí pust né hod no ty vib rá cií pre ná ša ných na ruky, celé telo a miest ne
usta no ve né oso bit ným pred pi som.2) Ak je vy ko ná va nie ta kýchto prác ne vy hnut né z dô vo du od bor nej vý uč by
a prí pra vy na po vo la nie, musí by� vy sta ve nie vib rá ciám ob me dze né ča so vo na naj niž šiu mož nú mie ru a sú -
čas ne mu sia by� vy ko na né opat re nia na zní že nie vply vu fak to rov zvy šu jú cich ne ga tív ny úči nok vib rá cií, na -
prí klad chladu, vlh kosti ale bo sta tic kej zá �aže,

k) s ne io ni zu jú cim žia re ním, 
keï sú pre kro če né naj vy ššie prí pust né hod no ty elek tro mag ne tic ké ho žia re nia a elek tro mag ne tic kých polí
s frek ven ciami 3 000 GHz a niž šími usta no ve né oso bit ným predpisom3) pre oby va te¾ stvo, 
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1) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 204/2001 Z. z. o mi ni mál nych bez peč nost ných a zdra vot ných po žia dav kách pri prá ci
s bre me na mi.

2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 40/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pred hlu kom a vib rá cia mi.
3) Vy hláš ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 271/2004 Z. z. o ochra ne zdra via pred ne io ni zu jú cim žia re ním.



1.2 so škod li vý mi bio lo gic ký mi fak tor mi a ich vplyv mi
kla si fi ko va ný mi v sku pi nách 3 a 4 uve de ných v oso bit nom pred pi se,4) 

1.3 so škod li vý mi che mic ký mi fak tor mi a ich vplyv mi, naj mä prá ce
a) s ne bez peč ný mi che mic ký mi lát ka mi a ne bez peč ný mi che mic ký mi prí prav ka mi kla si fi ko va ný mi ako je do va té

lát ky a prí prav ky (T), ve¾ mi je do va té lát ky a prí prav ky (Tx), žie ra vé lát ky a prí prav ky (C) a vý buš né lát ky a prí -
prav ky(E) uve de né v oso bit nom pred pi se,5)

b) s ne bez peč ný mi che mic ký mi lát ka mi a ne bez peč ný mi che mic ký mi prí prav ka mi kla si fi ko va ný mi ako škod li vé
lát ky a prí prav ky (Xn) uve de né v oso bit nom predpise5) a ozna če né jed ným ale bo via ce rý mi ïa lej uve de ný mi
ozna če nia mi špe ci fic ké ho ri zi ka upo zor ňu júcimi na ich ne bez peč né vlast nos ti:
1. ne bez pe čen stvo ve¾ mi váž nych ire ver zi bil ných účin kov, ozna če né ako R 39,
2. mož nos� kar ci no gén ne ho účin ku, ozna če né ako R 40,
3. môže spô so bi� sen zi bi li zá ciu pri vdých nu tí, ozna če né ako R 42,
4. môže spô so bi� sen zi bi li zá ciu pri kon tak te s po kož kou, ozna če né ako R 43,
5. môže spô so bi� ra ko vi nu, ozna če né ako R 45,
6. môže spô so bi� ge ne tic ké po ško de nie, ozna če né ako R 46,
7. ne bez pe čen stvo váž ne ho po škod enia zdra via v dô sled ku dlho do bej ex po zí cie, ozna če né ako R 48,
8. môže po ško di� plod nos�, ozna če né ako R 60,
9. môže ohroz i� po ško de nie ne na ro de né ho die �a, ozna če né ako R 61,

c) s che mic ký mi lát ka mi a che mic ký mi prí prav ka mi kla si fi ko va ný mi ako dráž di vé lát ky a prí prav ky (Xi) uve de -
né v oso bit nom predpise5) a ozna če né jed ným ale bo via ce rý mi ïa lej uve de ný mi ozna če nia mi špe ci fic ké ho ri zi -
ka upo zor ňu jú cimi na ich ne bez peč né vlast nos ti:
1. mi mo riad ne hor ¾a vé, ozna če né ako R 12,
2. môžu spô so bi� sen zi bi li zá ciu pri vdých nu tí, ozna če né ako R 42,
3. môžu spô so bi� sen zi bi li zá ciu pri kon tak te s po kož kou, ozna če né ako R 43,

