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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

zo 16. júna 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky  č. 298/2003 Z. z.
o pod mien kach v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri pro duk cii a uvá dza ní

na trh pro duk tov ry bo lo vu a ži vých las túr ni 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. 298/2003
Z. z.  o pod mien kach v zá uj me ochra ny zdra via ¾udí pri
pro duk cii a uvá dza ní na trh pro duk tov ry bo lo vu a ži vých
las túr ni kov sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V § 2 ods.1 písm. m) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
ústred ný or gán člen ské ho štá tu prí sluš ný na vy ko ná va -
nie ve te ri nár nych kon trol ale bo iný or gán, na kto rý túto
pô sob nos� ústred ný or gán pre nie sol,“.

Zá ro veň sa vy púš �a po znám ka pod čia rou k od ka zu 2. 

2. V § 2 ods. 2 písm. d) sa vy púš �a jú slo vá „ale bo
ústred ný or gán člen ské ho štá tu prí sluš ný na vy ko ná va -
nie ve te ri nár nych kon trol ale bo iný or gán, na kto rý bola
táto kom pe ten cia pre ne se ná,“.

3. V § 2 ods. 2 písm. r) sa slo vá „Eu róp ske ho spo lo čen -
stva“ na hrá dza jú slo va mi „iné ho člen ské ho štá tu“.

4. V § 3 ods.1 sa za slo vo „uvá dza�“ vkla dá slo vo „len“.

5. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 5 sa ci tá cia „§ 32
zá ko na č. 488/2002 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 32 zá ko -
na č. 488/2002 Z. z.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003
Z. z. o po dro bnos tiach ve te ri nár nych kon trol pri vý me -
nách pro duk tov ži vo číš ne ho pô vo du s člen ský mi štát mi 
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 493/2003 Z. z.“.

6. V § 7 sa vy púš �a od sek 4.

Do te raj šie od se ky 5 až 8 sa ozna ču jú ako od se ky 4
až 7. 

7. V § 8 sa na kon ci tre tej vety slo vá „prí sluš né mu or -
gá nu ve rej nej sprá vy“ na hrá dza jú slo va mi „prí sluš né mu
or gá nu ve te ri nár nej sprá vy“.

8. Za § 11 sa vkla dá § 11a, kto rý znie:

„§ 11a

(1) Pro duk ty ry bo lo vu 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) Pro duk ty ry bo lo vu uve de né v od se ku 1 mu sia os ta�
len na do má com trhu v Slo ven skej re pub li ke.

(3) Na zá kla de vý nim ky pod ¾a od se kov 1 a 2 s pro duk -
tmi ry bo lo vu  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 odo dňa 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 do 31. au gus ta
2004.

(4) Sprie vod ný do klad, kto rý spre vá dza  pro duk ty ry -
bo lo vu  uve de né v od se ku 3, musí ob sa ho va� túto 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 pro duk ty
ry bo lo vu  zís ka né po dni 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  po -
užíva� do 31. de cem bra 2004. Tak to ozna če né pro duk ty
ry bo lo vu mu sia  os ta� len na do má com trhu v Slo ven skej
re pub li ke.“.

  9. V § 14 sa za slo vo  „po žia da viek“ vkla da jú slo vá „tre -
tej čas ti“.

10. V § 15 ods. 3 sa  za slo vo  „po žia dav ky“ vkla da jú
slo vá „tre tej čas ti“.

11. V § 15 ods. 4 sa za slo vo  „po žia dav ka mi“ vkla da jú
slo vá „tre tej čas ti“.
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12. V § 15 od sek 5  znie: 
„(5) Za mo ni to ro va nie pro dukč ných a sád ko va cích ob -

las tí v sú la de s po žia dav ka mi tre tej čas ti toh to na ria de -
nia zod po ve dá prí sluš ný or gán. Ak sa tým to mo ni to ro va -
ním zis tí, že po žia dav ky tre tej čas ti pod ¾a toh to
na ria de nia nie sú na ïa lej pl ne né, mu sí sa da ná pro -
dukč ná ob las� ale bo sád ko va cia ob las� uzav rie� do vte dy,
až kým ob las� ne spĺ ňa po žia dav ky tre tej čas ti pod ¾a toh -
to na ria de nia.“.

