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Vlá da Slo ven skej re pub li ky pod ¾a § 9 ods. 3 a § 12
ods. 8 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých  po žia dav -
kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy 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“), pod ¾a § 27 ods. 4, 7, 12 a 13 a § 64
ods. 1 písm. j)  zá ko na č. 140/1998 Z. z. o lie koch a zdra -
vot níc kych po môc kach, o zme ne zá ko na č. 455/1991 Zb.
o živ nos ten skom pod ni ka ní (živ nos ten ský zá kon)  v zne ní
ne skor ších pred pi sov a o zme ne a do pl ne ní zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 220/1996 Z. z. o re -
kla me v zne ní ne skor ších pred pi sov a pod ¾a § 2 ods. 1
písm. h) 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 na ria ïu je:

Čl. I

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 572/2001
Z. z., kto rým  sa  usta no vu jú  po dro bnos ti o  tech nic kých
po žia dav kách a po stu poch po su dzo va nia zho dy  zdra vot -
níc kych po mô cok sa me ní a do pĺ ňa tak to:

1. Slo vá „auto ri zo va ná oso ba“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „no ti fi ko va -
ná oso ba“ v prí sluš nom tva re.

2. Slo vá „vy hlá se nie o zho de“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „ES vy hlá -
se nie o zho de“ v prí sluš nom tva re.

3. Slo vá „ty po vá skúš ka“ vo všet kých tva roch sa v ce -
lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „ES skúš ka
typu“ v prí sluš nom tva re.

4. Slo vá „ove ro va nie“ vo všet kých tva roch sa v ce lom
tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „ES ove ro va nie“
v prí sluš nom tva re.

5. Slo vá „osved če nie o skúš ke“ vo všet kých tva roch sa
v ce lom tex te na ria de nia na hrá dza jú slo va mi „ES osved -
če nie o skúš ke“ v prí sluš nom tva re.

6. V po znám ke pod čia rou k od ka zu 1 sa za slo vá „§ 2
ods. 10“ vkla dá čiar ka a pri pá ja jú sa slo vá „14 a 15“.

7. V § 2 písm. c) sa nad slo vo „trh“ umies tňu je od -
kaz „2a“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 2a znie:
„2a) § 2 ods. 13 zá ko na č. 140/1998 Z. z.“.

 8. V § 4 ods. 1 sa  slo vá „v prí lo he č. 1“ na hrá dza jú
slo va mi „v prí lo hách č. 1 a 13“.

 9. V § 6  ods. 2  sa do pĺ ňa pís me nom c), kto ré znie:
„c) po sú de nie ana lý zy ri zi ka a stra té gie ria de nia ri zi ka

pod ¾a prí lo hy č. 13, pri čom ana lý za ob sa hu je naj mä
1. in for má cie pos kyt nu té vý rob com,
2. odô vod ne nie po u ží va nia ži vo číš nych tka nív ale bo

de ri vá tov,
3. vý sled ky štú dií tý ka jú cich sa vy lú če nia ale bo

inak ti vá cie ale bo li te rár nu re šerš tých to štú dií,
4. kon tro lu zdro jov su ro vín, ho to vých vý rob kov a sub -

do dá va te ¾ov vy ko na nú vý rob com,
5. pot re bu ove re nia  pô vo du su ro vín vrá ta ne do dá -

vok zo štá tov mimo úze mia Eu róp skej únie,
ak ide o zdra vot níc ke po môc ky vy rá ba né z usmr te -
ných tka nív ale bo usmr te ných pro duk tov po chá dza -
jú cich z tka nív dru hov ho vä dzie ho do byt ka, oviec, kôz, 
je le nej zve ri, lo sov, no riek a ma čiek (ïa lej len  „zdra -
vot níc ke po môc ky zo ži vo číš nych tka nív“) a o ko la gén,
že la tí nu a loj po u ží va né na vý ro bu zdra vot níc kych po -
mô cok zo ži vo číš nych tka nív, kto ré mu sia spĺ ňa� po -
žia dav ku vhod nos ti pre ¾ud skú spot re bu.“.

