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Z Á K O N

z 9. sep tem bra 2004,

kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb. o ban skej čin nos ti,
vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve 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 Slo ven skej ná rod nej rady č. 51/1988 Zb.
o ban skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej
sprá ve v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 499/1991 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 154/1995 Z. z. a zá ko na č. 58/1998 Z. z. sa
mení a do pĺ ňa tak to:

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

„(2) Usta no ve nia toh to zá ko na sa ne vz�a hu jú na
stre li vo.1a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1a znie:
„1a) Zá kon č. 190/2003 Z. z. o strel ných zbra niach a stre li ve

a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.
Zá kon č. 179/1998 Z. z. o ob cho do va ní s vo jen ským ma te riá lom
a o do pl ne ní 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.“.

2. V § 2 pís me no a) znie:
„a) geo lo gic ký prie skum lo žísk vy hra de ných ne ras tov

(ïa lej len „vý hrad né lo ži sko“),1)“

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 1 znie:
„1) § 5 ods. 1 a § 11 zá ko na č. 44/1988 Zb. o  ochra ne a vy u ži tí

ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších
pred pi sov.
Zá kon č. 313/1999 Z. z. o  geo lo gic kých prá cach a  o štát nej
geo lo gic kej sprá ve (geo lo gic ký zá kon) v zne ní neskorších
predpisov.“.

3. § 2 sa do pĺ ňa pís me nom h), kto ré znie:
„h) sprís tup ňo va nie ban ských diel pre mú zej né úče ly

a prá ce na ich udr žia va ní v bez peč nom sta ve.“.

4. § 4a vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 4a

Ban ské opráv ne nie

(1) Ban skú čin nos� uve de nú v § 2 písm. b) až h) a čin -
nos� vy ko ná va nú ban ským spô so bom uve de nú v § 3
písm. a) s vý nim kou geo lo gic ké ho prie sku mu lo žísk ne -
vy hra de ných ne ras tov mož no vy ko ná va� len na zá kla de 
opráv ne nia vy da né ho roz hod nu tím ob vod né ho ban -
ské ho úra du (ïa lej len „ban ské opráv ne nie“).

(2) Ban ské opráv ne nie mož no vy da� fy zic kej oso be,
ak je spô so bi lá na práv ne úko ny, je bez ú hon ná a pre u -
ká že od bor nú spô so bi los� zod po ved né ho ve dú ce ho za -

mest nan ca pod ¾a § 6 ods. 1 na po ža do va nú čin nos�.3b)
Ak sa ban ské opráv ne nie vy dá va práv nic kej oso be,
musí po žia dav ky bez ú hon nos ti a od bor nej spô so bi los ti
zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan ca spĺ ňa� ten, kto
je jej šta tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho
or gá nu. Ban ské opráv ne nie mož no vy da� aj vte dy, ak
po žia dav ku od bor nej spô so bi los ti zod po ved né ho ve dú -
ce ho za mest nan ca spĺ ňa zod po ved ný zá stup ca fy zic kej
oso by ale bo práv nic kej oso by, kto rý s vy ko ná va ním tej -
to funk cie vy jad ril pí som ný sú hlas, má spô so bi los� na
práv ne úko ny, je bez ú hon ný a má byd li sko na úze mí
Slo ven skej re pub li ky. Zod po ved ný ve dú ci za mest na -
nec musí by� pri vy ko ná va ní funk cie v pra cov nop ráv -
nom vz�a hu ale bo inom práv nom vz�a hu s dr ži te ¾om
ban ské ho opráv ne nia.

(3) Ban ské opráv ne nie mož no vy da� slo ven skej oso be 
ale bo za hra nič nej oso be. Na úče ly toh to zá ko na slo ven -
skou oso bou sa ro zu mie fy zic ká oso ba s byd li skom na
úze mí Slo ven skej re pub li ky ale bo práv nic ká oso ba so
síd lom na úze mí Slo ven skej re pub li ky a za hra nič nou
oso bou fy zic ká oso ba s byd li skom a práv nic ká oso ba so 
síd lom mimo úze mia Slo ven skej re pub li ky. Za hra nič -
nej práv nic kej oso be mož no ban ské opráv ne nie vy da�,
ak má pod nik ale bo jeho or ga ni zač nú zlož ku umies tne -
nú na úze mí Slo ven skej re pub li ky. Byd li skom na úze mí 
Slo ven skej re pub li ky sa na úče ly toh to zá ko na ro zu mie
tr va lý po byt na úze mí Slo ven skej re pub li ky,3c) prí pad ne 
pre chod ný po byt ale bo tr va lý po byt na úze mí Slo ven -
skej re pub li ky na zá kla de po vo le nia pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.3d)

(4) Za bez ú hon né ho sa na úče ly toh to zá ko na ne po -
va žu je ten, kto bol prá vo plat ne od sú de ný za trest ný čin
hos po dár sky, trest ný čin pro ti ma jet ku ale bo iný trest -
ný čin spá cha ný úmy sel ne, kto ré ho skut ko vá pod sta ta
sú vi sí s pred me tom pod ni ka nia, ak sa naňho ne h¾a dí,
ako by ne bol od sú de ný.3e) Bez ú hon nos� sa pre u ka zu je
vý pi som z re gis tra tres tov, kto rý ne smie by� star ší ako
tri me sia ce.

(5) Fy zic ká oso ba v  žia dos ti o vy da nie ale bo zme nu
ban ské ho opráv ne nia uve die
a) meno a priez vis ko, dá tum na ro de nia, rod né čís lo

a byd li sko (ïa lej len „osob né úda je“); ak usta no ví
zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan ca ako svoj ho
zá stup cu, uve die aj jeho osob né úda je,

b) ob chod né meno a mies to pod ni ka nia,
c) čin nos�, pre kto rú žia da vy da nie ban ské ho opráv ne -

nia,
d) iden ti fi kač né čís lo, ak ho už má pri de le né.
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 (6) Práv nic ká oso ba v žia dos ti o vy da nie ale bo zme -
nu ban ské ho opráv ne nia uve die
a) ob chod né meno,
b) síd lo,
c) čin nos�, pre kto rú žia da vy da nie ban ské ho opráv ne -

nia,
d) meno, priez vis ko, byd li sko oso by, kto rá je šta tu tár -

nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá nu,
a spô sob, akým bude za práv nic kú oso bu ko na�,

e) osob né úda je zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan -
ca,

f) iden ti fi kač né čís lo, ak ho už má pri de le né,
g) za hra nič ná práv nic ká oso ba uve die aj ad re su pod ni -

ku ale bo or ga ni zač nej zlož ky na úze mí Slo ven skej
re pub li ky a osob né úda je ve dú ce ho pod ni ku ale bo
jeho or ga ni zač nej zlož ky.

 (7) K žia dos ti pod ¾a od se kov 5 a 6 sa pri po jí
a) osved če nie o od bor nej spô so bi los ti zod po ved né ho

ve dú ce ho za mest nan ca,
b) sú hlas zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan ca s usta -

no ve ním do funk cie, ak ním nie je sama fy zic ká oso -
ba, oso ba, kto rá je šta tu tár nym or gá nom ale bo čle -
nom šta tu tár ne ho or gá nu,

c) vý pis z re gis tra tres tov fy zic kej oso by, u práv nic kej
oso by vý pis z re gis tra tres tov oso by, kto rá je jej šta -
tu tár nym or gá nom ale bo čle nom šta tu tár ne ho or gá -
nu, a vý pis z re gis tra tres tov zod po ved né ho ve dú ce -
ho za mest nan ca, ak bol usta no ve ný ako zod po ved ný 
zá stup ca; vý pis z re gis tra tres tov ne smie by� star ší
ako tri me sia ce,

d) za oso by, kto ré majú byd li sko mimo úze mia Slo ven -
skej re pub li ky, sa na mies to vý pi su z re gis tra tres tov
pri po jí do klad vy da ný prí sluš ným or gá nom v člen -
skom štá te pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3f)

 (8) Ak žia dos� a pri po je né do kla dy ob sa hu jú ná le ži -
tos ti pot reb né na vy da nie ban ské ho opráv ne nia upra -
ve né tým to zá ko nom, ob vod ný ban ský úrad  vydá ban -
ské opráv ne nie.

 (9) V ban skom opráv ne ní vy da nom fy zic kej oso be sa 
uve dú
a) osob né úda je vrá ta ne úda jov o  od bor nej spô so bi los -

ti, ak je zá ro veň zod po ved ným ve dú cim za mest nan -
com,

b) ob chod né meno a mies to pod ni ka nia,
c) čin nos�, pre kto rú sa vy dá va ban ské opráv ne nie,
d) osob né úda je zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan -

ca, ak ním nie je sám pod ni ka te¾, vrá ta ne úda jov
o osved če ní o od bor nej spô so bi los ti,

e) dá tum vy da nia ban ské ho opráv ne nia,
f) iden ti fi kač né čís lo.

(10) V ban skom opráv ne ní vy da nom práv nic kej oso -
be sa uvedie
a) ob chod né meno,
b) síd lo,
c) čin nos�, pre kto rú sa vy dá va ban ské opráv ne nie,
d) meno, priez vis ko a byd li sko šta tu tár ne ho or gá nu,
e) osob né úda je zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan -

ca vrá ta ne úda jov o osved če ní o od bor nej spô so bi -
los ti,

f) dá tum vy da nia ban ské ho opráv ne nia,
g) iden ti fi kač né čís lo,

h) u za hra nič nej práv nic kej oso by aj ad re sa pod ni ku
ale bo jeho or ga ni zač nej zlož ky na úze mí Slo ven skej
re pub li ky.

(11) Od pis ban ské ho opráv ne nia za šle ob vod ný ban -
ský úrad prí sluš né mu da ňo vé mu úra du a prí sluš né mu 
šta tis tic ké mu or gá nu.

(12) Od pis ban ské ho opráv ne nia vy da né ho fy zic kej
oso be za šle ob vod ný ban ský úrad aj prí sluš né mu or gá -
nu So ciál nej po is �ov ne, or gá nu, kto rý ve die cen trál ny
re gis ter po is ten cov po vin né ho zdra vot né ho po is te -
nia,3g) a prí sluš né mu úra du prá ce, so ciál nych vecí a ro -
di ny.

(13) Iden ti fi kač né čís lo pri de lí fy zic kej oso be ob vod -
ný ban ský úrad, kto rý vy dal ban ské opráv ne nie.  Po -
trebné iden ti fi kač né čís la ozná mi na po žia da nie ob vod -
né mu ban ské mu úra du prí sluš ný šta tis tic ký or gán.

(14) Dr ži te¾ ban ské ho opráv ne nia je po vin ný ozná mi�
ob vod né mu ban ské mu úra du všet ky zme ny tý ka jú ce sa
úda jov a do kla dov, na kto rých zá kla de bolo ban ské
opráv ne nie vy da né, do 15 dní od vzni ku tých to zmien.
Ob vod ný ban ský úrad pod ¾a zá važ nos ti no vých sku toč -
nos tí roz hod ne o zme ne ale bo zru še ní ban ské ho opráv ne -
nia; od pis roz hod nu tia o zme ne ale bo zru še ní ban ské ho
opráv ne nia za šle or gá nom uve de ným v od se koch 11
a 12.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 3b až 3g zne jú:
„3b) Vy hláš ka Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky

č. 208/1993 Z. z. o po žia dav kách na kva li fi ká ciu a  o ove ro va ní
od bor nej spô so bi los ti pra cov ní kov pri ban skej čin nos ti a čin nos ti 
vy ko ná va nej ban ským spô so bom.

3c) Zá kon 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 v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

3d) 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.

3e) § 69 a 70 Trest né ho zá ko na.
3f) § 11 ods. 1 a 2 zá ko na č. 477/2002 Z. z. o  uzná va ní od bor ných

kva li fi ká cií a  o  do pl ne ní zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej
re pub li ky č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní
ne skor ších pred pi sov.

3g) § 71a zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 273/1994
Z. z. o zdra vot nom po is te ní, fi nan co va ní zdra vot né ho po is te nia,
o zria de ní Vše obec nej zdra vot nej po is �ov ne a o zria ïo va ní
re zort ných, od vet vo vých, pod ni ko vých a ob čian skych
zdra vot ných po is �ov ní  v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

5. V § 4b od sek 4 znie:
„(4) Ob vod ný ban ský úrad  roz hod nu tím zru ší ban -

ské opráv ne nie, ak dr ži te¾ opráv ne nia
a) pre stal spĺ ňa� nie ktorú z pod mie nok uve de ných

v § 4a ods. 2,
b) o to po žia da,
c) zá važ ným spô so bom po ru šu je po vin nos ti vy plý va jú -

ce z toh to zá ko na a z pred pi sov uve de ných v § 39
ods. 1,

d) ne vy ko ná val ban skú čin nos� ale bo čin nos� vy ko ná -
va nú ban ským spô so bom v le ho te dlh šej ako dva
roky.“.

6. V § 4b sa vy púš �a od sek 5.

Do te raj ší od sek 6 sa ozna ču je ako od sek 5.

7. § 4b sa do pĺ ňa od sek mi 6 a 7, kto ré zne jú:
„(6) Fy zic ká oso ba ale bo práv nic ká oso ba, kto rej ob -

vod ný ban ský úrad zru šil ban ské opráv ne nie pod ¾a od -
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se ku 4 písm. c), môže po žia da� o vy da nie ban ské ho
opráv ne nia po uply nu tí troch ro kov od prá vo plat nos ti
roz hod nu tia o zru še ní ban ské ho opráv ne nia.

 (7) Or ga ni zá cii, kto rej bolo ban ské opráv ne nie zru -
še né pod ¾a od se ku 4, ob vod ný úrad od ní me do bý va cí
prie stor a na zá kla de vý be ro vé ho ko na nia pod ¾a oso bit -
né ho predpisu3i) ho pri de lí inej or ga ni zá cii.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3i znie: 
„3i) § 24 ods. 4 až 10 zá ko na č. 44/1988 Zb.“.

 8. V § 4c ods. 2 písm. b) sa za slo vá „šta tu tár ne ho
or gá nu“ vkla da jú slo vá „a spô sob, akým oso by, kto ré
sú jej šta tu tár nym or gá nom, za práv nic kú oso bu ko na -
jú“.

 9. V § 4c od sek 3 znie:
 „(3) Re gis ter sa čle ní na ve rej nú čas� a ne ve rej nú

čas�. Ne ve rej nú čas� re gis tra tvo ria osob né úda je fy zic -
kej oso by, kto rá je šta tu tár nym or gá nom, ale bo osôb,
kto ré sú člen mi šta tu tár nych or gá nov práv nic kej oso by,
a zod po ved né ho ve dú ce ho za mest nan ca s vý nim kou ich
mena, priez vis ka a byd li ska.3j)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 3j znie:
„3j) Zá kon č. 428/2002 Z. z. o ochra ne osob ných úda jov v zne ní

zá ko na č. 602/2003 Z. z.“.

10. § 5 sa do pĺ ňa od se kom 7, kto rý znie:
„(7) Práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba môže vy ko -

ná va� po ra den stvo, vý cho vu a vzde lá va nie v ob las ti
ochra ny prá ce pri čin nos tiach upra ve ných tým to zá ko -
nom ako pod ni ka te¾ skú čin nos� len na zá kla de opráv -
ne nia, kto ré vy dá va a od ní ma Hlav ný ban ský úrad.5a)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 5a znie:
„5a) §15 ods. 3 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky

č. 330/1996 Z. z. o  bez peč nos ti a ochra ne zdra via pri prá ci
v zne ní ne skor ších pred pi sov.“.

11. V § 8 ods. 1 sa spoj ka „a“ za slo vom „čin nos ti“ na -
hrá dza čiar kou a za slo vo „spô so bom“ sa vkla da jú slo vá 
„a iných čin nos tiach upra ve ných tým to zá ko nom“.

12. V § 8 ods. 2 sa slo vá „a re ví zia mi, kto ré môžu vy -
ko ná va� len za mest nan ci, kto rí sú na to opráv ne ní
a od bor ne spô so bi lí“ na hrá dza jú slo va mi „ty po vý mi
skúš ka mi a re ví zia mi, kto ré môžu vy ko ná va� len fy zic -
ké oso by ale bo práv nic ké oso by na to opráv ne né“.

13. V § 8 od se ky 3 a 4 zne jú:
„(3) Vy bra né ban ské stro je, za ria de nia, prí stro je

a po môc ky, kto ré sú ur če ný mi vý rob ka mi pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,6a) sa môžu po u ží va� len za pod mie nok,
kto ré určí Hlav ný ban ský úrad. Vy bra né ban ské stro je,
za ria de nia, prí stro je a po môc ky, kto ré nie sú ur če ný mi
vý rob ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,6a) sa môžu po u -
ží va� len na zá kla de po vo le nia Hlav né ho ban ské ho úra -
du. Vy ko na nie skú šok a pred lo že nie od bor ných po sud -
kov pot reb ných na vy da nie po vo le nia určí Hlav ný
ban ský úrad a za bez pe čí ten, kto o toto po vo le nie žia da.

 (4) Or ga ni zá cie vy ko ná va jú ce ban skú čin nos�, čin -
nos� vy ko ná va nú ban ským spô so bom a iné čin nos ti
upra ve né tým to zá ko nom môžu pro jek to va�, na vr ho -
va�, mon to va� a re kon štru o va� vy hra de né tech nic ké
za ria de nia slú žia ce na vy ko ná va nie ban skej čin nos ti,

čin nos ti vy ko ná va nej ban ským spô so bom a iných čin -
nos tí upra ve ných tým to zá ko nom a vy ko ná va� op ra vy,
údrž bu, od bor né pre hliad ky a od bor né skúš ky tých to
za ria de ní len na zá kla de opráv ne nia vy da né ho ob vod -
ným ban ským úra dom.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 6a znie:
„6a) Zá kon 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.“.

14. V § 8 ods. 6 pís me no a) znie:
„a) vy bra né ban ské stro je, za ria de nia, prí stro je a po -

môc ky, kto ré nie sú ur če ný mi vý rob ka mi pod ¾a oso -
bit né ho pred pi su,3c) a pos tup pri ich po vo ¾o va ní,“.

15. V § 8 ods. 6 sa za pís me no a) vkla dá nové pís me -
no b), kto ré znie:
„b) pos tup pri ur čo va ní pod mie nok po u ží va nia vy bra -

ných ban ských stro jov, za ria de ní, prí stro jov a po -
mô cok, kto ré sú ur če ný mi vý rob ka mi pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,3c)“.

Do te raj šie pís me ná b) a c) sa ozna ču jú ako pís me -
ná c) a d).

16. V § 10 ods. 1 sa vy púš �a po sled ná veta.

17. V § 10 ods. 2 sa na kon ci pri pá ja táto veta:
„Plá ny ot vár ky, prí pra vy a do bý va nia mož no vy pra co -
va� aj na ur či té ča so vé ob do bie v zá vis los ti od stup ňa
vy rie še nia stre tov zá uj mov.8)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 8 znie:
„8) § 10 ods. 1 písm. d) a § 33 zá ko na č. 44/1988 Zb.“.

18. Za § 11 sa vkla dá nový § 12, kto rý vrá ta ne nad pi -
su znie:

„§ 12

Sprís tup ňo va nie ban ských diel pre mú zej né úče ly
a  prá ce na ich udr žia va ní v bez peč nom sta ve

(1) Sprís tup ňo va nie ban ských diel na mú zej né úče ly
a  prá ce na ich udr žia va ní v bez peč nom sta ve po vo ¾u je
ob vod ný ban ský úrad. So žia dos �ou o po vo le nie pred -
kla dá or ga ni zá cia plán sprís tup ňo va nia ban ských diel
na mú zej né úče ly a prác na ich udr žia va ní v bez peč nom 
sta ve, zria ïo va ciu lis ti nu ale bo šta tút mú zea9) a pred -
pí sa nú do ku men tá ciu.