d) s che mic ký mi lát ka mi a che mic ký mi prí prav ka mi kla si fi ko va ný mi ako kar ci no gé ny ka te gó rií 1 a 2 uve de né
v oso bit nom pred pi se,6) 

e) s olo vom a jeho zlú če ni na mi, kto ré sú ab sor bo va te¾ né ¾ud ským or ga niz mom,
f) s az bes tom,
g) pri vý ro be hu mán nych a ve te ri nár nych lie čiv a prí prav kov, ak nie je vy lú če ná mož nos� pre nik nu tia v nich ob -

siah nu tých bio lo gic kých účin ných lá tok vo výz namnej mie re do or ga niz mu, ako aj prá ce, pri kto rých je mož né 
vy sta ve nie che mic kým fak to rom s omam ný mi a psy cho trop ný mi účin ka mi,

1.4 pri pro ce soch
a) s ri zi kom kar ci no ge ni ty uve de ným v oso bit nom pred pi se,6)
b) pri vý ro be a spra co va ní vý buš nín a vý buš ných pred me tov a za ob chá dza ní s nimi,
c) pri cho ve zvie rat pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
d) pri zabíjaní zvie rat na bi tún ku,
e) pri ma ni pu lá cii so za ria de nia mi na vý ro bu, skla do va nie ale bo po u ží va nie stla če ných skva pal ne ných ale bo

roz pust ných ply nov, 
f) v ne dos ta toč ne pre vet rá va ných ná dr žiach, cis ter nách, ka diach a re zer vo á roch,
g) pri ma ni pu lá cii s obal mi, na prí klad so sud mi, ka nis tra mi ob sa hu jú ci mi che mic ké lát ky uve de né v bode 1.3,
h) s ri zi kom zrú te nia sta vieb, kon štruk cií,
i) s ne bez pe čen stvom vy so ké ho na pä tia,
j) pri kto rých ne mož no in di vi du ál ne pri spô so bo va� pra cov né tem po dané stro jo vým za ria de ním a pri kto rých sa

po u ží va od me ňo va nie pod ¾a vý sled kov,
1.5 ïa lej prá ce

a) ur če né ako ri zi ko vé v ka te gó riách 3 a 4 pod ¾a oso bit né ho pred pi su,
b) spo je né so zvý še ným ri zi kom úra zov,
c) pri dez in fek cii a de ra ti zá cii prie sto rov plyn mi,
d) vo výš kach pre sa hu jú cich 1,5 m a nad vo¾ ný mi hĺb ka mi.

Strana 2774 Zbierka zákonov č. 286/2004 Čiastka 116

4) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 47/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pri prá ci s bio lo gic kými fak tor mi.
5) Zá kon č. 163/2001 Z. z. o che mic kých lát kach a che mic kých prí prav koch v zne ní ne skor ších pred pi sov.
6) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 46/2002 Z. z. o ochra ne zdra via pri prá ci s kar ci no gén ny mi a mu ta gén ny mi fak tor mi. 



Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 286/2004 Z. z.

ZOZ NAM PRE BE RA NÝCH PRÁV NYCH AK TOV EU RÓP SKYCH SPO LO ČEN STIEV
 A EU RÓP SKEJ ÚNIE

Smer ni ca Rady  94/33/ES z 22. júna 1994 o ochra ne mla dých ¾udí pri prá ci  (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo -
čen stiev  L 216,  20. 08. 1994).

Pre klad pre be ra nej smer ni ce je v Cen trál nej pre kla da te¾ skej jed not ke sek cie In šti tút pre ap ro xi má ciu prá va Úra du
vlá dy Slo ven skej re pub li ky.
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