10. V § 8 ods. 1 sa vy púš �a jú slo vá „ods. 5 a 6“.

11. V § 12 sa v od sekoch 1 a 2  slo vá „v § 1 ods. 6“ na -
hrá dza jú slo va mi „v oso bit nom predpise8a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8a znie:
„8a) § 2 ods. 15 zá ko na č. 140/1998 Z. z.“

12. Za § 12 sa vkla da jú § 12a a 12b, kto ré vrá ta ne
nad pi sov zne jú:

„§ 12a

Pre chod né usta no ve nia k úpra ve
účin nej k 1. sep tem bru 2004

(1) Prs né im plan tá ty uve de né na trh pred 1. sep tem -
brom 2004 pod ¾a § 6 sa opa ko va ne po sú dia ako zdra vot -
níc ke po môc ky sku pi ny III do 31. no vem bra 2004.

(2) Dr ži te lia osved če nia o ES skúš ke na vr ho va nia ale -
bo osved če nia o ES skúš ke typu vy da né do 31. au gus ta
2004 na zdra vot níc ke po môc ky zo ži vo číš nych tka nív
pod ¾a § 6 ods. 2 písm. c) po žia da jú o do pln ko vé osved če -
nie ES skúš ky na vr ho va nia ale bo o osved če nie ES skúš -
ky typu, kto rým sa po tvr dí sú lad so špe ci fi ká cia mi usta -
no ve ný mi v prí lo he  č. 13.
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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 18. au gus ta 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 572/2001 Z. z.,
kto rým sa usta no vu jú po dro bnos ti o tech nic kých po žia dav kách

a po stu poch po su dzo va nia zho dy zdra vot níc kych po mô cok



15. Za prí lo hu č. 12 sa do pĺ ňa jú prí lo hy č. 13 a 14, kto ré zne jú:

 „Prí lo ha č. 13                                   
k na ria de niu vlá dy č. 572/2001 Z. z.

1. Ana lý za ri zi ka a ria de nie ri zi ka

Na úče ly tej to prí lo hy sa uplat ňu jú tie to po jmy:
a) bun ka je naj men šia or ga ni zo va ná jed not ka akej ko¾ vek for my ži vo ta, kto rá je schop ná ne zá vis le exis to va� a ob no -

vo va� sa vo vhod nom pros tre dí,
b) tka ni vo je or ga ni zá cia bu niek ale bo mi mo bun ko vých zlo žiek,
c) de ri vát je ma te riál zís ka ný vý rob ným po stu pom zo ži vo číš ne ho tka ni va (na prí klad ko la gén, že la tí na, mo no klo nál -

ne pro ti lát ky),
d) ne ži vý nemá žiad nu schop nos� me ta bo liz mu ale bo roz mno žo va nia,
e) pre nos né agen sy sú ne kla si fi ko va né pa to gé ny, pri ó ny a  agen sy spon gio form nej en ce fa lo pa tie ho vä dzie ho do byt ka 

a agen sy svr biv ky,
f) zmen še nie, vy lú če nie ale bo od strá ne nie je pos tup, pri kto rom sa množ stvo pre nos ných agen sov zní ži, vy lú či ale bo

od strá ni s cie ¾om za brá ni� in fek cii ale bo pa to gén nej re ak cii,
g) inak ti vá cia je pos tup, pri kto rom sa zní ži schop nos� spô so bi� in fek ciu ale bo pa to gén nu re ak ciu pre nos ný mi

 agensmi,
h) kra ji na pô vo du je kra ji na, v kto rej sa zvie ra na ro di lo, cho va lo ale bo za bi lo,
i) vstup né ma te riá ly sú su ro vi ny ale bo iný pro dukt ži vo číš ne ho pô vo du, z kto rých ale bo po mo cou kto rých sa vy rá ba -

jú zdra vot níc ke po môc ky.