13. § 21 znie:

„§ 21

Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
môže na zá kla de práv nych ak tov Eu róp skych spo lo čen -

stiev a Eu róp skej únie vše obec ne zá väz ným práv nym
pred pi som usta no vi� 
a) po dro bnos ti o ži vo číš nych dru hoch, na kto ré sa vz�a -

hu jú usta no ve nia § 5 a o me tó dach ana lý zy to xic kých
lá tok,

b) do pl ne nie ale bo zme nu zo zna mu rýb a vý rob kov uve -
de ných v prí lo he č. 2 časti D bode V.3,

c) kri té riá, kto ré mu sia umož ni� ur če nie pro ce sov, kto ré
sa po va žu jú za dos ta toč né ale bo ne dos ta toč né na zni -
če nie ne ma tód pod ¾a prí lo hy č. 2 časti D bo dov V.2
a V.3,

d) po dro bnos ti o po žia dav kách na ošet re nie pro duk tov
uve de ných v prí lo he č. 6 čas ti A bode 1 písm. b) a c),
kto ré ne bo li sád ko va né ale bo pu ri fi ko va né.“.

14. Prí lo ha č. 1 znie:

                                                                                                                   „Prí lo ha č. 1 
                                                                                                                   k na ria de niu vlá dy č. 298/2003 Z. z.

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

Tým to na ria de ním sa pre be ra jú práv ne akty Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie:

1. smer ni ca Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, kto rou sa usta no vu jú zdra vot né pod mien ky vý ro by vý rob kov ryb -
né ho hos po dár stva  a ich uvá dza nia na trh (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 268, 24.9.1991, s.15)
v zne ní
— roz hod nu tia Rady 94/103(51) (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 001, 3. 1. 1994, s. 220),
— roz hod nu tia Ko mi sie 94/356/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 156, 23. 6. 1994, s. 50),
— smer ni ce   Rady  95/71/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 332, 30. 12. 1995, s. 40),
— smer ni ce Rady 96/23/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 125, 23. 5. 1996, s. 10),
— smer ni ce Rady 97/79/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 24, 30. 1. 1998, s. 31),
— na ria de nia Rady  (ES) 806/2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 122, 16. 5. 2003, s. 1),
— aktu o pri stú pe ní Slo ven skej re pub li ky (Úrad ný ves tník EÚ, L 236, 23. sep tem bra 2003),

2. smer ni ca Rady 92/48/EHS zo 16. júna 1992, kto rou sa usta no vu jú mi ni mál ne hy gie nic ké pra vid lá vz�a hu jú ce
sa na pro duk ty ry bo lo vu zís ka né na pa lu be ur či tých pla vi diel v sú la de s člán kom 3 (1) (a) (i) smer ni ce
91/493/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 187, 7. 7. 1992, s. 41),

3. smer ni ca Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991, kto rou sa usta no vu jú zdra vot né pod mien ky  na vý ro bu ži vých las -
túr ni kov  a ich uvá dza nie na trh (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 268, 24. 9. 1991, s. 1) v zne ní 
— roz hod nu tia Rady 94/103(51) (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L1, 3. 1. 1994, s. 220),
— smer ni ce Rady 97/61/ES ( Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 295, 29. 10. 1997, s. 35),
— smer ni ce Rady 97/79/ES (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 24, 30. 1. 1998, s. 31),
— na ria de nia Rady  (ES) 806/2003 (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 122, 16. 5. 2003, s. 1),

4. roz hod nu tie Ko mi sie 93/25/EHS z 11. de cem bra 1992, kto ré schva ¾u je ur či té úpra vy pro ti roz ší re niu pa to gé -
nych mik ro or ga niz mov v dvoj chlop ňo vých mäk ký šoch a mor ských gas tro po doch (Úrad ný ves tník Eu róp skych
spo lo čen stiev, L 016, 25. 1. 1993, s. 22),

5. roz hod nu tie Ko mi sie 93/51/EHS z 15. de cem bra 1992 o mik ro bio lo gic kých kri té riách uplat ňo va ných pri pro -
duk cii va re ných kô rov cov a mäk ký šov (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 013, 21. 1. 1993, s. 11),

6. roz hod nu tie Ko mi sie 94/356/ES z 20. mája 1994, kto rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá uplat ňo va nia smer -
ni ce Rady 91/493/EHS, po kia¾ ide o vlast né zdra vot né kon tro ly pro duk tov ry bo lo vu (Úrad ný ves tník Eu róp -
skych spo lo čen stiev, L 156, 23. 6. 1994, s. 50),

7. roz hod nu tie Ko mi sie 93/140/EHS z 19. ja nu ára 1993, kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti, kto ré sa vz�a hu jú na
vi zu ál nu in špek ciu na úče ly de tek cie pa ra zi tov v pro duk toch ry bo lo vu (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen -
stiev, L 056, 9. 3. 1993, s. 42),