(2) Po dro bnos ti o po stu pe pri po vo ¾o va ní sprís tup ňo -
va nia ban ských diel na mú zej né úče ly a prác na ich
udr žia va ní v bez peč nom sta ve vrá ta ne do ku men tá cie
usta no ví Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub -
li ky vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 znie:
„9) § 9 zá ko na č. 115/1998 Z. z. o mú ze ách a  ga lé riách a o ochra ne 

pred me tov mú zej nej hodnoty a ga le rij nej hod no ty v zne ní
ne skor ších pred pi sov.“.

19. V § 14 ods. 2 sa slo vá „môže na ria di�“ na hrá dza jú
slo vom „na ria di“.

20. V § 15 ods. 1 sa za slo vá „ale bo lik vi dá cii sta rých
ban ských diel“ vkla da jú slo vá „pri sprís tup ňo va ní ban -
ských diel pre mú zej né úče ly a prá cach na ich udr žia -
va ní v bez peč nom sta ve“.
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21. V § 16 ods. 4 sa vy púš �a po sled ná veta.

22. V § 17 ods. 1 sa slo vá „§ 9 až 11 a § 13“ na hrá dza -
jú slo va mi „§ 9 až 13“.

23. § 17 sa do pĺ ňa od sek mi 6 až 8, kto ré zne jú:
„(6) Bez po vo le nia ob vod né ho ban ské ho úra du sa

ban ská čin nos� ne smie vy ko ná va�.

 (7) Ob vod ný ban ský úrad roz hod nu tím za sta ví vy -
ko ná va nie ban skej čin nos ti, ak sa vy ko ná va bez plat -
né ho po vo le nia.  Od vo la nie pro ti roz hod nu tiu, kto rým
ob vod ný ban ský úrad za sta vil vy ko ná va nie ban skej
čin nos ti pod ¾a pr vej vety, nemá od klad ný úči nok.

 (8) Or ga ni zá cia môže po žia da� o  pre dĺ že nie doby
plat nos ti roz hod nu tia o  po vo le ní ban skej čin nos ti, kto -
ré bolo vy da né na dobu ur či tú, ak po čas plat nos ti roz -
hod nu tia o  po vo le ní ne možno vy ko na� plá no va né prá -
ce. Žia dos� sa po dá va naj ne skôr tri me sia ce pred
skon če ním plat nos ti roz hod nu tia o po vo le ní ban skej
čin nos ti.“.

24. § 18 sa do pĺ ňa od se kom 5, kto rý znie:
„(5) V roz hod nu tí o po vo le ní ban skej čin nos ti ob vod -

ný ban ský úrad pod ¾a pot re by určí oso bit né tech nic ké
pod mien ky ban skej čin nos ti a roz hod ne o ná miet kach
účast ní kov ko na nia.“.

25. § 21 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 21

Zá klad né po jmy

(1) Vý buš ni na mi pod ¾a toh to zá ko na sú lát ky a pred -
me ty, kto ré sa po va žu jú za vý buš né v I. trie de pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.13b)

(2) Py ro tech nic ké vý rob ky sú vý rob ky ob sa hu jú ce
tech no lo gic ky spra co va né py ro tech nic ké zlo že, prí pad -
ne aj malé množ stvo iných dru hov vý buš nín, ur če né na
tech nic ké úče ly ale bo na zá bav né a oslav né úče ly.

(3) Tr ha cie prá ce sú prá ce, pri kto rých sa vy u ží va
ener gia che mic kej vý bu cho vej pre me ny vý buš nín, za -
hŕ ňa jú ce sú bor pra cov ných ope rá cií, naj mä na bí ja nie
tr ha vín, prí pra vu a na bí ja nie roz ne tných ná lo žiek, zho -
to vo va nie roz ne tnej sie te, od pá le nie ná lo ží, vý buch ná -
lo ží, pre hliad ka pra co vi ska po od stre le a zneš kod ňo va -
nie zly ha viek. Za tr ha cie prá ce sa po va žu jú aj ta ké to
prá ce vy ko ná va né v rám ci vý uč by strel maj strov v kur -
ze.

(4) Ohňos troj né prá ce sú prá ce, pri kto rých sa vy u ží -
va jú sve tel né, zvu ko vé, dy mo vé ale bo po hy bo vé účin ky
py ro tech nic kých vý rob kov ur če ných na zá bav né
a oslav né úče ly, pri čom sa py ro tech nic ké vý rob ky od -
pa ¾u jú po stup ne v krát kom ča so vom sle de za se bou, vo
vo pred ur če nom po ra dí a z vo pred ur če né ho mies ta. Za
ohňos troj né prá ce sa po va žu je aj od pa ¾o va nie py ro -
tech nic kých vý rob kov v rám ci vý uč by od pa ¾o va čov
ohňos tro jov v kur ze.

(5) Po môc kou na po u ži tie vý buš nín je pros trie dok
ale bo za ria de nie, kto ré pri chá dza do sty ku s vý buš ni -
nou, pô sobí na ňu svo jimi che mic ký mi a fy zi kál ny mi
vlast nos �a mi a je pot reb né na vy ko na nie tr ha cích prác
ale bo ohňos troj ných prác (ïa lej len „po môc ka“).

(6) Pre voz vý buš nín je kaž dá pre pra va vý buš nín na
úze mí Slo ven skej re pub li ky s vý nim kou pre pra vy, kto rá
sa usku toč ňu je na jed nom a tom is tom mies te; jed ným
a tým is tým mies tom sa ro zu mie pre pra va vý buš nín
v prie sto roch or ga ni zá cie a v mies te po u ži tia vý buš nín.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13b znie:
„13b) Zá kon č. 163/2001 Z. z. o   che mic kých lát kach a che mic kých

prí prav koch v znení neskorších predpisov.
Vý nos Mi nis ter stva hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
č. 2/2002 Z. z. na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z.
o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie
č. 384/2002 Z. z.).
Vy hláš ka mi nis tra za hra nič ných vecí č. 64/1987 Zb.
o Eu róp skej do ho de o me dzi ná rod nej cest nej pre pra ve
ne bez peč ných vecí (ADR).“.

26. V § 23 ods. 1 sa na kon ci bod ka na hrá dza bod ko -
čiar kou a pri pá ja jú sa tie to slo vá:
„sú hlas sa vydá or ga ni zá cii, kto rá pre u ká že
a) bez peč nos� ob jektov na vý ro bu a skla do va nie vý buš -

nín pod ¾a za trie de nia do tried a sku pín ne bez pe čen -
stva,

b) bez peč nos� tech nic kých za ria de ní na vý ro bu vý buš -
nín,

c) od bor nú spô so bi los� na prá ce s vý buš ni na mi za -
mest nan cov, kto rí ria dia, or ga ni zu jú a vy ko ná va jú
prá ce s vý buš ni na mi.“.

27. V § 23 od sek 2 znie:
„(2) Vý ro ba py ro tech nic kých vý rob kov sa po va žu je za 

spra cú va nie vý buš nín.“.

28. V  § 23 ods. 3 v úvod nej vete sa vy púš �a slo vo
„zho to vu je“.

29. V § 23 ods. 3 pís me no a) znie:
„a) odo vzda� vy hlá se nie o zho de s tech nic ký mi po žia -

dav ka mi v roz sa hu pod ¾a oso bit né ho pred pi su,13c)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13c znie:
„13c) § 6 ods. 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 179/2001

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 na vý buš ni ny 
na ci vil né po u ži tie v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej
re pub li ky č. 294/2002 Z. z.“.

30. V § 23 ods. 3 písm. b) sa vy púš �a jú slo vá „schvá -
le ný Hlav ným ban ským úra dom“.

31. V § 23 ods. 7 sa za slo vá „ni če nia vý buš nín pri ich
vý ro be“ vkla da jú slo vá „a mi ni mál ny ob sah ná vo du na
po u ží va nie vý buš ni ny ale bo po môc ky“.

32. § 24 vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 24

Uvá dza nie vý buš nín a po mô cok na trh

(1) Vý buš ni ny a po môc ky sa uvá dza jú na trh pod ¾a
pod mie nok usta no ve ných oso bit ným pred pi som.13d)

(2) Plas tic ké tr ha vi ny mu sia ob sa ho va� de tekč né lát -
ky, kto ré umož nia ich iden ti fi ká ciu a zis te nie. Je za ká -
za né do vá ža�, vy rá ba� ale bo vy vá ža� plas tic ké tr ha vi ny, 
kto ré ne ob sa hu jú de tekč né lát ky.

(3) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som
dru hy de tekč ných lá tok.“.
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Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13d znie:
„13d) Zá kon č. 264/1999 Z. z. v zne ní neskorších predpisov.

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 179/2001 Z. z.
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2002
Z. z.“.

33. V § 25 sa vy púš �a jú od se ky 5 a 6.

34. Nad pis § 26 znie: „Pre pra va, pre ná ša nie a pre voz
vý buš nín“.

35. § 26 sa do pĺ ňa od sek mi 5 až 8, kto ré zne jú:
„(5) Pre voz vý buš nín  mož no vy ko na� len na zá kla de

po vo le nia. Po vo le nie sa vy ža du je aj na pre voz
e) py ro tech nic kých vý rob kov ur če ných na ohňos troj né 

prá ce, na kto ré sa vy ža du je oso bit né po vo le nie pod ¾a 
§ 27 ods. 1,

f) bez dy mo vé ho pra chu ale bo čier ne ho po ¾ov níc ke ho
pra chu, ak sa majú po u ži� na tr ha cie prá ce ale bo na
ohňos troj né prá ce, na kto ré sa vy ža du je oso bit né po -
vo le nie pod ¾a § 27 ods. 1.

(6) Or gá nom prí sluš ným na vy da nie po vo le nie na
pre voz vý buš nín pod ¾a oso bit né ho predpisu13e) je
a) pri pre vo ze na úze mí Slo ven skej re pub li ky ob vod ný

ban ský úrad prí sluš ný na po vo le nie tr ha cích prác
ale bo ohňos troj ných prác pod ¾a § 27 ods. 1, pri kto -
rých sa má vý buš ni na ur če ná na pre voz po u ži�,

b) pri tran zit nej pre pra ve vý buš nín cez úze mie Slo ven -
skej re pub li ky Hlav ný ban ský úrad.

(7) Or ga ni zá ciám, kto ré pra vi del ne po u ží va jú vý buš -
ni ny vo svo jej čin nos ti, sa môže po vo le nie na pre voz vý -
buš nín vy da� naj viac na pä� ro kov.

(8) Ak or ga ni zá cia sú čas ne so žia dos �ou o vy da nie
po vo le nia na od ber vý buš nín pod ¾a § 25 ods. 1 žia da aj
o vy da nie po vo le nia na pre voz vý buš nín, ob vod ný ban -
ský úrad roz hod ne o oboch žia dos tiach v jed nom spo -
loč nom ko na ní a jed ným roz hod nu tím.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 13e znie:
„13e) § 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 179/2001 Z. z.

v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2002
Z. z.“.

36. V § 27 od sek 1 znie:
„(1) Tr ha cie prá ce ale bo ohňos troj né prá ce, pri kto -

rých sa po u ži jú py ro tech nic ké vý rob ky trie dy IV,14a) po -
vo ¾u je ob vod ný ban ský úrad. Ak roz hod nu tie bolo vy -
da né na dobu ur či tú, ob vod ný ban ský úrad môže toto
po vo le nie pre dĺ ži�, ak z váž nych dô vo dov ne bo li vy ko -
na né tr ha cie prá ce ale bo ohňos troj né prá ce v le ho te
sta no ve nej v pô vod nom roz hod nu tí.“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 14a znie:
„14a) § 1 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 398/1999 Z. z.

v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2000
Z. z.“.

37. V § 28 ods. 2 v úvod nej vete sa za slo vo „sa“ vkla -
da jú slo vá „vo dvoch vy ho to ve niach“.

38. V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slo vá „do ku men tá cia
tr ha cích prác“ vkla da jú slo vá „ale bo ohňos troj ných
prác“.

39. V § 28 sa za od sek 2 vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Ak pred lo že ná žia dos� a do ku men tá cia ne po sky -

tu je dos ta toč ný pod klad na po sú de nie na vr ho va ných
tr ha cích prác ale bo ohňos troj ných prác ale bo nie ktoré
do kla dy chý ba jú, ob vod ný ban ský úrad vy zve or ga ni zá -
ciu na do pl ne nie žia dos ti v ur če nej le ho te. Ak or ga ni zá -
cia v ur če nej le ho te ne od strá ni ne dos tat ky žia dos ti, ob -
vod ný ban ský úrad ko na nie za sta ví.“.

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

40. Za § 28 sa vkla da jú nové § 28a, 28b a 28c, kto ré
vrá ta ne nad pi su nad § 28a zne jú:

„Na do bú da nie,  usklad ňo va nie
a po u ž í  va nie py ro tech nic kých vý rob kov

§ 28a

(1) Pre dá va�, na do bú da� a po u ží va� možno len tie py -
ro tech nic ké vý rob ky, kto ré boli uve de né na trh pod ¾a
oso bit né ho pred pi su.15) Py ro tech nic ké vý rob ky sa
môžu po u ží va� len v sú la de s ná vo dom na ich po u ží va -
nie.

(2) Na pre daj py ro tech nic kých vý rob kov sa vz�a hu jú
oso bit né pred pi sy.16)

(3) Py ro tech nic ké vý rob ky na zá bav né a oslav né úče -
ly sa za ra ïu jú pod ¾a stup ňa ne bez pe čen stva do tried I,
II, III a IV. Py ro tech nic ké vý rob ky na tech nic ké úče ly sa
za ra ïu jú pod ¾a stup ňa ne bez pe čen stva do pod tried T0,
T1 a T2. Pa ra met re na za ra de nie py ro tech nic kých vý -
rob kov do tried a pod tried usta no vu je oso bit ný pred -
pis.16a)

(4) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy IV a pod trie dy T2 sa
ne mô žu pre dá va� v ob chod nej sie ti, opráv ne né oso by ich 
môžu na do bú da� len od vý rob cu, do voz cu ale bo iné ho
opráv ne né ho od be ra te ¾a. V ob chod nej sie ti sa môžu pre -
dá va� len py ro tech nic ké vý rob ky trie dy I, II a III a pod -
trie dy T0 a T1. Zá kaz pre daja py ro tech nic kých vý rob kov
na tr ho vých mies tach upra vu je oso bit ný pred pis.16b)

(5) Pre dá va� py ro tech nic ké vý rob ky trie dy II a III
a pod trie dy T1 môžu len oso by s opráv ne ním py ro tech -
ni ka, strel maj stra ale bo od pa ¾o va ča ohňos tro jov ale bo
oso by, kto ré úspeš ne ab sol vo va li vý uč bu pred a va čov
py ro tech nic kých vý rob kov v or ga ni zá cii po ve re nej
Hlav ným ban ským úra dom.

(6) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy I a pod trie dy T0
môžu na do bú da� a po u ží va� aj oso by mlad šie ako 18 ro -
kov, ak to nie je v ná vo de na ich po u ží va nie za ká za né.

(7) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy II a pod trie dy T1
môžu na do bú da� a po u ží va� iba oso by star šie ako
18 ro kov.

(8) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy III a IV a pod trie -
dy T2 môžu na do bú da� a po u ží va� len oso by s opráv ne -
ním od pa ¾o va ča ohňos tro jov pod ¾a § 35.

(9) Na pre pra vu py ro tech nic kých vý rob kov sa vz�a -
hu jú oso bit né pred pi sy.14)

§ 28b

(1) Py ro tech nic ké vý rob ky sa mu sia usklad ňo va�
v pô vod ných oba loch, za pod mie nok ur če ných vý rob -
com a od de le ne od hor ¾a vých lá tok.
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(2) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy I, II a  III a  pod trie -
dy T1 sa môžu usklad ňo va� aj
a) v pre daj ni, a to v množ stve naj viac 100 kg, kto ré ne -

smie ob sa ho va� viac ako 20 kg py ro tech nic kých zlo -
ží,

b) v prí ruč nom skla de, s vy lú če ním tr va lej prí tom nos ti
osôb, v množ stve naj viac 300 kg, kto ré ne smie ob sa -
ho va� viac ako 60 kg py ro tech nic kých zlo ží.

(3) Py ro tech nic ké vý rob ky, kto ré ob sa hu jú py ro tech -
nic ké zlo že vo väč šom množ stve, ako je uve de né v od se -
ku 2, mu sia by� usklad ne né v skla doch vý buš nín po vo -
le ných na ten to účel pod ¾a § 32 ods. 1.

§ 28c

(1) Fy zic ké oso by môžu in di vi du ál ne po u ží va� len py -
ro tech nic ké vý rob ky trie dy I a trie dy II a  pod trie dy T0
a T1.

(2) Ohňos troj né prá ce, kto ré ne vy ža du jú oso bit né
po vo le nie pod ¾a § 27 ods. 1, musí ten, kto ich chce vy -
ko na�, ozná mi� ob vod né mu ban ské mu úra du a po žia -
da� obec o sú hlas s ich vy ko na ním, a to naj ne skôr
desa� dní pred ter mí nom ich vy ko na nia. Ohňos troj né
prá ce mož no vy ko na�, ak obec vydá na ich vy ko na nie
sú hlas  po d¾a oso bit né ho pred pi su.16c) Od pis ozná me -
nia spo lu so sú hla som obce sa za sie la Po li caj né mu zbo -
ru.

(3) Ozná me nie pod ¾a od se ku 2 ob sa hu je
a) meno, priez vis ko a ad re su ve dú ce ho od pa ¾o va ča

ohňos tro jov a od pa ¾o va čov ohňos tro jov a úda je o pre -
u ka zoch od pa ¾o va čov ohňos tro jov (čís lo a dá tum vy -
da nia a or gán, kto rý pre u kaz vy dal),

b) mies to, dá tum a plá no va ný za čia tok ohňos troj ných
prác, dô vod ich vy ko na nia, pred po kla da nú dobu tr -
va nia a ich roz sah,

c) struč ný opis oko lia v ok ru hu 300 m do lo že ný si tu ač -
ným ná čr tom s oso bit ným vy zna če ním ob jektov a za -
ria de ní so zvý še ným ne bez pe čen stvom po žia ru vrá -
ta ne ur če nia pro ti po žiar nych a zdra vot níc kych
opat re ní.

(4) Ohňos troj né prá ce mu sia vy ko ná va� naj me nej
dva ja od pa ¾o va či ohňos tro jov, z kto rých je den musí by�
ur če ný ako ve dú ci od pa ¾o vač ohňos tro jov zod po ved ný
za riad ny vý kon ohňos troj ných prác.

(5) Py ro tech nic ké vý rob ky trie dy II, III a IV sa ne smú
po u ží va� v uza tvo re ných miest nos tiach, v blíz kos ti ne -
moc níc a kos to lov, det ských za ria de ní, do mo vov dô -
chod cov, škôl, lie čeb ní a cin to rí nov a pri špor to vých
pod u ja tiach. Ten to zá kaz ne pla tí, ak po u ži tie py ro tech -
nic kých vý rob kov je sú čas �ou špor to vé ho pod u ja tia.

(6) Po dro bnos ti o py ro tech nic kých vý rob koch usta -
no ví vše obec ne zá väz ný práv ny pred pis, kto rý vydá Mi -
nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 15, 16 až 16c zne jú:
„15) Zá kon č. 264/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 398/1999 Z. z.
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2000
Z. z.

