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

z 3. no vem bra 2004

o mo ni to ro va ní zo o nóz a pô vod cov zo o nóz

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) Úče lom toh to na ria de nia vlá dy je za bez pe či� po -
stu py
a) riad ne ho mo ni to ro va nia zo o nóz a pô vod cov zo o nóz,

ich an ti mik ro biál nej re zis ten cie a ohnísk cho rôb po -
chá dza jú cich z po tra vín a ich ná le ži té ho epi de mio lo -
gic ké ho pre skú ma nia,

b) zbe ru in for má cií v rám ci Eu róp ske ho spo lo čen stva
(ïa lej len „spo lo čen stvo“) pot reb ných na vy hod no te -
nie re le vant ných sme rov a zdro jov.

(2) Toto na ria de nie vlá dy usta no vu je
a) mo ni to ro va nie zo o nóz a pô vod cov zo o nóz,
b) mo ni to ro va nie an ti mik ro biál nej re zis ten cie pô vod -

cov zo o nóz,
c) epi de mio lo gic ké šet re nie ohnísk cho rôb po chá dza -

jú cich z po tra vín,
d) vý me nu in for má cií tý ka jú cich sa zo o nóz a pô vod cov

zo o nóz.

(3) Tým to na ria de ním vlá dy nie sú dotk nu té prí sluš -
né práv ne ak ty spo lo čen stva, kto ré sa tý ka jú zdra via
zvie rat, vý ži vy zvie rat, hy gie ny po tra vín, pre nos ných
¾ud ských ocho re ní, bez peč nos ti a ochra ny zdra via pri
prá ci, ge ne tic kej tech no ló gie a pre nos ných spon gi -
form ných en ce fa lo pa tií.

§ 2

(1) Na úče ly toh to na ria de nia vlá dy sa ro zu mie
a) zo o nó zou cho ro ba ale bo in fek cia, kto rá sa môže pre -

nies� pri ro dze ným spô so bom pria mo ale bo ne pria -
mo me dzi zvie ra ta mi ale bo zo zvie rat na ¾udí,

b) pô vod com zo o nóz kaž dý ví rus, bak té ria, huba, pa ra -
zit ale bo iná bio lo gic ká jed not ka, kto rá môže vy vo la�
vznik zo o nó zy,

c) an ti mik ro biál nou re zis ten ciou schop nos� mik ro or -

ga niz mov ur či té ho dru hu pre ži� ale bo sa aj
roz mno žo va� v prí tom nos ti ur či tej kon cen trá cie an -
ti mik ro biál ne ho pros tried ku, kto rá zvy čaj ne po sta -
ču je na za me dze nie ale bo usmr te nie mik ro or ga niz -
mov rov na ké ho dru hu,

d) ohni skom cho ro by, pri kto rej je fak to rom pre no su
po tra vi na, nový vý skyt dvoch ale bo via ce rých prí pa -
dov toho is té ho ocho re nia ale bo in fek cie u ¾udí, kto -
rý je sle do va ný za da ných okol nos tí, ale bo si tu á cia,
v kto rej sle do va ný po čet prí pa dov pre siah ne oča ká -
va ný po čet a kde tie to prí pa dy spá ja ten istý zdroj po -
tra vín ale bo sú prav de po dob ne spo je né s tým is tým
zdro jom po tra vín,

e) mo ni to ro va ním sys tém zbe ru, ana lý zy a ší re nia úda -
jov o vý sky te zo o nóz, pô vod cov zo o nóz a ich an ti mik -
ro biál nej re zis ten cie.

(2) Na úče ly toh to na ria de nia sa po u ži jú aj po jmy
uve de né v oso bit nom pred pi se.1)

§ 3

(1) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re -
pub li ky (ïa lej len „mi nis ter stvo“) a Mi nis ter stvo zdra -
vot níc tva Slo ven skej re pub li ky za bez pe čia, aby sa úda -
je o vý sky te zo o nóz a pô vod coch zo o nóz a ich
an ti mik ro biál nej re zis ten cii zhro maž ïo vali, ana ly zo -
vali a uve rej ňo vali bez od klad ne v sú la de s tým to na ria -
de ním a iný mi opat re nia mi pri ja tý mi v sú la de s tým to
na ria de ním.