1.1. Odô vod ne nie po u ží va nia ži vo číš nych tka nív ale bo de ri vá tov
Vý rob ca musí pred po da ním žia dos ti o po sú de nie zho dy zdra vot níc kych po mô cok zo ži vo číš nych tka nív pod ¾a
§ 6 ods. 2 usku toč ni� ana lý zu ri zi ka a sché mu ria de nia ri zi ka pod ¾a tej to prí lo hy. Vý rob ca musí na zá kla de
svo jej vše obec nej ana lý zy ri zi ka a stra té gie ria de nia ri zi ka odô vod ni� pri kaž dej zdra vot níc kej po môc ke zo ži -
vo číš nych tka nív po u ží va nie ži vo číš nych tka nív ale bo de ri vá tov uve de ných v § 6 ods. 2 písm. c) s uve de ním
dru hov zvie rat a tka nív s pri hliad nu tím na oča ká va ný kli nic ký prí nos (úži tok), po ten ciál ne re zi du ál ne ri zi ko
a vhod né ná hrad né rie še nia.

1.2. Pos tup hod no te nia
Na za bez pe če nie vy so kej úrov ne ochra ny pa cien tov ale bo uží va te ¾ov vý rob ca zdra vot níc kych po mô cok vy u ží -
va jú cich ži vo číš ne tka ni vá ale bo de ri vá ty uve de né v bode 1.1 musí vy ko na� a riad ne zdo ku men to va� ana lý zu
ri zi ka a stra té giu ria de nia ri zi ka, aby sa po sú di li všet ky as pek ty tý ka jú ce sa pre no su pre nos ných spon gio -
form ných en ce fa lo pa tií (ïa lej len „PŠE“). Musí iden ti fi ko va� ohroz e nie spo je né s tý mi to tka ni va mi ale bo de ri -
vát mi, vy ho to vi� do ku men tá ciu o  opat re niach pri ja tých na mi ni ma li zá ciu ri zi ka pre no su a do ká za� pri ja te¾ -
nos� re zi du ál neho ri zi ka spo je né ho so zdra vot níc kou po môc kou vy u ží va jú cou ta ké to tka ni vá ale bo de ri vá ty
pri zoh ¾ad ne ní ur če né ho po u ží va nia a oča ká va né ho prí no su (úžit ku) po môc ky.
Bez peč nos� zdra vot níc kej po môc ky z h¾a di ska po ten ciá lu pre no su pre nos né ho agen su zá vi sí od fak to rov uve -
de ných v bo doch 1.2.1 až 1.2.7, kto ré sa mu sia ana ly zo va�, vy hod no ti� a ria di�. Tie to opat re nia v kom bi ná cii
ur ču jú bez peč nos� po môc ky.
Musí sa po sú di�
a) vý ber vstup ných ma te riá lov (tka nív ale bo de ri vá tov) po va žo va ných za vhod né z h¾a di ska po ten ciá lu pre no -

su pre nos ný mi agen smi (1.2.1, 1.2.2 a 1.2.3) pri zoh ¾ad ne ní po stu pu ïal šie ho spra co va nia,
b) po u ži tie vý rob né ho po stu pu na kon tro lo va né zís ka va nie zdro jo vých tka nív ale bo de ri vá tov s cie ¾om od strá -

ne nia ale bo inak ti vá cie pre nos ných agen sov (1.2.4).

Čiastka 207 Zbierka zákonov č. 489/2004 Strana 4319

(3) Zdra vot níc ke po môc ky zo ži vo číš nych tka nív pod ¾a
§ 6 ods. 2 písm. c), na kto ré bolo vy da né osved če nie o ES
skúš ke na vr ho va nia ale bo osved če nie o ES skúš ke typu
do 31. au gus ta 2004, sa môžu uvá dza� na trh a uvá dza�
do pre vádz ky do 30. ok tób ra 2004.