16) Na prí klad Ob čian sky zá kon ník, zá kon 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, Ob chod ný zá kon ník a zá kon
č. 128/2002 Z. z. o štát nej kon tro le vnú tor né ho trhu vo
ve ciach ochra ny spot re bi te ¾a a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých
zá ko nov v znení neskorších predpisov.

16a) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 398/1999 Z. z.
v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 297/2000.

16b) § 6 zá ko na č. 178/1998 Z. z. o pod mien kach pre daja vý rob kov 
a pos ky to va nia slu žieb na tr ho vých mies tach a o zme ne
a do pl ne ní 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.

16c) § 4 ods. 3 písm. d) zá ko na Slo ven skej ná rod nej rady
č. 369/1990 Zb. o obec nom zria de ní v zne ní ne skor ších
pred pi sov.“.

41. V § 32 ods. 1 sa za slo vo „uží va nie“ vkla da jú slo vá
„zru še nie ale bo od strá ne nie“.

42. V § 32 sa za od sek 4 vkla dá nový od sek 5, kto rý
znie:

„(5) V žia dos ti o  zru še nie ale bo od strá ne nie stav by
skla du vý buš nín sa uve die pres né ozna če nie a mies to
skla du vý buš nín, dô vo dy a spô sob jeho od strá ne nia
a dá tum pred po kla da né ho za ča tia a skon če nia prác.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 6.

43. Nad pis § 33 znie: „Evi den cia vý buš nín a or ga ni -
zá cií“.

44. V § 33 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „zho to vo va ní,“.

45. V § 33 ods. 3 sa na kon ci vety pri pá ja jú tie to slo -
vá: „ak oso bit ný pred pis ne usta no ví inak.18)“.

Po znám ka pod čia rou k od ka zu 18 znie:
„18) § 8 ods. 4 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 179/2001

Z. z. v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 294/2002 
Z. z.“.

46. V § 33 ods. 5 sa vy púš �a jú slo vá „pri zho to vo va ní
jed no du chých tr ha vín“.

47. § 33 sa do pĺ ňa od sek mi 6 a 7, kto ré zne jú:
„(6) Hlav ný ban ský úrad ve die evi den ciu or ga ni zá cií,

kto rým vy dal
a) sú hlas na vý ro bu a spra cú va nie vý buš nín ale bo na

vy ko ná va nie vý skumu, vý vo ja ale bo po kus nej vý ro -
by vý buš nín,

b) po vo le nie na tran zit nú pre pra vu vý buš nín cez úze -
mie Slo ven skej re pub li ky,

c) po ve re nie na vý uč bu pod ¾a § 36 ods. 5.

(7) Ob vod né ban ské úra dy vedú evi den ciu or ga ni zá -
cií, kto rým vy da li po vo le nie na
a) pre voz vý buš nín,
b) vy ko ná va nie tr ha cích prác a ohňos troj ných prác,
c) uží va nie, od strá ne nie ale bo zru še nie skla dov vý buš -

nín.“.

48. V § 34 ods. 1 sa vy púš �a slo vo „ob čian sky“ a za
slo vo „bez ú hon né“ sa vkla da jú slo vá „pod ¾a § 4a
ods. 4“.

49. V § 34 sa vy púš �a od sek 2.

Do te raj šie od se ky 3 a 4 sa ozna ču jú ako od se ky 2 a 3.

50. V § 35 ods. 2 čas� vety pred bod ko čiar ku znie:
„Pri pra vo va�, od pa ¾o va�, zneš kod ňo va� a ni či� py ro -
tech nic ké vý rob ky ur če né na ohňos troj né prá ce môže
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len oso ba star šia ako 21 ro kov, kto rá má opráv ne nie
od pa ¾o va ča ohňos tro jov;“.

51. V § 35 ods. 3 sa za slo vom „vý vo ja“ spoj ka „a“ na -
hrá dza čiar kou a za slo vo „vý ro by“ sa vkla da jú slo vá
„a vy h¾a dá va� ne vy buch nu tú mu ní ciu“.

52. V § 36 ods. 4 sa za slo vom „ohňos tro jov“ spoj ka
„a“ na hrá dza čiar kou a za slo vo „py ro tech ni kov“ sa
vkla da jú slo vá „a pred a va čov py ro tech nic kých vý rob -
kov“.

53. V § 36 sa za od sek 4 vkla da jú nové od se ky 5 až 7,
kto ré zne jú:

„(5) Hlav ný ban ský úrad na zá kla de žia dos ti vydá po -
ve re nie na vý uč bu or ga ni zá cii, kto rá pre u ká že, že má
a) za bez pe če né vy ho vu jú ce prie sto ry,
b) od bor ní kov na vý uč bu pod ¾a jed not li vých pred me -

tov,
c) schvá le né učeb né os no vy a učeb né tex ty,
d) pí som né vyhlá se nie od bor ní kov vy ko na jú cich vý uč -

bu pod ¾a os no vy.

 (6) Or ga ni zá cia je po vin ná pí som ne ohlá si� Hlav né -
mu ban ské mu úra du
a) zme ny v úda joch, kto ré boli pod kla dom na vy da nie

po ve re nia na vý uč bu, do 15 dní od ich vzni ku,
b) ko na nie kaž dé ho kur zu naj ne skor šie desa� dní pred

jeho plá no va ným za ča tím.

 (7) Ak or ga ni zá cia pre sta la spĺ ňa� pod mien ky, za
kto rých jej bolo vy da né po ve re nie na vý uč bu, ale bo ak
pri vý uč be hru bo ale bo opa ko va ne po ru ši la pred pi sy
uve de né v § 39 ods. 1 vz�a hu jú ce sa na vý uč bu. Hlav ný
ban ský úrad jej toto po ve re nie od ní me.“.

Do te raj ší od sek 5 sa ozna ču je ako od sek 8.

54. V § 37 sa za slo vom „si lách“ spoj ka „a“ na hrá dza
čiar kou a na kon ci sa pri pá ja jú slo vá „a v Ha sič skom
a zá chran nom zbo re“.

55. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slo vo „čin nos ti,“ vkla -
da jú slo vá „vý uč bu strel maj strov, tech nic kých ve dú -
cich od stre lov, od pa ¾o va čov ohňos tro jov, py ro tech ni -
kov a pred a va čov py ro tech nic kých vý rob kov,“.

56. Do te raj ší text § 39a sa ozna ču je ako od sek 1 a do -
pĺ ňa sa od sek mi 2 a 3, kto ré zne jú:

„(2) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
pri prí pra ve vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov
v od vet ví �až by a úpra vy tu hých pa lív, �až by ropy a zem -
né ho ply nu, �až by rud ných a ne rud ných su ro vín a v ob -
las ti vy h¾a dá va nia a prie sku mu rá dio ak tív nych su ro -
vín a ich �až by spo lu pra cu je so Slo ven skou ban skou
ko mo rou a s iný mi pro fe sij ný mi zdru že nia mi a spol ka -
mi v ob las ti �a žob né ho prie mys lu.

 (3) Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky
po do ho de so Slo ven skou ban skou ko mo rou vše obec ne
zá väz ným práv nym pred pi som upra ví vzh¾ad a for mu,
funk čné a sta vov ské ozna čo va nie, no se nie a na do bú -
da nie sláv nost ných ba níc kych uni fo riem.“.

57. V § 40 ods. 5  pís me no b) znie:
„b) ur ču je pod mien ky po u ží va nia vy bra ných ban ských 

stro jov, za ria de ní, prí stro jov a po mô cok, kto ré sú

ur če ný mi vý rob ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3c)
a po vo ¾u je po u ží va nie vy bra ných ban ských stro jov,
za ria de ní, prí stro jov a po mô cok, kto ré nie sú ur če -
ný mi vý rob ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,3c) pri
ban skej čin nos ti, čin nos ti vy ko ná va nej ban ským
spô so bom a iných čin nos tiach upra ve ných tým to
zá ko nom,“.

58. V § 40 ods. 5 sa do pĺ ňa jú pís me ná d) až f), kto ré
zne jú:
„d) vy dá va a od ní ma po ve re nie na vý uč bu strel maj -

strov, tech nic kých ve dú cich od stre lov, od pa ¾o va čov 
ohňos tro jov, py ro tech ni kov a  pred a va čov py ro -
tech nic kých vý rob kov, schva ¾u je učeb né tex ty na
ich vý uč bu a vy dá va skú šob né po riad ky,

e) vy dá va po vo le nie na tran zit nú pre pra vu vý buš nín
cez úze mie Slo ven skej re pub li ky,

f) ve die evi den ciu or ga ni zá cií pod ¾a § 33 ods. 6.“.

59. V § 41 ods.  2 písm. g) sa slo vá „môžu na ria di�“
na hrá dza jú slo vom „na ria ïu jú“.

60. V § 41 ods. 2 písm. h) sa za slo vo „po vo ¾u jú“ vkla -
da jú slo vá „sprís tup ňo va nie ban ských diel pre mu ze ál -
ne úče ly a  prá ce na ich udr žia va ní v bez peč nom sta ve,“.

61. V § 41 ods. 2 písm. j) sa za slo vo „uží va nie“ vkla -
da jú slo vá „zru še nie ale bo od strá ne nie“.

62. V § 41 ods. 2 za písm. j) sa vkla da jú nové pís me -
ná k), l) a m), kto ré zne jú:
„k) vedú evi den ciu or ga ni zá cií, kto rým vy da li po vo le nie 

na vy ko ná va nie tr ha cích ale bo ohňos troj ných prác, 
po vo le nie na pre voz vý buš nín a  po vo le nie na uží va -
nie, zru še nie ale bo od strá ne nie skla dov vý buš nín,

l) vy dá va jú a zru šu jú ban ské opráv ne nia a vedú ban -
ský re gis ter,

m) po vo ¾u jú od ber a pre voz vý buš nín,“.

Do te raj šie pís me no k) sa ozna ču je ako pís me no n).

63. V § 42 za od sek 2 sa vkla dá nový od sek 3, kto rý
znie:

„(3) Ban ský in špek tor je po vin ný
a) zdr ža� sa pri vý ko ne prá ce všet ké ho, čo môže na ru ši� 

dô ve ru v jeho od bor nos� a ne stran nos�,
b) pred za ča tím pre hliad ky ozná mi� svo ju prí tom nos�

kon tro lo va nej or ga ni zá cii, ak tým ne ga tív ne  ne -
ovplyvní vý kon pre hliad ky,

c) o vý sled ku pre hliad ky na pí sa� zá pis ni cu a tú pre ro -
ko va� so šta tu tár nym or gá nom ale bo zod po ved ným
ve dú cim za mest nan com pod ¾a § 6 ods. 1,

d) o vý sled ku pre hliad ky in for mo va� prí sluš ný od bo ro -
vý or gán a prí sluš né ho zá stup cu za mest nan cov pre
bez peč nos� a zdra vie pri prá ci.“.

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

64. V § 44 ods. 1 sa slo vá „môžu ulo ži�“ na hrá dza jú
slo vom „ulo žia“ a suma „500 000 Sk“ sa na hrá dza su -
mou „1 000 000 Sk“.

65. V § 44 sa za od sek 1 vkla dá nový od sek 2, kto rý
znie:

„(2) Hlav ný ban ský úrad a ob vod né ban ské úra dy
ulo žia po ku tu od 50 000 Sk až do 1 000 000 Sk fy zic kej
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oso be, kto rá je pod ni ka te ¾om, ale bo práv nic kej oso be,
kto rá bez plat né ho opráv ne nia, po vo le nia ale bo sú hla -
su vy ko ná va la ale bo vy ko ná va čin nos� pod ¾a toh to zá -
ko na.“.

Do te raj šie od se ky 2 až 11 sa ozna ču jú ako od se ky 3
až 12.

66. V § 44 od sek 3 znie:
„(3) Ak sa ne vy ko na la v ur če nej le ho te ná pra va ne -

dos tat kov, za kto ré bola ulo že ná po ku ta pod ¾a od se -
kov 1 a 2, mož no ulo ži� ïal šiu po ku tu až do výš ky dvoj -
ná sob ku ulo že nej po ku ty, a to aj opa ko va ne.“.

67. V § 44 ods. 5 sa slo vá „môžu ulo ži�“ na hrá dza jú
slo vom „ulo žia“.

68. V § 44 ods. 7 sa slo vá „je opráv ne ný ulo ži�“ na hrá -
dza jú slo vom „ulo ží“ a suma „500 Sk“ sa na hrá dza su -
mou „1 000 Sk“.

69. V § 45 za slo vo „opráv ne nia“ sa vkla da jú slo vá
„ale bo osved če nia“.

70. § 45a vrá ta ne nad pi su znie:

„§ 45a

Prie stup ky

(1) Prie stup ku sa do pus tí ten, kto
a) vnik ne ne opráv ne ne do ban ské ho die la ale bo na

úze mie, v kto rom sa vy ko ná va ban ská čin nos� ale bo
čin nos� vy ko ná va ná ban ským spô so bom, ale bo na
pod do lo va né úze mie, kam je vstup za ká za ný, ale bo
ne opráv ne ne vnik ne do uza tvo re né ho sta ré ho ban -
ské ho die la, kam je vstup za ká za ný,

b) po ško dí za ria de nie slú žia ce na vy u ží va nie ne rast né -
ho bo hat stva ale bo na čin nos� vy ko ná va nú ban -
ským spô so bom vrá ta ne bansko-meračských sig ná -
lov, zna čiek a ochra ny zna kov a iných me rač ských
za ria de ní,

c) od ve die ne opráv ne ne po vrcho vú, pod zem nú ale bo
inú vodu do ban ských vôd ale bo do ban ských diel
ale bo úmy sel ne po ško dí za ria de nie na od vá dza nie
ban ských vôd,

d)  ne dbá ale bo zne uži je vý straž né zna me nie, vý straž -
nú ale bo in for mač nú ta bu ¾u ale bo vý straž ný sig nál
pri vy ko ná va ní tr ha cích prác ale bo ohňos troj ných
prác ale bo ich zni čí, po ško dí ale bo ne opráv ne ne od -
strá ni,

e) zís ka ale bo pre cho vá va ne opráv ne ne vý buš ni nu,
f) vy ko ná va čin nos� bez plat né ho opráv ne nia, po vo le -

nia ale bo sú hla su, kto rú mož no vy ko ná va� len na zá -
kla de opráv ne nia po vo le nia ale bo sú hla su vy da né ho 
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Za prie stu pok pod ¾a od se ku 1 ob vod ný ban ský
úrad ulo ží po ku tu do 50 000 Sk.

(3) Na prie stup ky a ich pre jed ná va nie sa vz�a hu jú
oso bit né pred pi sy,20a) ak ten to zá kon ne us ta no vu je
inak.“.

71. V § 46 sa vy púš �a jú slo vá „§ 21 ods. 5, § 23
ods. 2,“.

72. V § 47a sa pri pá ja jú od se ky 5 a 6, kto ré zne jú:
„(5) Slo vá „vy h¾a dá va nie a prie skum“ vo všet kých

tva roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi
„geo lo gic ký prie skum“.

 (6) Slo vá „ce lo spo lo čen ský zá u jem“ vo všet kých tva -
roch sa v ce lom tex te zá ko na na hrá dza jú slo va mi „ve -
rej ný zá u jem“.

73. Za § 47a sa vkla da jú § 47b a 47c, kto ré vrá ta ne
nad pi su nad § 47b zne jú:

„Spo loč né a pre chod né usta no ve nia

§ 47b

(1) Hlav ný ban ský úrad je prí sluš ným or gá nom  po -
d¾a oso bit né ho pred pi su,3g) kto rý vy dá va roz hod nu tie
o uzná va ní od bor nej spôsobilosti21a) a iných do kla dov
a osvedčení21b) vy da ných ich dr ži te ¾om v člen skom štá te 
Eu róp skej únie na vy ko ná va nie funk cií a po vo la ní, pre
kto ré ten to zá kon, ban ský zá kon ale bo vše obec ne zá -
väz né práv ne pred pi sy vy da né na ich vy ko na nie po ža -
du jú od bor nú spô so bi los� ale bo iné do kla dy a osved če -
nia.

(2) Hlav ný ban ský úrad a ob vod né ban ské úra dy sú
or gán mi do h¾a du pod ¾a oso bit né ho pred pi su.21c)

§ 47c

(1) Vý buš ni ny uve de né do obe hu pred účin nos �ou
toh to zá ko na sa po va žu jú za vý buš ni ny uve de né na trh
pod ¾a toh to zá ko na.

(2) Po vo le nie Hlav né ho ban ské ho úra du na zho to vo -
va nie jed no du chých dru hov tr ha vín na tr ha cie prá ce
vy da né pred účin nos �ou toh to zá ko na sa po va žu je za
sú hlas vy da ný pod ¾a § 23 ods. 1.

(3) Jed no du ché dru hy tr ha vín na tr ha cie prá ce zho -
to vo va né na zá kla de po vo le nia Hlav né ho ban ské ho
úra du sa mu sia uvies� na trh do 31. júla 2005.

(4) Ko na nia za ča té pred účin nos �ou toh to zá ko na sa
do kon čia pod ¾a do te raj ších pred pi sov.“.

Po znám ky pod čia rou k od ka zom 21a až 21c zne jú:
„21a) § 10 zá ko na č. 477/2002 Z. z.

21b) § 11 zá ko na č. 477/2002 Z. z.
21c) § 30 ods. 1 zá ko na č 264/1999 Z. z. v zne ní ne skor ších

pred pi sov.“.

74. § 48 sa do pĺ ňa 4. bo dom, kto rý znie:
„4. Vy hláš ka Slo ven ské ho úra du bez peč nos ti prá ce

a Slo ven ské ho ban ské ho úra du č. 51/1983 Zb.,
kto rou sa usta no vu jú nie ktoré pod mien ky or ga ni -
zá ciám na za is te nie bez peč nos ti prá ce pri do vá ža -
ných tech nic kých za ria de niach.“.

Čl. II

Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 145/1995 Z. z. o správ nych po plat koch v zne ní zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 123/1996
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 224/1996 Z. z., zá ko na č. 70/1997 Z. z., zá ko na
č. 1/1998 Z. z., zá ko na č. 232/1999 Z. z., zá ko na
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č. 3/2000 Z. z., zá ko na č. 142/2000 Z. z., zá ko na
č. 211/2000 Z. z., zá ko na č. 468/2000 Z. z., zá ko na
č. 553/2001 Z. z., zá ko na č. 96/2002 Z. z., zá ko na
č. 118/2002 Z. z., zá ko na č. 215/2002 Z. z., zá ko na
č. 237/2002 Z. z., zá ko na č. 418/2002 Z. z., zá ko na
č. 457/2002 Z. z., zá ko na č. 465/2002 Z. z., zá ko na
č. 477/2002 Z. z., zá ko na č. 480/2002 Z. z., zá ko na
č. 553/2002 Z. z., zá ko na č. 190/2003 Z. z.,  zá ko na
č. 217/2003 Z. z.,  zá ko na č. 245/2003 Z. z., zá ko na
č. 450/2003 Z. z., zá ko na č. 469/2003 Z. z., zá ko na
č. 583/2003 Z. z., zá ko na č. 5/2004 Z. z., zá ko na
č. 199/2004 Z. z.,  zá ko na č. 204/2004 Z. z., zá ko na
č. 347/2004 Z. z., zá ko na č. 382/2004 Z. z. a zá ko na
č. 434/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov sa vy púš �a po -
lo žka 177.

2. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 178
sa vy púš �a po znám ka a text po znám ky.

3. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 179
znie:

„Vy da nie po vo le nia na pre voz vý buš nín
a) jed no ra zo vé po vo le nie ............................  500 Sk,
b) po vo le nie na dlh šie ča so vé ob do bie ........ 1 000 Sk.“.

4. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 180 sa 
do pĺ ňa spl no moc ne ním, kto ré znie:
„Spl no moc ne nie

Pri pre dĺ že ní ča so vej plat nos ti roz hod nu tia pod ¾a pís -
men a) až c) správ ny or gán zní ži správ ny po pla tok
o 50 %.“.

5. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 181
písm. a) sa spoj ka „a“ za slo vom „ohňos tro jov“ na hrá -
dza čiar kou a za slo vo „py ro tech ni kov“ sa vkla da jú slo -
vá „a pred a va čov py ro tech nic kých vý rob kov“.

6. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov po lo žka 183
znie:

„Vy da nie po vo le nia na
a) stav bu skla du vý buš nín ......................... 3 000 Sk,
b) zru še nie ale bo od strá ne nie skla du

vý buš nín ............................................ 1 500 Sk.“.

7. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov v po lo žke 189
sa vy púš �a pís me no „a)“ a do te raj šie pís me ná „b) až d)“
sa ozna ču jú ako „a) až c)“.

8. V sa dzob ní ku správ nych po plat kov sa po lo žka 190 
do pĺ ňa pís me nom d), kto ré znie:
„d) ur če nie pod mie nok na po u ží va nie vy bra né ho ban -

ské ho stro ja, za ria de nia, prí stro ja ale bo po môc -
ky .......................................................... 500 Sk.“.

Čl. III

Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 372/1990 Zb.
o prie stup koch v zne ní zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 524/1990 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 266/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 295/1992 Zb., zá ko na Slo ven skej ná rod nej
rady č. 511/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -

skej re pub li ky č. 237/1993 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 42/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 248/1994 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 249/1994 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 250/1994
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 202/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 207/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo -
ven skej re pub li ky č. 265/1995 Z. z., zá ko na Ná rod nej
rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z., zá ko na Ná -
rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 160/1996 Z. z., zá -
ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 168/1996
Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., ná le zu Ústav né ho súdu
Slo ven skej re pub li ky č. 319/1998 Z. z., zá ko na
č. 298/1999 Z. z., zá ko na č. 313/1999 Z. z., zá ko na
č. 195/2000 Z. z., zá ko na č. 211/2000 Z. z., zá ko na
č. 367/2000 Z. z., zá ko na č. 122/2001 Z. z., zá ko na
č. 223/2001 Z. z., zá ko na č. 253/2001 Z. z., zá ko na
č. 441/2001 Z. z., zá ko na č. 490/2001 Z. z., zá ko na
č. 507/2001 Z. z., zá ko na č. 139/2002 Z. z., zá ko na
č. 422/2002 Z. z., zá ko na č. 190/2003 Z. z., zá ko na
č. 430/2003 Z. z., zá ko na č. 510/2003 Z. z., zá ko na
č. 515/2003 Z. z., zá ko na č. 534/2003 Z. z a zá ko na
č. 364/2004 Z. z. sa mení a do pĺ ňa tak to:

1. § 39 a 40 sa vy púš �a jú.

2. § 47 ods. 1 sa do pĺ ňa pís me nom ch), kto ré znie:
„ch) po u ži je py ro tech nic ké vý rob ky v roz po re so vše -

obec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi ale bo ná -
vo dom na ich po u ží va nie.“.

Čl. IV

Zá kon č. 455/1991 Zb. o živ nos ten skom pod ni ka ní
(živ nos ten ský zá kon) v zne ní zá ko na č. 231/1992 Zb.,
zá ko na č. 600/1992 Zb., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven -
skej re pub li ky č. 132/1994 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady
Slo ven skej re pub li ky č. 200/1995 Z. z., zá ko na Ná rod -
nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 216/1995 Z. z., zá ko -
na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 233/1995
Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky
č. 123/1996 Z. z., zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re -
pub li ky č. 164/1996 Z. z., 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. 289/1996 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. 288/1997 Z. z., zá ko na č. 379/1997 Z. z., zá -
ko na č. 70/1998 Z. z., zá ko na č. 76/1998 Z. z., zá ko na
č. 126/1998 Z. z., zá ko na č. 129/1998 Z. z., zá ko na
č. 140/1998 Z. z., zá ko na č. 143/1998 Z. z., zá ko na
č. 144/1998 Z. z., zá ko na č. 161/1998 Z. z., zá ko na
č. 178/1998 Z. z., zá ko na č. 179/1998 Z. z., zá ko na
č. 194/1998 Z. z., zá ko na č. 263/1999 Z. z., zá ko na
č. 264/1999 Z. z., zá ko na č. 119/2000 Z. z., zá ko na
č. 142/2000 Z. z., zá ko na č. 236/2000 Z. z., zá ko na
č. 238/2000 Z. z., zá ko na č. 268/2000 Z. z., zá ko na
č. 338/2000 Z. z., zá ko na č. 223/2001 Z. z., zá ko na
č. 279/2001 Z. z., zá ko na č. 488/2001 Z. z., zá ko na
č. 554/2001 Z. z., zá ko na č. 261/2002 Z. z., zá ko na
č. 284/2002 Z. z., zá ko na č. 506/2002 Z. z., zá ko na
č. 190/2003 Z. z., zá ko na č. 219/2003 Z. z.,  zá ko na
č. 245/2003 Z. z., zá ko na č. 423/2003 Z. z., zá ko na

Strana 4702 Zbierka zákonov č. 533/2004 Čiastka 224



č. 515/2003 Z. z., zá ko na č. 586/2003 Z. z., zá ko na
č. 602/2003 Z. z., zá ko na č. 347/2004 Z. z., zá ko na
č. 350/2004 Z. z., zá ko na č. 365/2004 Z. z. a zá ko na
č. 420/2004 Z. z. sa do pĺ ňa tak to:

V prí lo he č. 2 sa po znám ka k 22. bodu do pĺ ňa tak to:
„§ 5 ods. 7 zá ko na č. 51/1988 Zb. o ban skej čin nos ti,
vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve v zne ní ne skor -
ších pred pi sov.“.

Čl. V

Pred se da Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky sa spl -

no moc ňu je, aby v Zbier ke zá ko nov Slo ven skej re pub li -
ky vy hlá sil úpl né zne nie zá ko na č. 51/1988 Zb. o ban -
skej čin nos ti, vý buš ni nách a o štát nej ban skej sprá ve,
ako vy plý va zo zmien a do pl ne ní vy ko na ných zá ko nom
Slo ven skej ná rod nej rady č. 499/1991 Zb., zá ko nom
Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 154/1995 Z. z.,
zá ko nom č. 58/1998 Z. z. a tým to zá ko nom.

Čl. VI

Účin nos�

Ten to zá kon na do bú da účin nos� 1. no vem bra 2004. 

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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534

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

zo 14. sep tem bra 2004,

kto rým sa usta no vu jú prin cí py or ga ni zá cie ve te ri nár nych kon trol pro duk tov vstu pu jú cich
na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev z tre tích kra jín

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

§ 1

(1) Toto na ria de nie usta no vu je prin cí py or ga ni zá cie
ve te ri nár nych kon trol pro duk tov vstu pu jú cich na úze -
mie Eu róp skych spo lo čen stiev z tre tích kra jín.1)

(2) Ve te ri nár ne kon tro ly pro duk tov vstu pu jú cich na
úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev z tre tích kra jín mu -
sia by� vy ko ná va né v sú la de s tým to na ria de ním.

§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia sa ro zu mie:
a) pro duk tmi pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du uve de né

v oso bit ných pred pi soch2) vrá ta ne ved ¾aj ších pro -
duk tov ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré ne pat ria do zo zna -
mu pod ¾a me dzi ná rod nej zmlu vy,3) a rast lin ných
pro duk tov uve de ných v § 17,

b) do kla do vou kon tro lou ove re nie ve te ri nár nych cer ti -
fi ká tov, ve te ri nár nych do kla dov ale bo iných do kla -
dov spre vá dza jú cich zá siel ku,

c) iden ti fi kač nou kon tro lou vi zu ál ne ove re nie, či ve te -
ri nár ne cer ti fi ká ty, ve te ri nár ne do kla dy ale bo iné
do kla dy po ža do va né pod ¾a ve te ri nár nych po žia da -
viek v sú la de s oso bit ným predpisom4) sa zho du jú
s pre pra vo va ný mi pro duk tmi,

d) fy zic kou kon tro lou vlast ná kon tro la pro duk tov, kto -
rá môže za hŕ ňa� kon tro lu oba lov a tep lo ty, ako aj od -
ber vzo riek a ich la bo ra tór ne vy šet re nie,

e) oso bou zod po ved nou za ná klad fy zic ká oso ba ale bo
práv nic ká oso ba pod ¾a oso bit né ho predpisu5) zod po -
ved ná za na kla da nie so zá siel kou, a ta kis to jej zá -

stup ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su,5) kto rý pre vzal
ta kú to zod po ved nos� za dô sled ky vy plý va jú ce z kon -
trol usta no ve ných v tom to na ria de ní,

f) zá siel kou množ stvo pro duk tov rov na ké ho dru hu,
kto ré sú kry té rov na kým ve te ri nár nym cer ti fi ká tom
ale bo ve te ri nár nym do kla dom, ale bo iným do kla dom 
po ža do va ným pod ¾a ve te ri nár nych po žia da viek v sú -
la de s oso bit ným pred pi som,4) kto ré sú pre pra vo va -
né jed ným do prav ným pros tried kom a kto ré po chá -
dza jú z rov na kej tre tej kra ji ny ale bo rov na kej čas ti
ta kejto kra ji ny,

g) hra nič nou in špekč nou sta ni cou in špekč né mies to
ur če né a schvá le né pod ¾a § 6 na vy ko ná va nie ve te ri -
nár nych kon trol pro duk tov pri chá dza jú cich z tre -
tích kra jín na hra ni cu Slo ven skej re pub li ky,

h) do vo zom vo¾ ný obeh pro duk tov a úmy sel uvo¾ ni�
pro duk ty do vo¾ né ho obe hu v sú la de s oso bit ným
pred pi som,5)

i) col ne schvá le ným ur če ním ale bo po u ži tím col ne
schvá le né ur če nie ale bo po u ži tie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,5)

j) do voz ný mi pod mien ka mi ve te ri nár ne po žia dav ky na 
pro duk ty, kto ré sú pred me tom do vo zu pod ¾a oso bit -
né ho pred pi su,4)

k) prí sluš ným or gá nom Štát na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „štát na
ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va“).

(2) Na úče ly toh to na ria de nia sa po u ži jú aj po jmy
uve de né v na ria de niach,6) kto rý mi 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. 1 tých to na ria de ní.

§ 3

(1) Na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev mož no do -
pra vi� zá siel ky po chá dza jú ce z tre tích kra jín, len ak
boli po dro be né ve te ri nár nym kon tro lám pod ¾a oso bit -
né ho predpisu7) a pod ¾a toh to na ria de nia a len cez hra -
nič né in špekč né sta ni ce.
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1) § 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z. o ve te ri nár nej sta rost li vos ti a o zme ne nie ktorých zá ko nov.
2) 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.
Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z. o ve te ri nár nej kon tro le pri vý me nách ži vých zvie rat a pro duk tov ži vo číš ne ho pô -
vo du s člen ský mi štát mi.

3) Prí lo ha č. 1 Zmlu vy o za lo že ní Eu róp ske ho spo lo čen stva.
4) § 3 ods. 1 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
5) Zá kon č. 199/2004 Z. z. Col ný zá kon a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 
6) § 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z. 

§ 2 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
7) § 33 zá ko na č. 488/2002 Z. z.



(2) Oso by zod po ved né za ná klad sú po vin né pod ¾a
oso bit né ho predpisu8) vo pred za sla� in for má cie ve te ri -
nár nym in špek to rom hra nič nej in špekč nej sta ni ce, na
kto rú sa majú pro duk ty pred vies�, a to ná le ži tým vy pl -
ne ním cer ti fi ká tu pod ¾a § 5 ods. 1, ale bo im pos kyt nú�
v pí som nej for me ale bo po čí ta čo vej for me po dro bný
opis zá siel ky uve de nej v od se ku 1 vrá ta ne pro duk tov
uve de ných v § 9 a § 17 ods. 1.

(3) Ve te ri nár ni in špek to ri hra nič nej in špekč nej sta -
ni ce môžu pre ve ro va� zo zna my ná kla dov lodí a lie ta diel
a kon tro lo va�, či sa zho du jú s vy hlá se nia mi a do klad mi
uve de ný mi v od se ku 2.

(4) Po hra nič ný col ný úrad, kto ré mu hra nič ná in -
špekč ná sta ni ca územ ne pri slú cha, po vo lí za mýš ¾a né
col ne schvá le né ur če nie ale bo po u ži tie zá siel ky len
v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi v cer ti fi ká te
pod ¾a § 5 ods. 1.

(5) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie a vy pra cu je zoz nam pro duk tov pod -
lie ha jú cich ve te ri nár nej kon tro le.

§ 4

(1) Kaž dá zá siel ka musí by� na hra nič nej in špekč nej
sta ni ci pod ¾a § 3 ods. 1 po dro be ná ve te ri nár nej kon tro -
le prí sluš ným or gá nom, za kto rú je zod po ved ný ve te ri -
nár ny in špek tor pod ¾a § 6 ods. 1 písm. b).

(2) Ve te ri nár ny in špek tor na zá kla de in for má cií  po -
d¾a § 3 ods. 2 a 3 pre ve rí pri kaž dej zá siel ke úda je v da -
ta bá ze vrá te ných zásielok10) a pri kaž dej zá siel ke ur če -
nej na do voz do Eu róp skych spo lo čen stiev pre ve rí, ak je 
to pot reb né, úda je v da ta bá ze ve te ri nár nych po žia da -
viek na do voz ži vých zvie rat a pro duk tov.11)

(3) Ve te ri nár ny in špek tor musí za bez pe či� vy ko ná va -
nie všet kých čin nos tí po ža do va ných na ve de nie da ta -
báz pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(4) Kaž dá zá siel ka musí by� bez oh¾a du na jej col ne
schvá le né ur če nie ale bo po u ži tie po dro be ná do kla do vej 
kon tro le, aby sa po tvr di lo, že
a) in for má cie v cer ti fi ká toch ale bo do kla doch pod ¾a § 7

ods. 1 zod po ve da jú in for má ciám vo pred za sla ným
pod ¾a § 3 ods. 2 a 3, 

b) ak ide o do voz do Eu róp skych spo lo čen stiev, úda je
ob siah nu té vo ve te ri nár nych cer ti fi ká toch, ve te ri -
nár nych do kla doch ale bo iných do kla doch pos ky tu -
jú po ža do va né zá ru ky.

(5) Ok rem vý ni miek pod ¾a § 9 až 15 vy ko ná va ve te ri -
nár ny in špek tor
a) iden ti fi kač nú kon tro lu kaž dej zá siel ky, aby sa pre -

sved čil, že pro duk ty zod po ve da jú in for má ciám
uve de ným vo ve te ri nár nych cer ti fi ká toch ale bo do -
kla doch spre vá dza jú cich zá siel ku. Ok rem vo¾ ne ulo -
že ných zá sie lok pod ¾a oso bit né ho predpisu13) táto
kon tro la za hŕ ňa,
1. ak ide o pro duk ty ži vo číš ne ho pô vo du pri vá ža né

v kon taj ne roch, ove re nie, že plom by pri pev ne né
úrad ným ve te ri nár nym le ká rom ale bo prí sluš -
ným or gá nom tre tej kra ji ny, ak to vy ža du jú ve te -
ri nár ne po žia dav ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4)
sú ne po ru še né a že úda je na nich uve de né sa zho -
du jú s údaj mi v sprie vod nom cer ti fi ká te ale bo do -
kla de,

2. ak ide o ostat né dru hy pro duk tov, ok rem ži vo číš -
nych pro duk tov pod ¾a pr vé ho bodu, ove re nie, že
sú prí tom né od tlač ky pe čia tok, úrad né znač ky
a zdra vot né znač ky iden ti fi ku jú ce kra ji nu a pre -
vádz ka reň pô vo du, a ove re nie, že sa zho du jú s od -
tlač ka mi pe čia tok a znač ka mi uve de ný mi v sprie -
vod nom cer ti fi ká te ale bo do kla de, a ok rem toho
ove re nie, či sú ba le né ži vo číš ne pro duk ty ozna če -
né oso bit nou eti ke tou v sú la de s ve te ri nár ny mi
po žia dav ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4)

b) fy zic kú kon tro lu kaž dej zá siel ky,
1. aby sa pre sved čil, že pro duk ty zod po ve da jú ve te -

ri nár nym po žia dav kám pod ¾a oso bit né ho
predpisu4) a sú v ta kom sta ve, aby sa dali po u ži�
na úče ly uve de né v sprie vod nom cer ti fi ká te ale bo
do kla de. Tie to kon tro ly mu sia by� vy ko ná va né
v sú la de s kri té ria mi usta no ve ný mi v prí lo he č. 1,

2. pred vy ko ná va ním akých ko¾ vek la bo ra tór nych
vy šet re ní na mies te a aké ho ko¾ vek úrad né ho od -
be ru vzo riek po ža do va né ho na vy šet re nia vy ko -
na né v čo naj krat šej le ho te, a to v zho de s frek ven -
ciou sta no ve nou štát nou ve te ri nár nou
a po tra vi no vou sprá vou v sú la de s práv ny mi akt -
mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie. 

(6) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie.

§ 5

(1) Po ukon če ní po ža do va ných ve te ri nár nych kon trol
ve te ri nár ny in špek tor vy sta ví na zá siel ku pro duk tov
cer ti fi kát po tvr dzu jú ci vý sled ky kon trol pod ¾a vzo ru ur -
če né ho štát nou ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie.

(2) Cer ti fi kát pod ¾a od se ku 1 musí spre vá dza� zá siel -
ku
a) do vte dy, kým je pod col ným do h¾a dom, a v ta kom
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8) § 33 ods. 5 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
9) § 6 zá ko na č. 488/2002 Z. z. v zne ní ne skor ších pred pi sov.

10) Prí lo ha č. 1 roz hod nu tia Rady 92/438/EHS z 13. júla 1992 o po čí ta čo vej auto ma ti zá cii ve te ri nár nych po stu pov pri do vo ze (pro jekt
Shift), kto rým sa me nia a do pĺ ňa jú smer ni ce 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a smer ni ca 90/424/EHS a kto rým sa ruší roz -
hod nu tie 88/192/EHS (92/439/EHS) (Ú. v. ES, L 243, 25. 8. 1992) v zne ní na ria de nia Rady (ES) č. 806/2003 z 14. 4. 2003 (Ú. v. EÚ, L.
122, 16. 5. 2003).

11) Prí lo ha č. 2 roz hod nu tia Rady 92/438/EHS.
12) Roz hod nu tie Rady 92/438/EHS.
13) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 307/2003 Z. z., kto rým sa upra vu jú po žia dav ky na zdra vie zvie rat pri vý me ne a do vo ze pro -

duk tov ži vo číš ne ho pô vo du, kto ré ne pod lie ha jú iným ve te ri nár nym po žia dav kám.



prí pa de sa cer ti fi kát musí od ka zo va� na col ný do -
klad,

b) pri do vo ze do Eu róp skych spo lo čen stiev až do pr vej
pre vádz kar ne pod ¾a oso bit né ho predpisu14) ale bo do
pr vé ho stre di ska, ale bo or ga ni zá cie pod ¾a oso bit né -
ho pred pi su.15)

(3) Ak sa zá siel ka roz de ¾u je, usta no ve nia od se kov 1
a 2 sa vz�a hu jú na kaž dú čas� zá siel ky.

(4) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie vrá ta ne úprav cer ti fi ká tu pod ¾a od se -
ku 1.