(2) Or gá ny štát nej sprá vy vo ve te ri nár nej oblasti2)
a or gá ny na ochra nu zdravia3) sú prí sluš ný mi or gán mi
na úče ly toh to na ria de nia.

(3) Kon takt ným mies tom pre Eu róp sku ko mi siu (ïa -
lej len „ko mi sia“) je Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va Slo ven skej re pub li ky (ïa lej len „štát na ve te ri -
nár na a po tra vi no vá sprá va“). 

(4) Mi nis ter stvo in for mu je ko mi siu o usta no ve ní prí -
sluš ných or gá nov a usta no ve ní kon takt né ho mies ta.

(5) Prí sluš né or gá ny pod ¾a od se ku 2 spo lu pra cu jú pri 
za bez pe čo va ní im ple men tá cie po žia da viek v sú la de
s tým to na ria de ním.

(6) Mi nis ter stvo a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a od se ku 1 za bez pe čia, aby sa vy -
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1) Na ria de nie Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. ja nu ára 2002, kto ré usta no vu je vše obec né zá sa dy a po žia dav ky zá ko -
na o po tra vi nách, zria ïu je Eu róp sky úrad pre bez peč nos� po tra vín a kto ré usta no vu je po stu py v zá le ži tos tiach bez peč nos ti po tra vín
( Ú. v. ES L 31, 1. 02. 2002) v zne ní na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 1642/2003 z 22. júla 2003 ( Ú. v. EÚ L 245, 29. 09. 2003).

2) § 4 ods. 3 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. 
3) § 18 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 272/1994 Z. z. o ochra ne zdra via ¾udí v zne ní ne skor ších pred pi sov. 



tvorila účin ná a stá la spo lu prá ca za lo že ná na vo¾ nej vý -
me ne vše obec ných in for má cií, a ak je to pot reb né, tak
aj špe ci fic kých úda jov, me dzi prí sluš ný mi or gán mi
pod ¾a od se ku 2 a
a) prí sluš ný mi or gán mi pri na vr ho va ní a tvor be práv -

nych ak tov spo lo čen stva v ob las ti zdra via zvie rat,
b) prí sluš ný mi or gán mi pri na vr ho va ní a tvor be práv -

nych ak tov spo lo čen stva v ob las ti kr mív,
c) prí sluš ný mi or gán mi pri na vr ho va ní a tvor be práv -

nych ak tov v ob las ti hy gie ny po tra vín,
d) štruk tú ra mi ale bo or gán mi pod ¾a oso bit né ho pred -

pi su,4)
e) iný mi prí sluš ný mi or gán mi a or ga ni zá cia mi.

(7) Mi nis ter stvo a Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven -
skej re pub li ky za bez pe čia vý cho dis ko vé a prie bež né
vzde lá va nie za mest nan cov prí sluš ných or gá nov vo ve -
te ri nár nej ob las ti, mik ro bio ló gii ale bo epi de mio ló gii.

§ 4

(1) Prí sluš né or gá ny pod ¾a § 3 ods. 2 zbie ra jú re le -
vant né a po rov na te¾ né úda je na iden ti fi ká ciu, cha rak -
te ris ti ku a od had mie ry ri zi ka vo vz�a hu k zo o nó zam
a pô vod com zo o nóz.

(2) Mo ni to ro va nie zo o nóz a pô vod cov zo o nóz sa usku -
toč ňu je na stup ni ale bo stup ňoch po tra vi no vé ho re �az -
ca, kto ré sú naj vhod nej šie na zá chyt zo o nó zy ale bo pô -
vod cov zo o nó zy a kto ré sú
a) na úrov ni pr vo vý ro by ale bo
b) na iných stup ňoch po tra vi no vé ho re �az ca, za hŕ ňa -

júc po tra vi ny a kr mi vá.