8. roz hod nu tie Ko mi sie 95/149/ES z 8. mar ca 1995, upra vu jú ce hod no ty li mi tov cel ko vých vo¾ ných zá sa di tých
du sí ka tých lá tok (TVB—N) pre ur či té ka te gó rie pro duk tov ry bo lo vu a špe ci fi ku jú ce me tó dy skú ša nia, kto ré sa
majú po u ži� (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev, L 097, 29. 4. 1995, s. 84),

9. roz hod nu tie Ko mi sie 2002/226/ES z 15. mar ca 2002, kto rým sa usta no vu jú oso bit né zdra vot né kon tro ly pre
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zber a spra co va nie ur či tých las túr ni kov s ob sa hom Am ne sic she ll fish po i son (ASP), pre kra ču jú cim li mit usta no -
ve ný smer ni cou Rady 91/492/EHS (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev L 75, 16. 3. 2002, s. 65),

10. roz hod nu tie Ko mi sie 2002/225/ES z 15. mar ca 2002, kto rým sa usta no vu jú po dro bné pra vid lá na za ve de nie
smer ni ce Rady 91/492/EHS s oh¾a dom na ma xi mál ny ob sah a me tó dy ana lý zy ur či tých mor ských bio to xí nov
v las túr ni koch, os tna to kož coch, pláš �ov coch a mor ských ulit ní koch (Úrad ný ves tník Eu róp skych spo lo čen stiev
L 75, 16. 3. 2002, s. 62).

Uve de né práv ne akty sú pre lo že né do slo ven ské ho ja zy ka; do úrad ných pre kla dov v slo ven skom ja zy ku mož no na zrie�
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.“. 

15. V prí lo he č. 2 v po znám ke pod čia rou k od ka zu 3 sa ci tá cia „§ 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.) 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, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo -
ven skej re pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia
hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.). 
§ 21 vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 79/1997 Z. z. o opat re niach na pred chá dza nie pre nos -
ným ocho re niam v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 54/2000 Z. z.“ 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.).
§ 21 vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 79/1997 Z. z. o opat re niach na pred chá dza nie pre nos -
ným ocho re niam v zne ní vy hláš ky Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky č. 54/2000 Z. z.“.

16. V prí lo he č. 2  v po znám ke pod čia rou k od ka zu  12  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 (ozná me nie č. 195/1996
Z. z.) v zne ní ne skor ších pred pi sov.“ na hrá dza ci tá ciou „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 (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, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti
Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.) 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,
kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej
re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub -
li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).“.

17. V prí lo he č. 2 časti G bode 2  pís me no a) znie:
„a) kra ji na odo sla nia uve de ná pl ným ná zvom ale bo skrat kou s po u ži tím ve¾ kých pís men, ak ide o Slo ven skú re pub -

li ku slo va mi: „SLO VEN SKÁ RE PUB LI KA“ ale bo skrat kou: „SK“;“.

18. V prí lo he č. 2 čas ti G bode 2 písm. b) sa vy púš �a text za bod ko čiar kou.

19. V prí lo he č. 2 čas ti G  pís me no c) znie:
„c) skrat ka „ES“ pre pro duk ty ry bo lo vu po chá dza jú ce zo Slo ven skej re pub li ky,“.

20. V prí lo he č. 2 sa vy púš �a čas� I. Zá ro veň sa vy púš �a po znám ka pod čia rou k od ka zu 18.

21. V prí lo he č. 5 v po znám ke pod čia rou k od ka zu 1 sa ci tá cia „§14 zá ko na č. 488/2002 Z. z.“ na hrá dza ci tá ciou „§ 14
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.“.

22. V prí lo he č. 6 v po znám ke pod čia rou k od ka zu 3 sa ci tá cia „§ 33 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.) 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, kto rým sa do pĺ ňa vý nos Mi nis ter stva pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky a Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky, kto rým sa vy dá va prvá čas� a prvá, dru há a tre tia hla va dru -
hej čas ti Po tra vi no vé ho kó de xu Slo ven skej re pub li ky (ozná me nie č. 284/1998 Z. z.).“ na hrá dza ci tá ciou „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 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.).“.
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23. V prí lo he č. 6 čas ti A bode 2 sa  slo vá „tým to na ria de ním“ na hrá dza jú slo va mi „tre �ou čas �ou toh to na ria de nia“.

24. V prí lo he č. 6 čas ti C bode 4 sa  slo vá „tým to na ria de ním“ na hrá dza jú slo va mi „tre �ou čas �ou toh to na ria de nia“.

Čl. II

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

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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