§ 12b

Zá ve reč né usta no ve nia

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 uve de né v prí lo he
č. 14.“.

13. V prí lo he č. 2 sa v ce lom tex te bodu 8 slo vá „§ 1
ods. 6“ na hrá dza jú slo va mi „oso bit nom predpise8a)“.

 14. Prí lo ha č. 9 čas� III  sa do pĺ ňa bo dom 4.7, kto rý
znie:
„4.7. Pra vid lo 19

  Bez po ško de nia zá uj mov ostat ných pra vi diel,
     prs né im plan tá ty sa za ra ïu jú do sku pi ny III.“.



Ok rem toho sa mu sia zoh ¾ad ni� cha rak te ris ti ky zdra vot níc kej po môc ky a jej účel ur če nia (1.2.5, 1.2.6
a 1.2.7).
Pri vy ko ná va ní ana lý zy ri zi ka a stra té gie ria de nia ri zi ka sa musí ve no va� ná le ži tá po zor nos� sta no vis kám,
kto ré pri ja li prí sluš né ve dec ké vý bo ry, a v prí pa de pot re by aj sta no vis kám Vý bo ru pre lie ky; od ka zy na ne sa
uve rej nia v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie.

1.2.1. Zvie ra tá, kto ré sú zdro jom ma te riá lu
Ri zi ko PŠE sa spá ja so zdro jom dru hu, ple me nom a cha rak te rom vstup né ho tka ni va. Keï že sa ná kaz li vos�
(in fek čnos�) na PŠE na a ku mu lu je po čas in ku bač nej doby nie ko¾ kých ro kov, od ber z mla dých zdra vých zvie -
rat sa po va žu je za fak tor zni žu jú ci ri zi ko. Ri zi ko vé zvie ra tá sú uhy nu té zvie ra tá, nú dzo vo za bi té zvie ra tá
a zvie ra tá po do zri vé na PŠE. Tie to zvie ra tá sa mu sia vy lú či� z po u ži tia.

1.2.2. Geo gra fic ký pô vod 
Do usku toč ne nia kla si fi ká cie kra jín pod ¾a BSE šta tú tu v sú la de s oso bit ným predpisom15) sa na hod no te nie
ri zi ka kra ji ny pô vo du po u ží va geo gra fic ké BSE ri zi ko (ïa lej len „GBR“). GBR je kva li ta tív ny in di ká tor prav -
de po dob nos ti pred kli nic kej, ako aj kli nic kej prí tom nos ti jed né ho ale bo via ce rých ku sov do byt ka in fi ko va -
ných BSE v da nom čase a v da nej kra ji ne. V prí pa de po tvr de nej prí tom nos ti GBR pos ky tu je in for má ciu
o úrov ni in fek cie, ako je uve de né v ta bu¾ ke č. 1.

Ta bu¾ ka č. 1

Úro veň GBR Prí tom nos� jed né ho ale bo via ce rých ku sov do byt ka kli nic ky ale bo pred kli nic ky in fi ko va ných
BSE agen som v geo gra fic kom re gió ne ale bo v kra ji ne

I Ve¾ mi ne prav de po dob ná

II Ne prav de po dob ná, ale nie vy lú če ná

III Prav de po dob ná, ale ne po tvr de ná ale bo po tvr de ná na níz kej úrov ni

IV Po tvr de ná, na vy so kej úrov ni

Po znám ky k ta bu¾ ke č. 1

Ur či té fak to ry ovplyv ňu jú GBR spo je né s po u ží va ním tka nív ale bo de ri vá tov po chá dza jú cich z jed not li vých kra jín.
Tie to fak to ry sú de fi no va né v člán ku 2.3.13.2, bode 1 Me dzi ná rod né ho kó de xu zdra via zvie rat Me dzi ná rod né ho epi -
zo o to lo gic ké ho úra du (Of fi ce In ter na tio nal des Épi zo o ties).16)

Ve dec ký ria dia ci vý bor vy hod no til GBR nie ko¾ kých tre tích kra jín a člen ských štá tov a bude vo vy hod no co va ní po kra -
čo va� pre všet ky kra ji ny, kto ré po žia da jú o ka te go ri zá ciu šta tú tu BSE, pri čom sa zoh ¾ad nia naj dô le ži tej šie fak to ry
Me dzi ná rod né ho epi zo o to lo gic ké ho úra du.