(3) Mo ni to ro va nie pod ¾a od se ku 2 umož ňu je zá chyt
zo o nó zy a pô vod cov zo o nóz uve de ných v prí lo he č. 1
čas ti  A. Zo o nó zy a pô vod co via zo o nóz uve dení v prí lo he
č. 1 čas ti B sa mo ni torujú, ak to vy ža du je epi de mio lo -
gic ká si tu á cia v Slo ven skej re pub li ke.

(4) Mo ni to ro va nie pod ¾a od se ku 2 je za lo že né na sys -
té me mo ni to ro va nia schvá le nom mi nis ter stvom. 

§ 5

(1) Ak práv ny akt Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp -
skej únie na riadi ko or di no va né mo ni to ro va nie tý ka jú -
ce sa jed nej zo o nó zy ale bo via ce rých zo o nóz, prí sluš né
or gá ny pod ¾a § 3 ods. 2 za bez pe čia vý kon toh to mo ni to -
ro va nia.

(2) Ak je ur če né ko or di no va né mo ni to ro va nie, je  po -
trebné vy ko na� od kaz na zo o nó zy a pô vod cov zo o nóz
v po pu lá ciách zvie rat uve de ných v oso bit nom pred pi -
se.5)

(3) Mi ni mál ne po žia dav ky, kto ré sa tý ka jú ko or di no -
va né ho mo ni to ro va nia, sú uve de né v prí lo he č. 3.

§ 6

Ak pre vádz ko va te lia po tra vi nár skej pre vádz kar ne
vy ko na jú vy šet re nia na prí tom nos� zo o nóz a pô vod cov
zo o nóz, kto ré sú pred me tom mo ni to ro va nia pod ¾a § 4
ods. 2, za bez pe čia 
a) ucho va nie vý sled kov a ucho va nie izo lo va né ho pô -

vod cu na ob do bie ur če né prí sluš ný mi or gán mi a 
b) ohla so va nie vý sled kov ale bo pos ky to va nie izo lo va -

ných kme ňov na žia dos� prí sluš ných or gá nov. 

§ 7

(1) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va za bez pe -
čí, aby mo ni to ro va nie pos ky tlo po rov na te¾ né úda je
o vý sky te an ti mik ro biál nej re zis ten cie pô vod cov zo o nóz 
a iných pô vod cov v sú la de s po žia dav ka mi usta no ve ný -
mi v prí lo he č. 2, ak môžu ohroz i� zdra vie ¾udí.

(2) Ta ké mo ni to ro va nie do pĺ ňa mo ni to ro va nie pô vod -
cov u ¾udí vy ko ná va né pod ¾a oso bit né ho pred pi su.4)

(3) Po dro bné pra vid lá na im ple men tá ciu toh to usta -
no ve nia usta no ví štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va na zá kla de práv nych ak tov Eu róp skych spo lo -
čen stiev a Eu róp skej únie.

§ 8

(1) Prí sluš né or gá ny pod ¾a § 3 ods. 2 za bez pe čia, aby
v prí pa de, ak im pre vádz ko va te¾ po tra vi nár skej pre -
vádz kar ne pos ky tu je in for má cie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su,6) boli za cho va né po tra vi ny ale bo pri me ra ná
vzor ka z nich tak, aby sa ne s�a ži lo ich pre skú ma nie
v la bo ra tó riu ale bo šet re nie ohni ska cho ro by po chá -
dza jú cej z po tra vín.

(2) Prí sluš ná re gio nál na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va pre skú ma ohni sko cho ro by, pri kto rej fak to rom
pre no su boli po tra vi ny, v spo lu prá ci s or gán mi uve de -
ný mi v oso bit nom pred pi se.7) Šet re nie pos kyt ne úda je
o epi de mio lo gic kom pro fi le, po ten ciál ne na ka ze ných
po tra vi nách a o mož ných prí či nách vzni ku ohni ska. Ak
je to mož né, šet re nie za hŕ ňa pri me ra né epi de mio lo gic -
ké a mik ro bio lo gic ké štú die.

(3) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va odo vzdá
ko mi sii sú hrnnú sprá vu vý sled kov vy ko na ných šet re -
ní, kto rá ob sa hu je in for má cie uve de né v prí lo he č. 4
čas ti E.