§ 6

(1) Hra nič ná in špekč ná sta ni ca musí by�
a) umies tne ná v bez pros tred nej blíz kos ti mies ta vstu -

pu na úze mie Slo ven skej re pub li ky a na úze mí, kto ré 
je ur če né col ný mi or gán mi pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su;5) ak je to vy nú te né geo gra fic ký mi ob me dze nia mi, 
kto rý mi je naj mä vy kla da cie prí sta vi sko ale bo prie -
smyk, mož no v sú la de s po stu pom pod ¾a od se ku 2
to le ro va� ur či tú vzdia le nos� hra nič nej in špekč nej
sta ni ce od mies ta vstu pu a v prí pa de pre pra vy po že -
lez ni ci môže by� hra nič ná in špekč ná sta ni ca umies tne -
ná v pr vej že lez nič nej sta ni ci ur če nej prí sluš ným or -
gá nom,

b) pod ria de ná ve te ri nár ne mu in špek to ro vi, kto rý je
zod po ved ný za kon tro ly; ve te ri nár ne mu in špek to ro -
vi môžu pri vy ko ná va ní kon tro ly po má ha� od bor ne
spô so bi lé oso by;16) ve te ri nár ny in špek tor musí za -
bez pe či� vy ko ná va nie ak tu a li zá cie da ta báz zá sie lok
zvie rat a ži vo číš nych pro duk tov do vá ža ných na úze -
mie Eu róp skych spo lo čen stiev pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.17)

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v zá važ -
ných prí pa doch, naj mä z dô vo dov ochra ny zdra via ¾udí
ale bo zdra via zvie rat, do čas ne po za sta ví schvá le nie
hra nič nej in špekč nej sta ni ce umies tne nej na úze mí
Slo ven skej re pub li ky. O tom to po za sta ve ní a o jeho dô -
vo doch in for mu je Eu róp sku ko mi siu a ostat né člen ské
štá ty. 

(3) Hra nič ná in špekč ná sta ni ca môže by� opä tov ne
za ra de ná Eu róp skou ko mi siou na zoz nam, ak
a) bola na vrh nu tá Slo ven skou re pub li kou po tom, ako

štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ove ri la, že
spĺ ňa po žia dav ky pod ¾a prí lo hy č. 2, a

b) Eu róp ska ko mi sia v spo lu prá ci so štát nou ve te ri -
nár nou a po tra vi no vou sprá vou vy ko na la na hra nič -
nej in špekč nej sta ni ci in špek ciu.

§ 7

(1) Kaž dá zá siel ka ur če ná na do voz na úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev musí by� spre vá dza ná ori gi nál mi
ve te ri nár nych cer ti fi ká tov ale bo ori gi nál mi ve te ri nár -
nych do kla dov, ale bo ori gi nál mi iných do kla dov po ža -
do va ných pod ¾a ve te ri nár nych po žia da viek v sú la de
s oso bit ným pred pi som.4) Ori gi ná ly ve te ri nár nych cer -
ti fi ká tov ale bo do kla dov mu sia zos ta� na hra nič nej in -
špekč nej sta ni ci.

(2) Kaž dá zá siel ka pro duk tov z tre tích kra jín ur če ná
na do voz na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev musí
by� po dro be ná iden ti fi kač nej kon tro le a fy zic kej kon -
tro le pod ¾a § 4 ods. 5. Usta no ve nia § 10 tým nie sú  do -
tknuté.

(3) Col né or gá ny ne po vo lia do voz zá sie lok pro duk tov
na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev, ak sa ne pre u ká -
že, že boli vy ko na né ve te ri nár ne kon tro ly s uspo ko ji vý -
mi vý sled ka mi, na zá siel ky pro duk tov boli vy sta ve né
prí sluš né cer ti fi ká ty pod ¾a § 5 ods. 1 a prí sluš ný or gán
má zá ru ky, že po plat ky za kon tro ly boli ale bo budú
uhra de né v sú la de s usta no ve nia mi oso bit né ho pred pi -
su.18) Col né pred pi sy, ako aj pri ja té roz hod nu tia pod ¾a
§ 10 tým nie sú dotk nu té.

(4) Ak zá siel ka spĺ ňa do voz né pod mien ky, ve te ri nár -
ny in špek tor pos kyt ne dotk nu tej oso be ove re né rov no -
pi sy ori gi ná lov ve te ri nár nych cer ti fi ká tov ale bo do kla -
dov a vy sta ví pod ¾a § 5 ods. 1 cer ti fi kát, kto rým
po tvr dzu je, že zá siel ka na zá kla de vy ko na ných ve te ri -
nár nych kon trol spĺ ňa do voz né pod mien ky.

(5) Ob chod s pro duk tmi pod ¾a oso bit ných pred pi -
sov,2) kto rých do voz bol po vo le ný na úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev pod ¾a od se ku 3, sa ria di pra vid la -
mi usta no ve ný mi oso bit ný mi pred pis mi.19)

(6) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho
predpisu9) v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo -
lo čen stiev a Eu róp skej únie. 

§ 8

(1) Prí sluš né mu or gá nu člen ské ho štá tu v mies te ur -
če nia mu sia by� pros tred níc tvom ANI MO siete20) ozná -
me né do da toč né in for má cie, ak
a) sú pro duk ty ur če né pre člen ský štát ale bo ob las�,

pre kto rú pla tia špe ci fic ké po žia dav ky v rám ci ve te ri -
nár nych po žia da viek pod ¾a oso bit né ho pred pi su,4)

b) boli odob ra té vzor ky, ale v oka mi hu, keï do prav ný
pros trie dok opúš �a hra nič nú in špekč nú sta ni cu,
ešte nie sú zná me vý sled ky vy šet re ní,

c) ide o do vo zy do člen ských štá tov schvá le né na špe ci -
fic ké úče ly, a to v prí pa doch sta no ve ných v sú la de
s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi.4)
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14) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z.
15) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
16) § 10 ods. 9 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
17) Čl. I ods. 1 roz hod nu tia Rady 92/438/EHS.
18) § 42 zá ko na č. 488/2002 Z. z.  
19) § 5 až 8 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 292/2003 Z. z. 

§ 5 až 9 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 293/2003 Z. z.
20) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 271/2003 Z. z. o po čí ta čo vej sie ti spá ja jú cej ve te ri nár ne or gá ny (ANI MO).



(2) Kaž dá zá siel ka pro duk tov uve de ných v od se ku 1
písm. a) a c), kto rá nie je ur če ná pre Slo ven skú re pub li -
ku, a hra nič ná ve te ri nár na kon tro la sa vy ko ná va na
úze mí Slo ven skej re pub li ky, musí by� pri vstu pe na
úze mie Slo ven skej re pub li ky po dro be ná na hra nič nej
in špekč nej sta ni ci do kla do vej kon tro le, iden ti fi kač nej
kon tro le a fy zic kej kon tro le pod ¾a § 4 ods. 4 a 5, aby sa
ove ri lo, či dotk nu té pro duk ty zod po ve da jú ve te ri nár -
nym po žia dav kám člen ské ho štá tu ale bo ob las ti ur če -
nia.

(3) Vý nim kou z od se ku 2 je zá siel ka srst na tej vo¾ ne
ži jú cej zve ri, kto rá je do vá ža ná v koži, musí by� na hra -
nič nej in špekč nej sta ni ci po dro be ná iden ti fi kač nej
a fy zic kej kon tro le, pri čom zdra vot ná kon tro la a vy šet -
re nie na rezíduá21) sa mu sia vy ko na� pod ¾a oso bit né ho
predpisu22) v pre vádz kar ni ur če nia, kam musí by� zve -
ri na do pra ve ná pod col ným do h¾a dom pod ¾a od se ku 5
písm. a) spo lu s cer ti fi ká tom pod ¾a § 5 ods. 1. Vý sled ky
kon trol mu sia by� za sla né ve te ri nár ne mu or gá nu zod -
po ved né mu za hra nič nú in špekč nú sta ni cu, cez kto rú
boli dotk nu té pro duk ty pre pus te né. V zá vis los ti od vý -
sled ku, ak je to pot reb né, po u ži jú sa opat re nia uve de né 
v § 22.

(4) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v prí pa de 
pro duk tov uve de ných v od se ku 1 písm. a) a c), kto ré
vstu pu jú na úze mie Slo ven skej re pub li ky, ale sú ur če -
né pre iný člen ský štát, pri jme všet ky ne vy hnut né opat -
re nia, aby sa za bez pe či lo, že dotk nu tá zá siel ka bude
do ru če ná do člen ské ho štá tu ur če nia.

(5) Pro duk ty, kto ré sa pod ¾a ve te ri nár nych po žia da -
viek4) mo ni to ru jú z hra nič nej in špekč nej sta ni ce vstu -
pu až do pre vádz kar ne v mies te ur če nia, mož no pre pra -
vo va� pod pod mien kou, že 
a) zá siel ky budú odo sie la né z hra nič nej in špekč nej

sta ni ce vstu pu do pre vádz kar ne v mies te ur če nia
pod do h¾a dom prí sluš né ho orgánu23) v ne prie pust -
ných do prav ných pros tried koch ale bo kon taj ne roch
za pe ča te ných prí sluš ný mi orgánmi23) ale bo prí sluš -
ný mi or gán mi tre tej kra ji ny; pro duk ty uve de né v od -
se ku 1 písm. c), až kým ne do siah nu mies to ur če nia,
zos tá va jú pod col ným do h¾a dom v sú la de s po stu -
pom T 5 pod ¾a oso bit né ho predpisu5) spo loč ne s cer -
ti fi ká tom pod ¾a § 5 ods. 1, kto rý usta no vu je schvá le -
né ur če nie a v prí pa de pot re by ur ču je typ
za mýš ¾a né ho spra co va nia, 

b) ve te ri nár ny in špek tor prí sluš nej hra nič nej in špekč -
nej sta ni ce in for mu je pros tred níc tvom ANI MO sie te
ve te ri nár ny or gán zod po ved ný za pre vádz ka reň
v mies te ur če nia o mies te pô vo du zá siel ky a o mies te
ur če nia pro duk tov,

c) pro duk ty sú v pre vádz kar ni v mies te ur če nia po dro -
be né ošet re niu ur če né mu pod ¾a ve te ri nár nych po -
žia da viek,4) 

d) úrad ný ve te ri nár ny le kár v mies te ur če nia ale bo

v prí pa doch pod ¾a oso bit né ho predpisu24) úrad ný ve -
te ri nár ny le kár zod po ved ný za me dzi sklad je
in for mo va ný ve de ním pre vádz kar ne ur če nia ale bo
me dzi skla du o prí jaz de pro duk tov do mies ta ur če nia 
a do 15 dní mu sí ozná mi� do dáv ku zá siel ky ve te ri -
nár ne mu in špek to ro vi hra nič nej in špekč nej sta ni ce, 
kto rá mu pred tým zá siel ku ohlá si la; úrad ný ve te ri -
nár ny le kár v mies te ur če nia ale bo úrad ný ve te ri nár -
ny le kár zod po ved ný za me dzi sklad vy ko na jú bež né
kon tro ly a naj mä kon tro ly zá zna mov o vstu pe, aby
sa za bez pe či lo, že pro duk ty sa do sta li do pre vádz -
kar ne ur če nia.

(6) Ak je prí sluš né mu or gá nu hra nič nej in špekč nej
sta ni ce vstu pu po da ný dô kaz, že pro duk ty de kla ro va né 
ako pro duk ty ur če né pre schvá le nú pre vádz ka reň ne -
bo li ni kdy do pra ve né do mies ta ur če nia, ten to orgán
pri jme pot reb né opat re nia voči oso be zod po ved nej za
ná klad. Usta no ve nia § 18 tým nie sú dotk nu té. 

(7) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred lo ží
Eu róp skej ko mi sii zoz nam pre vádz kar ní uve de ných
v od se ku 5, schvá le ných pre prí sluš né pro duk ty pod ¾a
ve te ri nár nych po žia da viek.4) Ak pre vádz ka reň ne pl ní
ohla so va cie po žia dav ky, štát na ve te ri nár na a po tra vi -
no vá sprá va môže zru ši� roz hod nu tie o schvá le ní pre -
vádz kar ne a ulo ži� po ku ty v sú la de s cha rak te rom
vznik nu té ho ri zi ka. Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo -
čen stiev a Eu róp skej únie vydá zoz nam schvá le ných
pre vádz kar ní a za bez pe čí jeho ak tu a li zá ciu.

(8) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie. 

§ 9

Zá siel ky ur če né na do voz do Eu róp skych spo lo čen -
stiev, kto ré pri chá dza jú na prvú hra nič nú in špekč nú
sta ni cu, ale sú ur če né na do voz cez inú hra nič nú in -
špekč nú sta ni cu umies tne nú na úze mí toho is té ho
člen ské ho štá tu ale bo iné ho člen ské ho štá tu, po dro bia
sa iden ti fi kač nej kon tro le a fy zic kej kon tro le až na hra -
nič nej in špekč nej sta ni ci ur če nia zá siel ky pod pod -
mien kou, že ide o lod nú pre pra vu ale bo le tec kú pre pra -
vu. Na pr vej hra nič nej in špekč nej sta ni ci sa vy ko na jú
tie to kon tro ly:
a) ak je zá siel ka pre kla da ná z jed né ho lie tad la do dru -

hé ho lie tad la ale bo z jed nej lode do dru hej lode
v rám ci col né ho úze mia toho is té ho prí sta vu ale bo
le ti ska, a to pria mo ale bo po vy lo že ní v prí sta vi sku
ale bo na le tis ko vú plo chu na dobu krat šiu, ako je
mi ni mál na doba uve de ná v pís me ne b), prí sluš ný or -
gán musí by� o tom vo pred in for mo va ný oso bou zod -
po ved nou za ná klad, a naj mä o pred po kla da nej dobe 
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21) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 320/2003 Z. z. o mo ni to ro va ní ur či tých lá tok a ich rezí duí v ži vých zvie ra tách a v pro duk toch
ži vo číš ne ho pô vo du.

22) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 311/2003 Z. z. o po žia dav kách na ochra nu zdra via zvie rat a o po žia dav kách v zá uj me ochra ny
zdra via ¾udí pri usmr co va ní vo¾ ne ži jú cej zve ri a uvá dza ní zve ri ny z tej to zve ri na trh.

23) Zá kon č. 199/2004 Z. z.
Zá kon č. 488/2002 Z. z.

24) Ka pi to la XI na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. ok tób ra 2002, kto rým sa usta no vu jú zdra vot né pred pi sy
tý ka jú ce sa ži vo číš nych ved ¾aj ších pro duk tov, kto ré nie sú ur če né na ¾ud skú spot re bu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).



pre klád ky ale bo vy klád ky, o hra nič nej in špekč nej
sta ni ci ur če nia zá siel ky, a ak je to nut né, o pres nom
ur če ní zá siel ky; vo vý ni moč ných prí pa doch, ak exis -
tu je ri zi ko ohroz e nia zdra via ¾udí ale bo zvie rat, môže 
prí sluš ný or gán vy ko na� do kla do vú kon tro lu na zá -
kla de cer ti fi ká tu ale bo ve te ri nár ne ho do kla du pô vo -
du zá siel ky, ale bo aké ho ko¾ vek iné ho ori gi ná lu do -
kla du spre vá dza jú ce ho prí sluš nú zá siel ku, ale bo
jeho ove re né ho rov no pi su,

b) ak je zá siel ka vy lo že ná iným spô so bom, musí by� 
1. usklad ne ná po čas ma xi mál nej doby a mi ni mál nej 

doby a za pod mie nok ur če ných pod ¾a od se kov 2
a 3 pod do h¾a dom prí sluš né ho or gá nu v col nom
úze mí prí sta vu ale bo le ti ska, až kým ne bu de odo -
sla ná po mori ale bo vzdu chom na ïal šiu hra nič -
nú in špekč nú sta ni cu,

2. po dro be ná do kla do vej kon tro le vo vz�a hu k do -
kla dom uve de ným v pís me ne a),

3. vý ni moč ne po dro be ná iden ti fi kač nej kon tro le
a fy zic kej kon tro le, ak vznik ne ne bez pe čen stvo
ohroz e nia zdra via ¾udí ale bo zvie rat; usta no ve nia
§ 18 tým nie sú dotk nu té.

§ 10

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže po -
žia da� na zá kla de vý sled kov pred chá dza jú cich kon trol
Eu róp sku ko mi siu o zní že nie frek ven cie fy zic kých kon -
trol pro duk tov, pre kto ré sú do voz né pod mien ky har -
mo ni zo va né a spĺ ňa jú tie to pod mien ky:
a) po chá dza jú z tre tích kra jín ale bo z re gió nov tre tích

kra jín, kto ré pos ky tu jú do sta ču jú ce zdra vot né zá ru -
ky vo vz�a hu ku kon tro lám v mies te pô vo du pro duk -
tov ur če ných na do voz do Eu róp skych spo lo čen -
stiev, 

b) na zá kla de ve te ri nár nych po žia da viek pod ¾a oso bit -
né ho predpisu4) po chá dza jú z pre vádz kar ní uve de -
ných v zo zna me pod ¾a oso bit né ho predpisu25) ale bo
v prí pa de pre vádz kar ní, kto ré sú v sú la de s oso bit -
ným predpisom26) uve de né v do čas nom zo zna me po -
čas pre chod né ho ob do bia, z pre vádz kar ní, kto ré boli 
po dro be né ná rod nej in špek cii ale bo in špek cii vy ko -
ná va nej Eu róp sky mi spo lo čen stva mi,

c) pre pro duk ty boli vy sta ve né do voz né cer ti fi ká ty.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie zní ži� frek ven ciu kon trol pro duk tov, ak sú
spl ne né pod mien ky uve de né v od se ku 1 písm. a) až c).

(3) Po dro bný pos tup pod ¾a od se ku 1 tý ka jú ci sa zní -
že nia frek ven cie fy zic kých kon trol pro duk tov pri jme or -
gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho pred pi su9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie.

§ 11

(1) V zá uj me všet kých člen ských štá tov, cez kto ré

pre bie ha tran zit, môže štát na ve te ri nár na a po tra vi no -
vá sprá va po vo li� tran zit zá sie lok z jed nej tre tej kra ji ny
do dru hej ale bo do tej is tej tre tej kra ji ny, len ak
a) ide o zá siel ky po chá dza jú ce z tre tej kra ji ny, pre kto -

rej pro duk ty nie je za ká za ný vstup na úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev, a tie sú ur če né pre ïal šiu tre tiu 
kra ji nu; štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va
môže upus ti� od tej to po žia dav ky pri pre klád ke zá -
sie lok pod ¾a § 9 ods. 1 písm. a) z jed né ho lie tad la do
dru hé ho lie tad la ale bo z jed nej lode do dru hej lode
v rám ci col né ho úze mia toho is té ho prí sta vu ale bo
le ti ska na úče ly ïal šie ho odo sla nia bez za stáv ky na
úze mí Eu róp skych spo lo čen stiev na zá kla de vše -
obec ných kri té rií pri ja tých pod ¾a od se ku 4,

b) tran zit bol vo pred po vo le ný ve te ri nár nym in špek to -
rom hra nič nej in špekč nej sta ni ce, kde zá siel ka
 prvýkrát vstu pu je na úze mie Eu róp skych spo lo čen -
stiev,

c) oso ba zod po ved ná za ná klad sa vo pred za via že zno -
vu pre vzia� zá siel ku, ak ne bu de pri ja tá, a na lo ži�
s ňou pod ¾a § 16.