1.2.3. Cha rak ter vstup né ho tka ni va
Vý rob ca musí zoh ¾ad ni� kla si fi ká ciu ri zík via za ných na  rôz ne typy vstup né ho tka ni va. Od ber ži vo číš ne ho
tka ni va musí pod lie ha� kon tro le a in di vi du ál nej pre hliad ke usku toč ne nej ve te ri nár nym le ká rom a mŕt ve
telo zvie ra �a musí ma� osved če nie, že je vhod né na ¾ud skú spot re bu. 
Vý rob ca musí za ru či�, že v čase za bi tia sa ne vy skyt ne žiad ne ri zi ko krí žo vej kon ta mi ná cie.
Vý rob ca ne smie odob ra� ži vo číš ne tka ni vo kla si fi ko va né ako tka ni vo s po ten ciál ne vy so kou ná kaz li vos �ou
na PŠE, po kia¾ od ber tých to ma te riá lov nie je vo vý ni moč ných prí pa doch pot reb ný pri zoh ¾ad ne ní dô le ži tos ti 
prí no su (úžit ku) pre pa cien ta a ne prí tom nos ti ná hrad né ho vstup né ho tka ni va.
Ok rem toho sa mu sia uplat ňo va� usta no ve nia oso bit né ho pred pi su.17)

1.2.3.1. Ovce a kozy
Kla si fi ká cia ná kaz li vos ti  tka nív z oviec a kôz sa vy ho to vi la na zá kla de ak tu ál nych po znat kov na zá kla de  ti -
trácie pre nos ných agen sov v tka ni vách a v te le sných te ku ti nách z pri ro dze ne in fi ko va ných oviec a kôz s kli -
nic kým pre ja vom tre mo ru sval stva. Ta bu¾ ka bola pre zen to va ná v sta no vi sku Ve dec ké ho ria dia ce ho vý bo ru
z  22. — 23.  júla 1999 o „Po li ti ke cho vu a ge no ty pu oviec“ (ako prí lo ha)18) a ne skôr ak tu a li zo va ná v sta no vi sku 
Ve dec ké ho ria dia ce ho vý bo ru — o ší re ní ná kaz li vos ti PŠE v tka ni vách pre žú vav cov (úro veň po znat kov de -
cem ber 2001 pri ja té 10. — 11. ja nu ára 2003)18).
Kla si fi ká cia sa môže re vi do va� na zá kla de no vých ve dec kých po znat kov (na prí klad pri vy u žití prí sluš ných
sta no vísk z Ve dec ké ho ria dia ce ho vý bo ru, Vý bo ru pre lie ky, opat re ní Ko mi sie upra vu jú cich po u ží va nie ma -
te riá lov pred sta vu jú cich ri zi ko PŠE). Pre h¾ad od ka zov prí sluš ných do ku men tov ale bo sta no vísk sa uve rej ní
v Úrad nom ves tní ku Eu róp skej únie a bude uve de ný po tom, ako sa pri jme roz hod nu tie Ko mi sie.
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1.2.3.2. Ho vä dzí do by tok
Ma te riá ly so špe ci fic kým ri zi kom de fi no va né v oso bit nom predpise15) sa po va žu jú za po ten ciál ne vy so ko PŠE 
in fekč né.

1.2.4. Inak ti vá cia ale bo od strá ne nie pre nos ných agen sov

1.2.4.1.  Ak zdra vot níc ke po môc ky ne mô žu pod stú pi� inak ti vač ný pos tup ale bo eli mi nač ný pos tup bez ne pri ja te¾ nej
de gra dá cie, vý rob ca sa spo lie ha na kon tro lu vstup né ho ma te riá lu.