(2) Tran zit môže by� po vo le ný pod ¾a od se ku 1, len ak
boli spl ne né tie to pod mien ky:
a) zá siel ky pred ve de né na hra nič nú in špekč nú sta ni cu 

na úče ly tran zi tu mu sia by� spre vá dza né do klad mi
pod ¾a § 7 ods. 1, a ak je to ne vy hnut né, spo lu s ove re -
ný mi pre klad mi ta kýchto do kla dov, 

b) zá siel ky pro duk tov mu sia by� do pra ve né na hra nič -
nú in špekč nú sta ni cu na účel vy ko na nia do kla do vej
kon tro ly a iden ti fi kač nej kon tro ly; štát na ve te ri nár -
na a po tra vi no vá sprá va môže po vo li� vý nim ku z vy -
ko na nia do kla do vej kon tro ly a iden ti fi kač nej kon -
tro ly pri pre pra ve zá sie lok lo ïou ale bo lie tad lom, ak
zá siel ka
1. nie je vy kla da ná a do kla do vá kon tro la sa ob me dzí

na pre ve re nie ná klad né ho lis tu; usta no ve nia § 18
tým nie sú dotk nu té,

2. je pre kla da ná, ako je uve de né v § 9 ods. 1 písm. a), 
z jed né ho lie tad la do dru hé ho lie tad la ale bo z jed -
nej lode do dru hej lode v col nom úze mí toho is té -
ho le ti ska ale bo prí sta vu,

c) ak sa zis tí ri zi ko ohroz e nia zdra via ¾udí ale bo zdra via 
zvie rat ale bo iné ne dos tat ky, vy ko ná sa do da toč ná
fy zic ká kon tro la,

d) ak ide o tran zit cez úze mie Eu róp skych spo lo čen -
stiev po ces te, že lez ni ci ale bo vod nou ces tou, musí
zá siel ka
1. by� pre pra vo va ná pod col ným do h¾a dom v sú la de

s po stu pom T1 pod ¾a oso bit né ho predpisu5) až na
mies to vý stu pu z Eu róp skych spo lo čen stiev spo -
lu s do klad mi pod ¾a pís me na a) a cer ti fi ká tom
pod ¾a § 5 ods. 1 po tvr dzu jú cim hra nič nú in špekč -
nú sta ni cu, kto rou zá siel ka opus tí úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev,

2. by� pre pra vo va ná v do prav ných pros tried koch
ale bo kon taj ne roch za pe ča te ných prí sluš ný mi
orgánmi23) ale bo prí sluš ným or gá nom tre tej kra ji -
ny a ne smie by� po opus te ní hra nič nej in špekč nej
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25) § 24 ods. 2 písm. b) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
26) Roz hod nu tie Rady 95/408/ES z 22. júna 1995  o pod mien kach na vy pra co va nie  na do čas né ob do bie  pred bež ných zo zna mov pod ni kov

tre tích kra jín, z kto rých sú člen ské štá ty opráv ne né do vá ža� nie ktoré vý rob ky ži vo číš ne ho pô vo du, ry bie pro duk ty ale bo živé las túr ni ky
(Ú. v. ES L 243, 11. 10. 1995).



sta ni ce vstu pu vy kla da ná ale bo roz de ¾o va ná; po -
čas pre pra vy sa ne po vo ¾u je žiad na ma ni pu lá cia
so zá siel kou,

3. naj ne skôr do 30 dní od pre pus te nia cez hra nič nú
in špekč nú sta ni cu vstu pu opus ti� úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev cez hra nič nú in špekč nú sta -
ni cu na vý stu pe ok rem prí pa du, keï sa po vo ¾u je
vše obec ná vý nim ka v sú la de s po stu pom pod ¾a
od se ku 4, be rúc do úva hy ná le ži te odô vod ne né
geo gra fic ké vzdia le nos ti,

e) ve te ri nár ny in špek tor, kto rý po vo ¾u je pre pra vu,
musí pros tred níc tvom ANI MO sie te in for mo va� ve te -
ri nár ne ho in špek to ra hra nič nej in špekč nej sta ni ce
na vý stu pe,

f) ve te ri nár ny in špek tor hra nič nej in špekč nej sta ni ce
na vý stu pe musí de kla ro va� na cer ti fi ká te pod ¾a § 5
ods. 1, že prí sluš né zá siel ky opus ti li úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev, a musí za sla� fa xom ale bo iným 
spô so bom rov no pis do kla du hra nič nej in špekč nej
sta ni ci vstu pu; ak ve te ri nár ny in špek tor hra nič nej
in špekč nej sta ni ce vstu pu ne bol po čas doby usta no -
ve nej pod ¾a pís me na d) tre tie ho bodu in for mo va ný
o vý stu pe pro duk tov z Eu róp skych spo lo čen stiev,
ozná mi túto sku toč nos� prí sluš né mu col né mu or gá -
nu, kto rý pod ¾a pot re by za čne šet re nie, aby sa zis ti -
lo, kam boli sku toč ne pro duk ty ur če né.

(3) Všet ky ná kla dy vy na lo že né v sú vis los ti s rea li zá -
ciou usta no ve ní toh to pa ra gra fu zná ša oso ba zod po -
ved ná za ná klad ale bo jej zá stup ca pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.18)

(4) Po dro bný pos tup pod ¾a toh to usta no ve nia pri jme
or gán ve te ri nár nej sprá vy pod ¾a oso bit né ho predpisu9)
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie a naj mä pri vý me ne in for má cií me dzi
hra nič ný mi in špekč ný mi sta ni ca mi vstu pu a vý stu pu.

§ 12

(1) Zá siel ky po chá dza jú ce z tre tej kra ji ny ur če né pre
slo bod né col né pás ma, slo bod né col né skla dy ale bo
col né skla dy môžu by� v sú la de s oso bit ným
predpisom5) pre pus te né prí sluš ným or gá nom, len ak
oso ba zod po ved ná za ná klad vo pred vy hlá si,
a) že prí sluš né pro duk ty sú ur če né na pre pus te nie do

vo¾ né ho obe hu v Eu róp skych spo lo čen stvách ale bo
b) že je pres ne ur če né iné ko neč né po u ži tie a pro duk ty

spĺ ňa jú ale bo ne spĺ ňa jú do voz né pod mien ky; ak
chý ba jú dos ta toč ne jas né úda je o ich ko neč nom po -
u ži tí, mu sia by� pro duk ty po va žo va né za také, kto ré
sú ur če né na pre pus te nie do vo¾ né ho obe hu v Eu -
róp skych spo lo čen stvách.

(2) Zá siel ky pod ¾a od se ku 1 mu sia by� na vstup nej
hra nič nej in špekč nej sta ni ci po dro be né do kla do vej
kon tro le, iden ti fi kač nej kon tro le a fy zic kej kon tro le,
aby sa zis ti lo, či pro duk ty spĺ ňa jú ale bo ne spĺ ňa jú do -
voz né pod mien ky. Ak sa pri do kla do vej kon tro le zis tí,
že pro duk ty ne spĺ ňa jú ve te ri nár ne po žia dav ky, mož no
upus ti� od fy zic kej kon tro ly ok rem prí pa dov, ak vznik -
ne po do zre nie na ri zi ko ohroz e nia zdra via zvie rat ale bo
zdra via ¾udí. Ta ké to zá siel ky mu sia by� spre vá dza né

do klad mi pod ¾a § 7 ods. 1, a ak je to nut né, mu sia by�
pri lo že né aj osved če né pre kla dy tých to do kla dov.

(3) Ak sa pod ¾a kon trol uve de ných v od se ku 2 zis tí, že
boli spl ne né ve te ri nár ne po žia dav ky, ve te ri nár ny in -
špek tor hra nič nej in špekč nej sta ni ce vy sta ví v spo je ní
s col ný mi do klad mi cer ti fi kát pod ¾a § 5 ods. 1. Prí sluš -
ný or gán a col ný or gán vy ko ná va jú ci col nú kon tro lu na
hra ni ciach v mies te hra nič nej in špekč nej sta ni ce po vo -
lia vstup do skla du v slo bod nom col nom pás me, do slo -
bod né ho col né ho skla du ale bo do col né ho skla du. Ta -
ké to pro duk ty mu sia by� z ve te ri nár ne ho h¾a di ska
de kla ro va né ako vhod né na ná sled né pre pus te nie do
vo¾ né ho obe hu.

(4) Ak sa pod ¾a kon trol uve de ných v od se ku 2 zis tí, že
pro duk ty ne spĺ ňa jú ve te ri nár ne po žia dav ky, ve te ri nár -
ny in špek tor hra nič nej in špekč nej sta ni ce vy sta ví
v spo je ní s úrad ný mi col ný mi do klad mi cer ti fi kát pod ¾a
§ 5 ods. 1. Prí sluš ný or gán a col ný or gán hra nič nej in -
špekč nej sta ni ce môžu v ta kýchto prí pa doch po vo li� len 
vstup do skla du v slo bod nom col nom pás me, do slo -
bod né ho col né ho skla du ale bo do col né ho skla du, ak
sú bez dotk nu tia usta no ve ní § 16 spl ne né tie to po žia -
dav ky:
a) pro duk ty ne mô žu po chá dza� z tre tej kra ji ny, na kto -

rú sa vz�a hu je zá kaz pod ¾a § 11 ods. 1 písm. a) pr vej
vety,

b) skla dy v slo bod ných col ných pás mach a slo bod né
col né skla dy ale bo col né skla dy mu sia by� schvá le né 
prí sluš ným orgánom23) na skla do va nie pro duk tov;
aby moh li by� schvá le né, mu sia
1. by� vy ba ve né na vstu pe a vý stu pe kry tý mi uzat vá -

ra te¾ ný mi prie stor mi, kto ré sú pod stá lou kon tro -
lou ve de nia skla du; ak je sklad umies tne ný v slo -
bod nom col nom pás me, toto pás mo musí by�
uzav re té a pod stá lou col nou kon tro lou,

2. vo vz�a hu k usklad ne niu prí sluš ných pro duk tov
spĺ ňa� pod mien ky na ich schvá le nie usta no ve né
v oso bit nom pred pi se,4)

3. by� vy ba ve né za ria de nia mi na den nú re gis trá ciu
všet kých zá sie lok vstu pu jú cich do skla du ale bo
vy stu pu jú cich zo skla du s uve de ním po dro bnos tí
tý ka jú cich sa dru hov a množ stva pro duk tov pri
kaž dej zá siel ke a mena a priez vis ka a ad re sy prí -
jem cu; ta ké to zá zna my mu sia by� uscho va né naj -
me nej tri roky,

4. by� vy ba ve né skla do va cí mi ale bo mra zia ci mi prie -
stor mi umož ňu jú ci mi od de le né usklad ne nie pro -
duk tov, kto ré ne zod po ve da jú ve te ri nár nym po -
žia dav kám;4) v prí pa de exis tu jú ce ho skla du môže
prí sluš ný orgán27) po vo li� od de le né usklad ne nie
ta kýchto pro duk tov v rov na kých prie sto roch pod
pod mien kou, že pro duk ty, kto ré ne zod po ve da jú
ve te ri nár nym po žia dav kám,4) sú usklad ne né
v uza my ka te¾ ných ohra de ných od de le niach,

5. ma� k dis po zí cii prie sto ry vy hra de né pre za mest -
nan cov vy ko ná va jú cich ve te ri nár ne kon tro ly.

(5) Ak sa kon tro la mi uve de ný mi v od se ku 2 zis tí, že
oso ba zod po ved ná za ná klad pred lo ži la ne prav di vé vy -
hlá se nie pod ¾a od se ku 1, bude mu sie� to var od strá ni�
pod ¾a § 16.
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 (6) Prí sluš né orgány27) mu sia pri ja� všet ky ne vy h -
nut né kro ky
a) na za bez pe če nie do dr ža nia pod mie nok na schvá le -

nie skla dov,
b) na za brá ne nie usklad ne nia pro duk tov, kto ré ne spĺ -

ňa jú ve te ri nár ne po žia dav ky, v rov na kých miest nos -
tiach ale bo prie sto roch, ako sú usklad ne né pro duk -
ty, kto ré tie to ve te ri nár ne po žia dav ky spĺ ňa jú,

c) na za bez pe če nie efek tív nej kon tro ly na vstu poch do
skla du a na vý stu poch zo skla du a na za bez pe če nie
do zo ru prí sluš né ho orgánu27) po čas doby, keï je
sklad ot vo re ný; mu sia za bez pe či� naj mä to, že pro -
duk ty, kto ré ne spĺ ňa jú ve te ri nár ne po žia dav ky, ne -
mô žu by� vy sklad ne né z miest nos tí ale bo prie sto rov, 
kde sú skla do va né, bez sú hla su prí sluš né ho or gá -
nu,27)

d) aby sa moh li vy ko na� kon tro ly pot reb né na za brá ne -
nie akej ko¾ vek zme ny, zá me ny pro duk tov skla do va -
ných v skla de ale bo akej ko¾ vek zme ny ba le nia, prí -
pra vy pre trh ale bo spra co va nia.

 (7) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
z dô vo dov zdra via zvie rat ale bo zdra via ¾udí za miet nu�
vstup pro duk tov do col ných skla dov, slo bod ných col -
ných skla dov ale bo slo bod ných col ných pá siem, ak tie -
to pro duk ty ne spĺ ňa jú ve te ri nár ne po žia dav ky.4)

 (8) Zá siel ky ne smú vstú pi� do slo bod né ho col né ho
pás ma, slo bod né ho col né ho skla du ale bo col né ho skla -
du, ak nie sú za bez pe če né col nou uzá ve rou.

 (9) Zá siel ky uve de né v od se ku 4 môžu opus ti� slo -
bod né col né pás mo, slo bod ný col ný sklad ale bo col ný
sklad len na účel odo sla nia do tre tej kra ji ny ale bo do
skla du pod ¾a § 13, ale bo na účel ne škod né ho od strá ne -
nia pod pod mien kou, že
a) odo sla nie do tre tej kra ji ny je v sú la de s po žia dav ka -

mi uve de ný mi v § 11 ods. 1 písm. c) a § 11 ods. 2
písm. a), d), e) a f),

b) pre pra va do skla du pod ¾a § 13 je vy ko ná va ná na zá -
kla de col né ho kon trol né ho do kla du T1 s vy zna če ním 
ná zvu a umies tne nia skla du uve de né ho v sprie vod -
nom cer ti fi ká te pod ¾a § 13 ods. 2 písm. a),

c) pre pra va na mies to ne škod né ho od strá ne nia bola
vy ko na ná po tom, ako boli pro duk ty de na tu ro va né.

(10) Zá siel ky pod ¾a od se ku 9 mu sia by� odo sla né za
ta kých pod mie nok, aby bolo za bez pe če né, že pre pra va
sa vy ko ná va bez vy kla da nia to va ru a pod do h¾a dom prí -
sluš ných orgánov23) v ne prie pust ných do prav ných
pros tried koch ale bo kon taj ne roch za pe ča te ných prí -
sluš ný mi or gán mi.23) Ta ké to zá siel ky ne smú by� pre -
pra vo va né me dzi sklad mi uve de ný mi v tom to pa ra gra -
fe.

(11) Všet ky ná kla dy vy na lo že né pri rea li zá cii usta no -
ve ní toh to pa ra gra fu vrá ta ne ná kla dov na po ža do va né
in špek cie a kon tro ly zná ša oso ba zod po ved ná za ná -
klad ale bo jej zá stup ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18)

(12) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred lo -
ží Eu róp skej ko mi sii zoz nam 
a) slo bod ných col ných pá siem, slo bod ných col ných

skla dov ale bo col ných skla dov uve de ných v od se ku 4,

b) fy zic kých osôb a práv nic kých osôb uve de ných v §13.

(13) Ak nie sú spl ne né pod mien ky pod ¾a od se kov 1 až
12, kto ré sa vz�a hu jú na skla dy, môže prí sluš ný or gán
po za sta vi� plat nos� schvá le nia ale bo zru ši� schvá le nie
skla du uve de né v od se ku 4 písm. b); o kaž dom ta komto
opat re ní in for mu je Eu róp sku ko mi siu a ostat né člen -
ské štá ty.

(14) Ak sa zis tí, že do šlo k zá mer né mu po ru še niu
pred pi sov ale bo ich po ru še niu pre ve do mú ne dban li -
vos�, ulo ží prí sluš ný orgán27) ve te ri nár nej sprá vy oso be
zod po ved nej za pre pra vu zá siel ky po tom, ako zá siel ka
opus ti la sklad, po ku tu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.28)

(15) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie po dro bnos ti o kon trol ných po stu -
poch, kto ré sa mu sia vy ko na� pri prí jaz de do pá siem
a skla dov a pri odo sla ní z nich, o pre pra ve zá sie lok me -
dzi pás ma mi a sklad mi, spô so be usklad ne nia pro duk -
tov a po vo le nej ma ni pu lá cii.

§ 13

(1) Fy zic ké oso by a práv nic ké oso by, kto ré pria mo zá -
so bu jú ná mor né lode vy ko ná va jú ce me dzi ná rod nú
pre pra vu pro duk tmi uve de ný mi v § 12 ods. 4 na účel
stra vo va nia per so ná lu a ces tu jú cich (ïa lej len „do dá -
va te lia“), mu sia ok rem spl ne nia po žia da viek pod ¾a § 12
ods. 1, 2 a 4 písm. a) a b) dru hé ho až štvr té ho bodu
a § 12 ods. 6, 7, 8 a 11
a) by� vo pred schvá le né prí sluš ným or gá nom ako do -

dá va te lia na ta ké to úče ly,
b) zís ka va� zá so by pro duk tov, kto ré ne mô žu by� spra -

co va né, ak su ro vi na ne spĺ ňa ve te ri nár ne po žia dav -
ky,4)

c) vlast ni� uzav re té prie sto ry, kto rých vstup né a vý -
stup né mies ta sú pod stá lou kon tro lou zod po ved nej
oso by; ak je sklad umies tne ný v slo bod nom col nom
pás me, musí spĺ ňa� po žia dav ky pod ¾a § 12 ods. 4
písm. b) pr vé ho bodu dru hej vety,

d) sa za via za�, že ne uvo¾ nia pro duk ty uve de né v § 12
ods. 4 na kon zu má ciu na úze mí Eu róp skych spo lo -
čen stiev, 

e) čo naj skôr ozná mi� prí sluš né mu or gá nu prí chod
pro duk tov do skla du pod ¾a pís me na c).

(2) Do dá va te lia uve de ní v od se ku 1 mu sia 
a) vy ko ná va� do dáv ky pria mo na pa lu by ná mor ných

lodí ale bo do oso bit ne schvá le ných skla dov v prí sta -
ve ur če nia pod pod mien kou, že boli pri ja té opat re -
nia, aby sa za bez pe či lo, že prí sluš né pro duk ty ne bu -
dú pre pra ve né zo zóny prí sta vu na iné mies to;
pre pra va pro duk tov zo skla du pô vo du do prí sta vu
ur če nia musí by� vy ko na ná pod col ným do h¾a dom
v sú la de s po stu pom T1 pod ¾a oso bit né ho pred pi -
su;5) pro duk ty mu sia by� spre vá dza né ve te ri nár nym
cer ti fi ká tom vy pra co va ným v sú la de s po stu pom
pod ¾a od se ku 6,

b) vo pred ozná mi� prí sluš né mu or gá nu zóny prí sta -
vu,27) z kto ré ho sú pro duk ty odo sie la né, a prí sluš né -
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mu or gá nu prí sta vu ur če nia dá tum odo sla nia pro -
duk tov a po dro bnos ti tý ka jú ce sa ich mies ta
ur če nia, 

c) úrad ne do lo ži�, že pro duk ty boli do pra ve né na ko -
neč né mies to ich ur če nia, 

d) ucho vá va� zoz nam vstu pov a vý stu pov pro duk tov
naj me nej tri roky; zoz nam musí umož ňo va� kon tro lu 
vy ko ná va nú pri čas tiach zá sie lok, kto ré zos ta li
v skla de.