1.2.4.2.  Pri ostat ných zdra vot níc kych po môc kach, ak vý rob ca tvr dí, že vý rob ným po stu pom sa od strá nia ale bo
inak ti vu jú pre nos né agen sy, musí tie to tvr de nia do lo ži� prí sluš nou do ku men tá ciou.
Na odô vod ne nie inak ti vač ných po stu pov ale bo eli mi nač ných po stu pov sa môžu po u ži� in for má cie z prí sluš -
nej ve dec kej li te rár nej re šer še a ana lý zy, ak špe ci fic ké po stu py uve de né v li te ra tú re sú po rov na te¾ né s  po -
užitým po stu pom. Táto re šerš a ana lý za môžu ob sa ho va� ve dec ké sta no vi ská pri ja té Ve dec kým vý bo rom
EÚ, kto ré môžu slú ži� ako re fe ren cia pri roz por ných sta no vis kách.
Ak na zá kla de li te rár nej re šer še ne mož no do ká za� tvr de nia, vý rob ca musí vy ho to vi� oso bit nú štú diu na ve -
dec kom zá kla de o inak ti vá cii ale bo o od strá ne ní a po sú di� 
a) iden ti fi ko va né ohroz e nie v sú vis los ti s tka ni vom,
b) iden ti fi ká ciu prí sluš ných vzo ro vých agen sov, 
c) odô vod ne nie vý be ru kon krét nych kom bi ná cií vzo ro vých agen sov,
d) iden ti fi ká ciu zvo le né ho štá dia na od strá ne nie ale bo na inak ti vá ciu pre nos ných agen sov,
e) vý po čet re dukč ných fak to rov.
V zá ve reč nej sprá ve sa mu sia uvies� vý rob né pa ra met re a li mi ty, kto ré sú kri tic ké pre účin nos� inak ti vač né -
ho ale bo eli mi nač né ho po stu pu.
Mu sia sa po u ži� prí sluš né zdo ku men to va né po stu py, aby sa za bez pe či lo pri bež nej vý ro be uplat ne nie ove re -
ných pa ra met rov spra co va nia.

1.2.5. Množ stvá ži vo číš nych vstup ných tka nív ale bo de ri vá tov pot reb ných na vý ro bu jed nej jed not ky zdra vot níc -
kej po môc ky
Vý rob ca musí vy hod no ti� množ stvo su ro vých tka nív ale bo de ri vá tov ži vo číš ne ho pô vo du pot reb ných na vý -
ro bu jed nej jed not ky zdra vot níc kej po môc ky. V prí pa de po u ži tia pu ri fi kač né ho po stu pu musí vý rob ca vy -
hod no ti�, či môže ma� po ten ciál kon cen tro va� hla di ny pre nos ných agen sov prí tom ných vo vstup ných ži vo -
číš nych tka ni vách ale bo de ri vá toch.

1.2.6. Tka ni vá ale bo de ri vá ty ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré pri chá dza jú do pria me ho sty ku s pa cien tmi a uží va te¾ mi
Vý rob ca musí po sú di�
a) množ stvo ži vo číš nych tka nív ale bo de ri vá tov,
b) kon takt nú ob las�: jej po vrch, typ (napr. po kož ka, tka ni vo sliz ni ce, mo zog) a stav (napr. zdra vý ale bo po -

ško de ný),
c) typ tka nív ale bo de ri vá tov pri chá dza jú cich do pria me ho sty ku s pa cien tmi ale bo uží va te¾ mi a
d) dĺž ku pria me ho sty ku po môc ky s te lom (vrá ta ne bio re zorbč né ho účin ku).
Zoh ¾ad ní sa po čet zdra vot níc kych po mô cok, kto ré by sa moh li po u ži� pri da nom po stu pe.