(3) Do dá va te lia mu sia za bez pe či�, že lode ne bu dú zá -
so bo va né pro duk tmi, kto ré ne spĺ ňa jú ve te ri nár ne po -
žia dav ky,4) ok rem zá so bo va nia ces tu jú cich a po sád ky
mimo te ri to riál nych vôd Eu róp skych spo lo čen stiev.

(4) Prí sluš ný or gán zóny prí sta vu,27) z kto ré ho sú pro -
duk ty do dá va né, musí pros tred níc tvom ANI MO sie te
naj ne skôr v čase odo sla nia pro duk tov ozná mi� ich odo -
sla nie prí sluš né mu or gá nu zóny prí sta vu určenia27)
a in for mo va� ho o mies te ur če nia pro duk tov.

(5) V prí pa de ne spl ne nia pod mie nok usta no ve ných
v tom to pa ra gra fe musí prí sluš ný or gán zru ši� schvá le -
nie uve de né v od se ku 1 písm. a). O kaž dom ta komto
opat re ní in for mu je Eu róp sku ko mi siu a ostat né člen -
ské štá ty.

(6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie po dro bnos ti o kon trol ných po stu poch,
kto ré sa mu sia vy ko na� pri odo sie la ní a po čas pre pra vy
a do ru čo va nia pro duk tov do dá va ných pria mo na ná -
mor né lode, vrá ta ne dô ka zu, že ta ké to pro duk ty sa do -
sta li na správ ne mies to ur če nia.

§ 14

(1) Pro duk ty, kto rých col ne schvá le né ur če nie ale bo
po u ži tie pod ¾a oso bit né ho predpisu5) je iné, ako je uve -
de né v § 7 a § 12 ods. 3, ak nie sú ne škod ne od strá ne né
ale bo vrá te né, mu sia by� po dro be né iden ti fi kač nej kon -
tro le a fy zic kej kon tro le, aby sa zis ti lo, či spĺ ňa jú, ale bo
ne spĺ ňa jú do voz né pod mien ky.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie po dro bnos ti o iden ti fi kač nej a fy zic kej
kon tro le uve de nej v od se ku 1.

§ 15

(1) Spät ný do voz zá sie lok pro duk tov po chá dza jú cich
z Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rých vstup do tre tej
kra ji ny bol to u to kra ji nou od miet nu tý, mož no po vo li�,
ak
a) pro duk ty sú spre vá dza né

1. ori gi ná lom cer ti fi ká tu ale bo rov no pi som ove re -
ným prí sluš ným or gá nom, kto rý po tvr dil cer ti fi -
kát spre vá dza jú ci pro duk ty, spo loč ne s opi som
dô vo dov, kto ré vied li k za miet nu tiu zá siel ky, a zá -
ru ka mi, že pod mien ky tý ka jú ce sa usklad ne nia
a pre pra vy pro duk tov boli do dr ža né, a vy hlá se -
ním, že s tý mi to pro duk tmi ne bo lo ni ja kým spô so -
bom ma ni pu lo va né,

2. ak ide o za pe ča te né kon taj ne ry, cer ti fi ká tom od
do prav cu, v kto rom vy hla su je, že s ob sa hom zá -

siel ky ne bo lo ni ja kým spô so bom ma ni pu lo va né
ale bo že ne bol vy kla da ný,

b) pro duk ty boli po dro be né do kla do vej a iden ti fi kač nej
kon tro le a v prí pa doch pod ¾a § 18 fy zic kej kon tro le,

c) zá siel ka je pria mo vrá te ná za do dr ža nia pod mie nok
pod ¾a § 8 ods. 5 do pre vádz kar ne pô vo du v Eu róp -
skych spo lo čen stvách, kde bol vy sta ve ný cer ti fi kát,

d) ide o tran zit cez ïal ší člen ský štát, tran zit bol v zá uj -
me všet kých člen ských štá tov, cez kto ré pre bie ha,
vo pred po vo le ný ve te ri nár nym in špek to rom hra nič -
nej in špekč nej sta ni ce, kde zá siel ka pr vý krát vstu -
pu je na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev.

(2) Na úze mie Eu róp skych spo lo čen stiev ne mož no
za miet nu� opä tov ný vstup zá siel ke pro duk tov po chá -
dza jú cej z Eu róp skych spo lo čen stiev, kto rá bola za -
miet nu tá tre �ou kra ji nou, ak prí sluš ný or gán, kto rý vy -
sta vil ori gi nál cer ti fi ká tu, sú hla sí so spät ným
pre vza tím zá siel ky a ak boli spl ne né pod mien ky usta -
no ve né v od se ku 1.

(3) Ak na sta nú okol nos ti pod ¾a od se kov 1 a 2, mož no
pro duk ty odo sla� za ta kých pod mie nok, aby bolo za -
bez pe če né, že pre pra va sa vy ko ná va až do pre vádz kar -
ne pô vo du v sú la de s po stu pom pod ¾a § 8 ods. 5 v ne -
prie pust ných do prav ných pros tried koch ale bo
kon taj ne roch, kto ré sú iden ti fi ko va né a za pe ča te né prí -
sluš ný mi orgánmi23) ale bo prí sluš ný mi or gán mi tre tej
kra ji ny tak, že plom by budú zlo me né vždy, keï sa do -
prav ný pros trie dok ale bo kon taj ner ot vo rí.

(4) Úrad ný ve te ri nár ny le kár, kto rý schvá lil pre pra -
vu, musí pros tred níc tvom ANI MO sie te in for mo va� prí -
sluš ný or gán mies ta ur če nia.

(5) Všet ky ná kla dy vy na lo že né pri rea li zá cii usta no -
ve ní toh to pa ra gra fu vrá ta ne ná kla dov na po ža do va né
in špek cie a kon tro ly zná ša oso ba zod po ved ná za ná -
klad ale bo jej zá stup ca pod ¾a oso bit né ho pred pi su.18)

(6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie po dro bnos ti po stu pu pri spät nom do vo ze
zá sie lok a pro duk tov uve de ných v od se ku 1 až 3.

§ 16

(1) Zá siel ky, kto ré boli do ve ze né na úze mie Slo ven -
skej re pub li ky bez vy ko na nia hra nič nej ve te ri nár nej
kon tro ly v sú la de s po žia dav ka mi pod ¾a § 3 a 4, budú
za ba ve né a prí sluš ný orgán27) roz hod ne o ich ne škod -
nom od strá ne ní pod ¾a od se ku 2 písm. b) ale bo o ich
vrá te ní pod ¾a od se ku 2 písm. a).

(2) Ak kon tro ly prí sluš né ho orgánu27) pod ¾a toh to na -
ria de nia zis tia, že pro duk ty ne spĺ ňa jú do voz né pod -
mien ky, ale bo od ha lia iné ne dos tat ky, prí sluš ný
orgán27) po kon zul tá cii s oso bou zod po ved nou za ná -
klad ale bo s jej zá stup com roz hod ne  
a) o vrá te ní pro duk tov mimo úze mia Eu róp skych spo -

lo čen stiev z tej is tej hra nič nej in špekč nej sta ni ce do
mies ta ur če nia od sú hla se né ho oso bou zod po ved nou 
za ná klad pri po u ži tí rov na ké ho do prav né ho pros -
tried ku a v ma xi mál nej le ho te do 60 dní, ak to nie je
vy lú če né vý sled ka mi ve te ri nár nej kon tro ly a zdra -
vot ný mi po žia dav ka mi; v tom to prí pa de ve te ri nár ny
in špek tor hra nič nej in špekč nej sta ni ce musí  po -
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skytnú� pot reb né in for má cie tý ka jú ce sa vrá te ných
zásielok17) a spô so bom usta no ve ným štát nou ve te ri -
nár nou a po tra vi no vou sprá vou v sú la de s práv ny mi
akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie
pod ¾a od se ku 7, zne hod no ti� ve te ri nár ne cer ti fi ká ty
ale bo do kla dy spre vá dza jú ce za miet nu tú zá siel ku
pro duk tov tak, aby bol vy lú če ný opa ko va ný vstup
tej to zá siel ky cez inú hra nič nú in špekč nú sta ni cu,
ale bo

b) o ne škod nom od strá ne ní pro duk tov v za ria de niach
ur če ných na ten to účel29) a umies tne ných v blíz kos ti
hra nič nej in špekč nej sta ni ce, ak vrá te nie zá siel ky
nie je mož né ale bo 60-dňový ča so vý li mit uve de ný
v pís me ne a) uply nul, ale bo oso ba zod po ved ná za ná -
klad dá na to oka mžitý sú hlas; po čas po stu pu vrá te -
nia zá siel ky pro duk tov pod ¾a toh to od se ku ale bo po -
čas po tvr dzo va nia dô vo dov na za miet nu tie zá siel ky
mu sia by� ta ké pro duk ty usklad ne né pod do zo rom
prí sluš né ho orgánu27) na ná kla dy oso by zod po ved -
nej za ná klad.

(3) Ak sa kon tro la mi pod ¾a od se kov 1 a 2 zis tí váž ne ale -
bo opa ko va né po ru še nie ve te ri nár nych po žia da viek,4) po -
u ži jú sa usta no ve nia § 21 a 22.

(4) Usta no ve nia od se ku 2 sa ne po u ži jú, ak prí sluš ný
orgán27) po vo lil po u ži tie pro duk tov pod ¾a oso bit né ho
predpisu29) pod pod mien kou, že nie je ohroz e né zdra vie
¾udí ale bo zdra vie zvie rat.

(5) Ná kla dy vy na lo že né na vrá te nie zá siel ky ale bo na
jej ne škod né od strá ne nie, ale bo na vy u ži tie pro duk tov
na iné úče ly zná ša oso ba zod po ved ná za ná klad ale bo
jej zá stup ca.

(6) Ak sa zis tí, že do šlo k zá mer né mu po ru še niu pred -
pi sov ale bo k ich po ru še niu pre ve do mú ne dban li vos�,
prí sluš ný orgán27) ulo ží oso be zod po ved nej za ná klad
po ku tu pod ¾a oso bit né ho pred pi su.28) 

(7) Na úče ly toh to pa ra gra fu sa po u ži jú usta no ve nia
pod ¾a oso bit né ho pred pi su.12)

(8) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie po dro bnos ti o štan dar di zá cii hod no tia -
cich kri té rií na roz ho do va nie o za miet nu tí, za ba ve ní
ale bo ne škod nom od strá ne ní zá siel ky.

§ 17

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v sú la de
s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp -
skej únie
a) vydá zoz nam rast lin ných pro duk tov, kto ré naj mä

vzh¾a dom na ich ïal šie ur če nie môžu zvý ši� ri zi ko ší -
re nia in fekč ných cho rôb ale bo ná kaz li vých cho rôb
zvie rat a z toh to dô vo du majú pod lie ha� ve te ri nár -
nym kon tro lám pod ¾a toh to na ria de nia, a naj mä
kon tro lám pod ¾a § 4, aby sa ove ril pô vod a za mýš ¾a -
né ur če nie tých to rast lin ných pro duk tov,

b) určí pod mien ky tý ka jú ce sa zdra via zvie rat, kto ré
musí tre tia kra ji na spĺ ňa�, a zá ru ky, kto ré musí tre -

tia kra ji na po núk nu�, naj mä spô sob spra co va nia
po ža do va ný na zá kla de si tu á cie tý ka jú cej sa zdra via
zvie rat v tej to kra ji ne,

c) vydá zoz nam tre tích kra jín, kto ré môžu by� na zá kla -
de zá ruk schvá le né na vý voz rast lin ných pro duk tov
pod ¾a pís me na a) do Eu róp skych spo lo čen stiev,

d) určí špe ci fic ké kon trol né po stu py, naj mä vzh¾a dom
na od ber vzo riek, kto ré sa môžu po u ži� pri tých to
pro duk toch, hlav ne v prí pa de do vo zov vo¾ ne ulo že -
ných zá sie lok.

(2) Čer stvé pro duk ty ry bo lo vu pria mo vy kla da né z ry -
bár skej lode plá va jú cej pod vlaj kou tre tej kra ji ny mu sia 
by� pred tým, ako sú do ve ze né na úze mie Eu róp skych
spo lo čen stiev, po dro be né v sú la de s oso bit ným
predpisom30) ve te ri nár nym kon tro lám usta no ve ným
pre ryby pria mo vy kla da né z ry bár skych lodí plá va jú -
cich pod vlaj kou člen ské ho štá tu.

(3) Vý nim kou z § 3 ods. 2 mož no v sú la de s práv ny mi
akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie vy -
ko ná va� kon tro ly usta no ve né v tom to na ria de ní pri
zmra ze ných a hl bo ko zmra ze ných tu nia koch, kto ré boli 
bez od re za nia hla vy a vy ňa tia čriev pria mo vy lo že né
z lode pat ria cej spo loč né mu pod ni ku re gis tro va né mu
v sú la de s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi, ak 
a) ta ké to kon tro ly sú vy ko ná va né prí sluš ným or gá nom 

naj bliž šej hra nič nej in špekč nej sta ni ce v pod ni ku
ur če nia schvá le nom na spra cú va nie ta kýchto pro -
duk tov,

b) spra cú va jú ci pod nik je umies tne ný vo vzdia le nos ti
nie väč šej ako 75 km od hra nič nej in špekč nej sta ni -
ce,

c) pro duk ty sú pre pra vo va né z mies ta za kot ve nia do
pod ni ku ur če nia pod col ným do h¾a dom v sú la de
s po stu pom usta no ve ným v § 8 ods. 5 písm. a).

(4) V sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen -
stiev a Eu róp skej únie môže štát na ve te ri nár na a po tra -
vi no vá sprá va po vo li� vý nim ky z usta no ve ní § 6 ods. 1
písm. b), ak ide o za mest nan cov zod po ved ných za vy ko -
ná va nie kon trol a vy sta vo va nie cer ti fi ká tov, z usta no -
ve ní § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre hra nič né in špekč né sta -
ni ce, kde sú ryby pred kla da né na kon tro lu v sú la de
s oso bit ným pred pi som.30)

§ 18

(1) Bez toho, aby boli dotk nu té usta no ve nia § 3 až 17,
úrad ný ve te ri nár ny le kár môže vy ko na� aké ko¾ vek kon -
tro ly, kto ré po va žu je za pri me ra né, aby po tvr dil ale bo
vy lú čil po do zre nie, že nie sú spl ne né ve te ri nár ne po žia -
dav ky pod ¾a oso bit né ho predpisu4) ale bo sú po chyb -
nos ti o
a) to tož nos ti ale bo ak tu ál nom ur če ní pro duk tov,
b) tom, či pro duk ty zod po ve da jú zá ru kám usta no ve -

ným pre jed not li vé dru hy pro duk tov,
c) zho de so zá ru ka mi tý ka jú ci mi sa zdra via ¾udí a zdra -

via zvie rat usta no ve ný mi v oso bit nom pred pi se.4)

(2) Kon tro lo va né pro duk ty mu sia zos ta� pod do zo rom 
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29) Na ria de nie Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1774/2002.
30) 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 v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 383/2004 Z. z. 



prí sluš né ho or gá nu ve te ri nár nej sprá vy až do zís ka nia
vý sled kov kon trol. Ak sa po tvr dí po do zre nie pod ¾a od -
se ku 1, musí sa sprís ni� a zin ten zív ni� kon tro la pro -
duk tov rov na ké ho pô vo du pod ¾a § 16 ods. 3.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie po dro bnos ti o kon tro lách uve de ných v od -
se ku 1 a 2.

§ 19

(1) Usta no ve nia § 3 až 18 sa ne vz�a hu jú na pro duk ty,
kto ré
a) tvo ria sú čas� osob nej ba to ži ny ces tu jú cich a sú ur -

če né na ich osob nú spot re bu, ak ich množ stvo ne -
pre sa hu je množ stvo pod ¾a od se ku 3 a ak po chá dza -
jú z člen ské ho štá tu ale bo z tre tej kra ji ny, ale bo jej
čas ti, kto rá je uve de ná na zo zna me pod ¾a oso bit né -
ho predpisu31) a z kto rej nie je do voz za ká za ný, 

b) sú za sie la né v ma lých ba líč koch fy zic kým oso bám,
ak nie sú do vá ža né na úče ly ob cho du a ak ich množ -
stvo ne pre sa hu je množ stvo sta no ve né v sú la de s od -
se kom 3 a ak po chá dza jú z tre tej kra ji ny ale bo jej
čas ti, kto rá je uve de ná na zo zna me pod ¾a oso bit né -
ho predpisu31) a z kto rej nie je do voz za ká za ný,

c) sa na chá dza jú na pa lu bách do prav ných pros tried -
kov za bez pe ču jú cich me dzi ná rod nú pre pra vu a sú
ur če né na stra vo va nie per so ná lu a ces tu jú cich pod
pod mien kou, že ne bu dú uve de né na úze mie Eu róp -
skych spo lo čen stiev; ak sa ta ké to pro duk ty ale bo
ku chyn ský od pad z nich vy kla da jú, mu sia sa ne -
škod ne od strá ni�. Nie je však pot reb né ne škod ne od -
strá ni� pro duk ty, ak sa pre kla da jú pria mo z jed né ho
do prav né ho pros tried ku za bez pe ču jú ce ho me dzi ná -
rod nú pre pra vu do dru hé ho v tom is tom prí sta ve
ale bo na tom is tom le ti sku pod col ným do h¾a dom,

d) boli po dro be né te pel né mu ošet re niu v ne prie duš ne
uzav re tých oba loch pri hod no te Fo 3,00 ale bo viac
a ak ich množ stvo ne pre sa hu je množ stvo sta no ve né
v sú la de s od se kom 3, 

 1. tvo ria sú čas� osob nej ba to ži ny ces tu jú cich a sú
ur če né na ich osob nú spot re bu,

 2. sú za sie la né v ma lých ba líč koch fy zic kým oso bám 
a nie sú do vá ža né na úče ly ob cho du,

e) sú za sie la né ako ob chod né vzor ky ale bo sú ur če né
na vý sta vy pod pod mien kou, že nie sú ur če né na pre -
daj a boli vo pred schvá le né na ta ké to úče ly prí sluš -
ným or gá nom,

f) sú ur če né na vý skumné úče ly ale bo na ana lý zy, ak je 
to mož né ur či� na zá kla de úrad ných kon trol, za
pred po kla du, že ta ké to pro duk ty nie sú do da né na
vý ži vu ¾udí a že po skon če ní vý sta vy ale bo po vy ko -
na ní vý skumu ale bo ana lýz budú tie to pro duk ty,
s vý nim kou množ stva po u ži té ho pri ana lý zach, zni -
če né ale bo odo sla né na spä� do kra ji ny pô vo du pri
spl ne ní ur či tých pod mie nok sta no ve ných prí sluš -
ným or gá nom; v tom prí pa de a v prí pa de uve de nom
v pís me ne e) musí prí sluš ný or gán zabezpeči�, aby

uve de né pro duk ty ne moh li by� po u ži té na iné úče ly
ako tie, na kto ré boli do ve ze né na úze mie štá tu ur če -
nia.

(2) Usta no ve nia mi pod ¾a od se ku 1 nie sú dotk nu té
usta no ve nia vz�a hu jú ce sa na čer stvé mäso a mä so vé
vý rob ky pod ¾a oso bit né ho pred pi su.32)

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va určí v sú -
la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu -
róp skej únie im ple men tač né pra vid lá, a naj mä li mi ty
váhy pre rôz ne pro duk ty za hr nu té vo vý nim kách pod ¾a
od se ku 1.

§ 20

(1) Ak sa na úze mí tre tej kra ji ny vy skyt la cho ro ba ale -
bo sa šíri cho ro ba pod lie ha jú ca po vin né mu hlá se niu
pod ¾a oso bit né ho pred pi su,33) zo o nó za ale bo iná cho ro -
ba, ale bo jav, kto rý môže pred sta vo va� váž ne ne bez pe -
čen stvo pre zdra vie ¾udí ale bo zdra vie zvie rat, ale bo ak
na to opráv ňu jú aké ko¾ vek iné dô vo dy tý ka jú ce sa
zdra via zvie rat, naj mä v dô sled ku zis te ní zo stra ny ve -
te ri nár nych od bor ní kov ale bo kon tro la mi vy ko na ný mi
na hra nič nej in špekč nej sta ni ci, štát na ve te ri nár na
a po tra vi no vá sprá va môže v sú la de s práv ny mi akt mi
Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie oka mžite
a vzh¾a dom na zá važ nos� si tu á cie 
a) za sta vi� do vo zy z tre tej kra ji ny ale bo jej čas ti, prí -

pad ne do vo zy rea li zo va né cez dotk nu tú tre tiu kra ji -
nu tran zi tu,

b) ur či� oso bit né pod mien ky pre pro duk ty po chá dza jú -
ce z prí sluš nej tre tej kra ji ny ale bo jej čas ti,

c) vy pra co va� na zá kla de ak tu ál nych zis te ní po žia dav -
ky na vhod né kon tro ly, kto ré môžu za hŕ ňa� špe ci fic -
ké vy h¾a dá va nie ri zík pre zdra vie ¾udí ale bo zdra vie
zvie rat a v zá vis los ti od vý sled ku tých to kon trol zvý -
ši� frek ven ciu fy zic kých kon trol.

(2) Ak aká ko¾ vek z kon trol pod ¾a toh to na ria de nia
pre u ká že, že by zá siel ka pro duk tov moh la pred sta vo -
va� ne bez pe čen stvo pre zdra vie ¾udí ale bo zdra vie zvie -
rat, prí sluš ný or gán 
a) môže oka mžite za dr ža� zá siel ku a da� ju ne škod ne

od strá ni�,
b) musí in for mo va� ostat né hra nič né in špekč né sta ni -

ce a Eu róp sku ko mi siu o zis te ných sku toč nos tiach
a o pô vo de pro duk tov v sú la de s oso bit ným pred pi -
som.12)

(3) Ak na sta nú okol nos ti pod ¾a od se ku 1, môže štát -
na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pri ja� v sú la de
s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp -
skej únie do čas né ochran né opat re nia tý ka jú ce sa pro -
duk tov, na kto ré sa vz�a hu jú § 11 až 13.

(4) Ak štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va ofi -
ciál ne in for mu je Eu róp sku ko mi siu o pot re be pri ja�
ochran né opat re nia a Eu róp ska ko mi sia ne up lat ní
usta no ve nia pod ¾a od sekov 1 až 3 ale bo ne u po ve do mí
Stá ly ve te ri nár ny vý bor, môže štát na ve te ri nár na a po -
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31) § 24 ods. 2 písm. a) zá ko na č. 488/2002 Z. z. 
32) § 1 ods. 3 na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 284/2003 Z. z. o zdra vot ných prob lé moch a prob lé moch ve te ri nár nej in špek cie pri

do vo ze ho vä dzie ho do byt ka, oviec, kôz, oší pa ných, čer stvé ho mäsa ale bo mä so vých vý rob kov z tre tích kra jín. 
33) § 17 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 



tra vi no vá sprá va pri ja� do čas né ochran né opat re nia
vzh¾a dom na dotk nu té pro duk ty, pri čom o tom in for -
mu je ostat né člen ské štá ty a Eu róp sku ko mi siu.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie zme ni�, zru ši� ale bo roz ší ri� opat re nia 
pri ja té pod ¾a od se kov 1 až 4. 

(6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va môže
v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo lo čen stiev
a Eu róp skej únie pri ja� po dro bné pra vid lá na uplat ňo -
va nie toh to pa ra gra fu.

§ 21

(1) V roz sa hu pot reb nom na jed not né po u ži tie práv -
ne ho aktu Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie
uve de né ho v prí lo he č. 3 môžu ve te ri nár ni od bor ní ci
Eu róp skej ko mi sie v spo lu prá ci s prí sluš ným or gá nom 
a) ove ro va�, či Slo ven ská re pub li ka spĺ ňa usta no ve né

po žia dav ky,
b) vy ko ná va� kon tro ly na mies te s cie ¾om ove ri�, či sa

kon tro ly vy ko ná va jú v sú la de s tým to na ria de ním. 

(2) Prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy,34) iné or gá ny
ve rej nej sprá vy a oso by, kto rých sa tie to kon tro ly tý ka -
jú, pos kyt nú ve te ri nár nym od bor ní kom Eu róp skej ko -
mi sie pri pl ne ní ich úloh všet ku pot reb nú po moc, naj -
mä im umož nia prí stup ku všet kým pot reb ným
in for má ciám, k do kla dom a oso bám, ako aj vstup do
miest, cho vov, za ria de ní a do prav ných pros tried kov na
úče ly vy ko ná va nia kon trol v rov na kom roz sa hu ako
prí sluš né mu or gá nu ve te ri nár nej sprá vy. Prí sluš ný or -
gán ve te ri nár nej sprá vy pri jme opat re nia ne vy hnut né
na od strá ne nie zis te ných ne dos tat kov.

§ 22

(1) Ak kon tro ly pod ¾a toh to na ria de nia na sved ču jú
tomu, že boli váž ne ale bo opa ko va ne po ru še né ve te ri -
nár ne po žia dav ky,4) štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va
a) in for mu je Eu róp sku ko mi siu o dru hu po u ži tých

pro duk tov a dru hu dotk nu tej zá siel ky, pri čom Eu -
róp ska ko mi sia tie to in for má cie ozná mi všet kým
hra nič ným in špekč ným sta ni ciam,

b) vy ko ná prís nej šie kon tro ly všet kých zá sie lok pro -
duk tov rov na ké ho pô vo du, a naj mä na sle du jú cich
de sa� zá sie lok rov na ké ho pô vo du musí po za sta vi�
na hra nič nej in špekč nej sta ni ci na účel vy ko na nia
fy zic kej kon tro ly vrá ta ne od be ru vzo riek a la bo ra tór -
nych vy šet re ní pod ¾a prí lo hy č. 2 a musí by� zlo že ná
zá lo ha na po kry tie ná kla dov za kon tro lu; ak ta ké to
do da toč né kon tro ly po tvr dia, že pro duk ty ne zod po -
ve da jú ve te ri nár nym po žia dav kám pod ¾a oso bit né ho 
pred pi su,4) chyb ná zá siel ka ale bo jej čas� musí by�
ne škod ne od strá ne ná pod ¾a § 16 ods. 2 písm. a) a b),

c) in for mu je Eu róp sku ko mi siu o vý sled koch ove ¾a prís -
nej ších kon trol a Eu róp ska ko mi sia na zá kla de tej to
in for má cie vy ko ná všet ky ne vy hnut né šet re nia, aby
iden ti fi ko va la dô vo dy a pô vod zis te ných po ru še ní.

(2) Ak kon tro ly zis tia, že boli pre kro če né ma xi mál ne

li mi ty re zí duí, vy ko na jú sa kon tro ly pod ¾a od se ku 1
písm. b).

§ 23

(1) Ak sa štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va na
zá kla de kon trol na mies te ob cho do va nia s pro duk tmi
dom nie va, že sa ne do dr ža li po žia dav ky pod ¾a toh to na -
ria de nia na hra nič nej in špekč nej sta ni ci ale bo v col -
nom skla de, slo bod nom col nom pás me ale bo v slo bod -
nom col nom skla de uve de nom v § 12 iné ho člen ské ho
štá tu, ihneï kon tak tu je prí sluš ný ústred ný or gán toh -
to člen ské ho štá tu.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va, ak sa to
týka hra nič ných in špekč ných sta níc ale bo col ných
skla dov, slo bod ných col ných pá siem ale bo slo bod ných
col ných skla dov na úze mí Slo ven skej re pub li ky, pri jme
všet ky pot reb né opat re nia a in for mu je prí sluš né or gá -
ny dotk nu té ho člen ské ho štá tu o po va he vy ko na ných
kon trol, o pri ja tých roz hod nu tiach a o dô vo doch na ta -
ké roz hod nu tia.

§ 24

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v spo lu -
prá ci s prí sluš ný mi or gán mi iných člen ských štá tov
zos ta ví prog ra my na vý me nu úrad ní kov spl no moc ne -
ných vy ko ná va� kon tro ly pro duk tov z tre tích kra jín.
Prog ra my budú spo loč ne s Eu róp skou ko mi siou ko or -
di no va né so Stá lym ve te ri nár nym vý bo rom. Na úče ly
zlep še nia a roz vo ja vý men ných prog ra mov sa mu sia
vzia� do úva hy zís ka né skú se nos ti.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va v spo lu -
prá ci s prí sluš ný mi or gán mi iných člen ských štá tov
pri jme všet ky opat re nia ne vy hnut né na umož ne nie im -
ple men tá cie prog ra mov, kto ré sú vý sled kom ko or di ná -
cie pod ¾a od se ku 1.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va in for mu -
je je den krát roč ne Stá ly ve te ri nár ny vý bor o im ple men -
tá cii prog ra mu pod ¾a od se ku 1.

  § 25

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va za bez pe čí,
aby sa úrad ní ve te ri nár ni le ká ri pra cu jú ci na hra nič -
ných in špekč ných sta ni ciach zú čas tňo va li na špe ciál -
nych ško lia cich prog ra moch or ga ni zo va ných štát nou
ve te ri nár nou a po tra vi no vou sprá vou ale bo prí sluš ný -
mi or gán mi iných člen ských štá tov, kto ré mu sia by�
pri pra ve né v sú la de s práv ny mi akt mi Eu róp skych spo -
lo čen stiev a Eu róp skej únie.

§ 26

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. 3.

§ 27

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky

Strana 4714 Zbierka zákonov č. 534/2004 Čiastka 224

34) § 4 ods. 3 zá ko na č. 488/2002 Z. z. 



č. 321/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú prin cí py or ga -
ni zá cie ve te ri nár nych kon trol pro duk tov vstu pu jú cich
do Slo ven skej re pub li ky z tre tích kra jín.

§ 28

Toto na ria de nie na do bú da účin nos� 15. ok tób ra 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r. 
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Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.

FY ZIC KÁ KON TRO LA PRO DUK TOV

(1) Fy zic ké kon tro ly ži vo číš nych pro duk tov sa vy ko ná va jú s cie ¾om za bez pe či�, aby pro duk ty zod po ve da li úče lu
uve de né mu vo ve te ri nár nom cer ti fi ká te ale bo v do kla de. Zá ru ky tý ka jú ce sa pô vo du po tvr de né kra ji nou pô vo du mu -
sia by� pri me ra ne ove re né, až kým nie je za ru če né, že na sle du jú ca pre pra va pro duk tov ne zme ní ich pô vod ne ga ran to -
va nú kva li tu.

(2) Vy ko ná va jú sa
a) sen zo ric ké vy šet re nia ako vôňa, far ba, kon zis ten cia a chu�,
b) jed no du ché fy zic ké tes ty ale bo che mic ké tes ty ako rez, roz mra zo va nie, skúš ka va rom a pe če ním,
c) la bo ra tór ne tes ty na de tek ciu

1. re zí duí,
2. pa to gé nov,
3. kon ta mi nan tov,
4. dô ka zov sved čia cich o zme ne.

(3) Bez oh¾a du na druh pro duk tu musí sa vy ko na�
a) kon tro la pod mie nok pre pra vy a do prav né ho pros tried ku, naj mä na účel iden ti fi ko va nia ne dos tat kov ale bo zmien

v chla dia com re �az ci,
b) sku toč ná hmot nos� zá siel ky a hmot nos� uve de ná vo ve te ri nár nom cer ti fi ká te ale bo v do kla de mu sia by� po rov na -

né a v prí pa de pot re by musí by� celá zá siel ka od vá že ná,
c) oba lo vý ma te riál a všet ky ozna če nia (pe čiat ky, eti ke ty) mu sia by� skon tro lo va né, aby sa za bez pe čil ich sú lad s ve -

te ri nár ny mi po žia dav ka mi pod ¾a oso bit né ho pred pi su,1)
d) kon tro la tep lo ty po ža do va nej v sú la de s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi pod ¾a oso bit né ho predpisu1) a jej do dr ža nia

po čas pre pra vy,
e) celá sada ba le ní ale bo v prí pa de ve¾ ko spot re bi te¾ ských ba le ní vzo riek musí by� skon tro lo va ná pred tým, ako sa po -

dro bí sen zo ric ké mu vy šet re niu a fy zi kál nym tes tom, che mic kým tes tom a iným la bo ra tór nym tes tom. Tes ty sa
mu sia vy ko ná va� tak, aby za hŕ ňa li celé vzor ky odob ra té z ce lej zá siel ky, kto rá v prí pa de pot re by musí by� čias toč ne 
vy lo že ná, aby sa za bez pe či lo, že všet ky čas ti zá siel ky sú do stup né. Vy šet re nia mu sia by� vy ko na né pri 1 % jed no -
tiek ale bo ba le ní zá siel ky, mi ni mál ne pri dvoch a ma xi mál ne pri de sia tich jed not kách/ba le ní. V zá vis los ti od pro -
duk tov a okol nos tí môžu or gá ny ve te ri nár nej sprá vy tr va� na roz siah lej ších kon tro lách. V prí pa de ve¾ ko ob je mo -
vých to va rov musí by� odob ra tých naj me nej pä� vzo riek z rôz nych čas tí zá siel ky, 

f) tam, kde sa vy ko ná va jú ná hod né la bo ra tór ne tes ty, kto ré hneï ne po skyt nú vý sled ky, a ak ne hro zí ne bez pe čen -
stvo vo vz�a hu k zdra viu ¾udí a zdra viu zvie rat, mož no zá siel ku pre pus ti�. Ak sa la bo ra tór ne tes ty vy ko ná va li z dô -
vo du po do zre nia na ne dos tat ky ale bo pred chá dza jú ce tes ty dali po zi tív ny vý sle dok, zá siel ky ne smú by� pre pus te -
né, ak ta ké to la bo ra tór ne tes ty ne da jú ne ga tív ny vý sle dok,

g) do prav né pros tried ky mu sia by� úpl ne vy lo že né v prí pa doch, ak 
1. na klád ka bola vy ko na ná ta kým spô so bom, že ani čias toč né vy lo že nie zá siel ky ne u mož ňu je prí stup ku všet kým

čas tiam zá siel ky,
2. kon tro la mi vzo riek sa zis ti li ne dos tat ky,
3. pri pred chá dza jú cej zá siel ke sa zis ti li ne dos tat ky,
4. ve te ri nár ny in špek tor hra nič nej in špekč nej sta ni ce má po do zre nie na ne dos tat ky,

h) len čo bola fy zic ká kon tro la ukon če ná, prí sluš ný or gán ve te ri nár nej sprá vy musí po tvr di� jej vy ko na nie uzav re tím
a úrad ným ope čiat ko va ním všet kých ot vo re ných ba le ní a opä tov ným za plom bo va ním všet kých kon taj ne rov, pri -
čom čís lo plom by sa musí za pí sa� do hra nič ných pre prav ných do kla dov.
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1) § 3 ods. 1 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.



Prí lo ha č. 2
k nariadeniu vlády č. 534/2004 Z. z.

VŠE OBEC NÉ POD MIEN KY NA SCHVÁ LE NIE HRA NIČ NÝCH IN ŠPEKČ NÝCH STA NÍC

Hra nič ná in špekč ná sta ni ca sa schvá li na úče ly kon tro ly pro duk tov, len ak je vy ba ve ná

a) per so ná lom pot reb ným na vy ko ná va nie kon tro ly do kla dov (cer ti fi ká ty o zdra vot nom sta ve zvie rat a zdra vot nej ne -
škod nos ti pro duk tov ale bo aké ko¾ vek ïal šie do kla dy sta no ve né v sú la de s ve te ri nár ny mi po žia dav ka mi),1) kto ré
spre vá dza jú pro duk ty,

b) dos ta toč ným poč tom ve te ri nár nych in špek to rov a od bor ných ve te ri nár nych za mest nan cov špe ciál ne vy ško le ných
na vy ko ná va nie kon trol, kto rý zod po ve dá množ stvu pro duk tov kon tro lo va ných na hra nič nej in špekč nej sta ni ci,
po tvr dzu jú cich, že pro duk ty zod po ve da jú sprie vod ným do kla dom, a sys te ma tic kých fy zic kých kon trol kaž dej zá -
siel ky pro duk tov,

c) per so ná lom na od ber a spra co va nie ná hod ných vzo riek zo zá sie lok pro duk tov kon tro lo va ných na hra nič nej in -
špekč nej sta ni ci,

d) dos ta toč ne ve¾ ký mi prie stor mi vy ho vu jú ci mi pot re bám za mest nan cov, kto rí zod po ve da jú za vy ko ná va nie ve te ri -
nár nych kon trol,

e) vhod ný mi hy gie nic ký mi prie stor mi a za ria de nia mi na vy ko ná va nie bež ných ana lýz a na od ber vzo riek pod ¾a toh to
ap ro xi mač né ho na ria de nia,

f) vhod ný mi hy gie nic ký mi prie stor mi a za ria de nia mi na od ber a spra co va nie vzo riek na bež né kon tro ly v sú la de s ve -
te ri nár ny mi požiadavkami1) (mik ro bio lo gic ké štan dar dy),

g) služ ba mi špe cia li zo va né ho la bo ra tó ria, kto ré je schop né vy ko ná va� špe ciál ne vy šet re nia vzo riek odob ra tých na
hra nič nej in špekč nej sta ni ci,

h) chla dia ren ský mi ale bo mra zia ren ský mi sklad mi a prie stor mi na usklad ne nie čas tí zá sie lok odob ra tých na úče ly
vy šet re ní a pro duk tov, kto rých uvo¾ ne nie do vo¾ né ho obe hu ne bo lo schvá le né ve te ri nár nym in špek to rom hra nič -
nej in špekč nej sta ni ce,

i) vhod ným vy ba ve ním umož ňu jú cim rých lu vý me nu in for má cií,  naj mä s ostat ný mi hra nič ný mi in špekč ný mi sta ni -
ca mi (cez po čí ta čo vý sys tém pod ¾a oso bit né ho predpisu2) ale bo Shift pro jekt),

j) služ ba mi pre vádz kar ne kva li fi ko va nej vy ko ná va� ošet re nie pod ¾a oso bit né ho pred pi su.3)
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1) § 3 ods. 1 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.
2) Na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 271/2003 Z. z. o po čí ta čo vej sie ti spá ja jú cej ve te ri nár ne or gá ny (ANI MO).
3) Na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1774/2002 zo dňa 3. ok tób ra 2002, kto rým sa usta no vu jú zdra vot né pred pi sy

tý ka jú ce sa ži vo číš nych ved ¾aj ších pro duk tov, kto ré nie sú ur če né na ¾ud skú spot re bu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002).



Prí lo ha č. 3
k nariadeniu vlády č. 534/2004 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 97/78/EHS z 18. de cem bra 1997  sta no vu jú ca prin cí py vplý va jú ce na or ga ni zá ciu ve te ri nár nych
kon trol pro duk tov vstu pu jú cich do Spo lo čen stva z tre tích  kra jín (Ú. v. ES L 24, 30. 01. 1998, s. 9) v zne ní Aktu o pod -
mien kach pri stú pe nia Slo ven skej re pub li ky k Eu róp skej únii (Ú. v. EÚ L  236, 23. 09. 2003).

Práv ne pred pi sy Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie 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 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.
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