1.2.7. Ces ta po da nia 
Vý rob ca musí zoh ¾ad ni� ces tu po da nia od po rú ča nú v in for má cii o vý rob ku od naj väč šie ho ri zi ka po naj men -
šie.

1.3. Re ví zia hod no te nia
Vý rob ca musí vy pra co va� a za cho vá va� sys te ma tic ký pos tup re ví zie in for má cií zís ka ných o svo jej zdra vot -
níc kej po môc ke ale bo po dob ných po môc kach v ob do bí po ich vy ro be ní. In for má cie sa mu sia vy hod no ti�
s pri hliad nu tím na mož ný výz nam pre bez peč nos�, naj mä ak
a) sa zis ti li ri zi ká, kto ré ne bo li pred tým zná me,
b) už nie je viac pri ja te¾ né vy hod no te né ri zi ko vy plý va jú ce z ohroz e nia,
c) sa pô vod né vy hod no te nie sta ne na inom zá kla de ne plat ným.
Ak pla tí je den z uve de ných bo dov, vý sled ky vy hod no te nia sa vrá tia ako spät ná väz ba do po stu pu ria de nia ri zi ka.
V sú vis los ti s to u to no vou in for má ciou sa mu sia re vi do va� prí sluš né opat re nia ria de nia ri zi ka pre po môc ku
(vrá ta ne odô vod ne nia vý be ru ži vo číš ne ho tka ni va ale bo de ri vá tu). Ak sa vy skyt ne mož nos�, že sa zme ni lo re -
zi du ál ne ri zi ko ale bo jeho pri ja te¾ nos�, musí sa opä tov ne vy hod no ti� a odô vod ni� účinok na pred tým vy ko -
ná va né opat re nia na kon tro lu ri zi ka.
Vý sled ky toh to vy hod no te nia sa mu sia zdo ku men to va�.
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2. Hod no te nie zdra vot níc kych po mô cok sku pi ny III no ti fi ko va nou oso bou

2.1.1. Pri zdra vot níc kych po môc kach sku pi ny III mu sia vý rob co via pos kyt nú� no ti fi ko va nej oso be na zá kla de pra -
vid la 17 prí lo hy č. 9 všet ky pot reb né in for má cie umož ňu jú ce vy hod no te nie ich ak tu ál nej ana lý zy ri zi ka a stra -
té gie ria de nia ri zi ka. Všet ky nové in for má cie o ri zi ku PŠE, kto ré vý rob ca zhro maž dil a kto ré sa tý ka jú tých to
zdra vot níc kych po mô cok, mu sia sa ozná mi� no ti fi ko va nej oso be.

2.1.2. Vý rob ca musí vo pred po žia da� no ti fi ko va nú oso bu o schvá le nie všet kých zmien tý ka jú cich sa po stu pu od be -
ru, zbe ru, spra co va nia a inak ti vá cie ale bo od stra ňo va nia a zmien, kto ré by moh li zme ni� vý sle dok zdo ku men -
to va né ho ria de nia ri zi ka.

2.2.1. No ti fi ko va ná oso ba po čas hod no te nia ana lý zy ri zi ka a ria de nia ri zi ka v rám ci po stu pu po su dzo va nia zho dy
zoh ¾ad ní, ak je k dis po zí cii, cer ti fi kát zho dy vy da ný Eu róp skym ria di te¾ stvom pre kva li tu lie čiv pri Rade Eu ró -
py (ïa lej len „cer ti fi kát PŠE“)  pre vstup né ma te riá ly.

2.2.2. No ti fi ko va ná oso ba pros tred níc tvom štát ne ho ús ta vu po žia da o sta no vi sko kom pe tent né or gá ny iných člen -
ských štá tov Eu róp skej únie k svoj mu hod no te niu a k zá ve rom tý ka jú cim sa ana lý zy ri zi ka a ria de nia ri zi ka
tka nív ale bo de ri vá tov ur če ných na za bu do va nie do zdra vot níc kej po môc ky v sú la de s údaj mi vý rob cu; táto
po žia dav ka sa ne vz�a hu je na zdra vot níc ke po môc ky, na kto rých vý ro bu sa po u ži li vstup né ma te riá ly, na kto ré 
bol vy da ný cer ti fi kát PŠE uve de ný v bode 2.2.1.

2.2.3. No ti fi ko va ná oso ba pred vy da ním cer ti fi ká tu ES skúš ky kon cep cie ale bo cer ti fi ká tu ES skúš ky typu zoh ¾ad ní
všet ky pri po mien ky, kto ré do sta la v le ho te 12 týž dňov odo dňa, keï po žia da la o sta no vi sko kom pe tent né or gá -
ny iných člen ských štá tov Eu róp skej únie.

2.3.1. Štát ny ús tav pre ve rí, či no ti fi ko va ná oso ba má naj nov šie po znat ky o zdra vot níc kych po môc kach zo ži vo číš -
nych tka nív [§ 6 ods. 2 písm. c)], na úče ly po sú de nia zho dy tých to po mô cok so špe ci fi ká cia mi usta no ve ný mi
v tej to prí lo he.

2.3.2. Ak na zá kla de pre ve re nia pod ¾a bodu 2.3.2. je pot reb né, aby sa upra vi li úlo hy no ti fi ko va nej oso by, štát ny ús -
tav to ozná mi kom pe tent ným or gá nom ostat ných člen ských štá tov Eu róp skej únie a Eu róp skej ko mi sii.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 15 až 18 zne jú:
„15) Na ria de nie (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 999/2001 z 22. mája 2001, kto rým sa usta no vu jú pra vid lá pre pre ven ciu, kon tro lu

a era di ká ciu nie ktorých pre nos ných špon gio form ných en ce fa lo pa tií, Ú.v. ES L 147, 31. 05. 2001, s. 1.
16) In ter ne to vá strán ka: www.oie.int/eng/normes/Mcode/A 00067.htm.
17) Na ria de nie (ES) Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 1774/2002 z 3. ok tób ra 2002, kto rým sa sta no vu jú zdra vot né pred pi sy tý ka jú ce sa

ži vo číš nych vý rob kov, kto ré nie sú ur če né na ¾ud skú spot re bu, Ú.v. ES L 273, 10. 10. 2002, s. 1.
18) In ter ne to vá strán ka Ko mi sie: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out co me_en.html.

Prí lo ha č. 14                                     
k na ria de niu vlá dy č. 572/2001 Z. z.

Zoz nam pre bera 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 tie to smer ni ce:
Smer ni ca Rady č. 93/42/EHS zo 14. 6. 1993 vz�a hu jú ca sa na zdra vot níc ke po môc ky (Ú. v. ES, L 169, 12. 07. 1993,
s. 1) v zne ní smer ni ce Rady č. 93/68/ES z 22. 7. 1993  (Ú. v. ES, L 220, 30. 08. 1993, s. 1), smer ni ce Eu róp ske ho par -
la men tu a Rady č. 98/78/EHS z 27. 10. 1998  (Ú. v. ES, L 331, 07. 12. 1998, s. 1), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady č. 2000/70/ES zo 16. 11. 2000 (Ú. v. ES, L 313, 13. 12. 2000, s. 22), smer ni ce Eu róp ske ho par la men tu
a Rady č. 2001/104/ES zo 7. 12. 2001 (Ú. v. ES, L 6, 10. 01. 2002, s. 50), smer ni ce Ko mi sie č. 2003/12/ES
z 3. 2. 2003 (Ú. v. EÚ, L 28, 04. 02. 2003, s. 43) a smer ni ce Ko mi sie č. 2003/32/ES z 23. 4. 2003 (Ú. v. EÚ, L 105,
26. 04. 2003, s. 18).“.
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Čl. II

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 1. sep tem bra 2004.

v z. Pál Csáky v. r.



  



  

















 