(4) Po dro bné pra vid lá tý ka jú ce sa šet re nia ohni ska
cho ro by po chá dza jú cej z po tra vín usta no ví štát na ve te -
ri nár na a po tra vi no vá sprá va na zá kla de práv nych ak -
tov Eu róp skych spo lo čen stiev a Eu róp skej únie.

(5) Od se ky 1 a 2 sa po u ži jú bez toho, aby boli dotk nu -
té práv ne pred pi sy o bez peč nos ti po tra vín, o sys té me
rých lej vý me ny in for má cií a ana lý ze ri zi ka na pre ven ciu 
a kon tro lu pre nos ných ocho re ní u ¾udí, o hy gie ne po -
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4) Roz hod nu tie Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2119/98/ES z 24. sep tem bra 1998, kto rým sa zria ïu je sie� pre epi de mio lo gic ký do h¾ad
a kon tro lu pre nos ných cho rôb v spo lo čen stve (Ú. v. ES L 268, 3. 10. 1998).

5) Prí lo ha č. 1 k na ria de niu Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. no vem bra 2003 o kon tro le sal mo ne ly a iných špe ci -
fic kých zo o no tic kých agen sov pre ná ša ných po tra vi na mi (Ú. v. EÚ L 325, 12. 12. 2003).

6) Čl. 19 ods. 3 na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 178/2002.
7) Čl. 1 roz hod nu tia Eu róp ske ho par la men tu a Rady č. 2119/98/ES Eu róp ske ho par la men tu a Rady.



tra vín a vše obec ných po žia dav kách po tra vi no vých
pred pi sov, naj mä tých, kto ré sa tý ka jú krí zo vých opat -
re ní a po stu pov na stiah nu tie po tra vín a kr mív z obe hu.

 § 9

(1) Prí sluš né or gá ny pod ¾a § 3 ods. 2 zis �u jú na úze mí
Slo ven skej re pub li ky vý voj vý sky tu a zdro je zo o nóz
a pô vod cov zo o nóz a an ti mik ro biál nej re zis ten cie.

(2) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pred lo ží
kaž do roč ne do kon ca mája ko mi sii sprá vu o vý vo ji
a zdro joch zo o nóz, pô vod coch zo o nóz a an ti mik ro biál -
nej re zis ten cie (ïa lej len „sprá va“), kto rá za chy tá va
úda je zoz bie ra né pod ¾a § 4, 7 a 8 po čas pred chá dza jú -
ce ho roka.

(3) Sprá va ob sa hu je in for má cie pod ¾a oso bit né ho
pred pi su.8)

(4) Ná le ži tos ti sprá vy sú uve de né v prí lo he č. 4. Po -
dro bné pra vid lá tý ka jú ce sa ur če nia sprá vy, kto rá za -
hŕ ňa uspo ria da nie a mi ni mál ne po ža do va né in for má -
cie, môže usta no vi� štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá
sprá va na zá kla de práv nych ak tov Eu róp skych spo lo -
čen stiev a Eu róp skej únie.

(5) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va z vlast -
nej ini cia tí vy ale bo na žia dos� ko mi sie, a ak to vy ža du jú 
okol nos ti, pred lo ží ko mi sii do da toč né špe ci fic ké in for -
má cie.

 (6) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va pos kyt -

ne ko mi sii vý sled ky ko or di no va né ho mo ni to ro va nia
pod ¾a § 5. 

(7) Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va zve rej ní
vý sled ky ko or di no va né ho mo ni to ro va nia a ich zá ve ry
vo ves tní ku mi nis ter stva.

§ 10

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va usta no ví re -
fe renč né laboratóriá9) pre kaž dú ob las�, pre kto rú bolo
zria de né re fe renč né la bo ra tó rium spo lo čen stva, a in -
for mu je ko mi siu.

§ 11

Tým to na ria de ním sa pre be rá práv ny akt Eu róp skych
spo lo čen stiev a Eu róp skej únie uve de ný v prí lo he č. 5.

§ 12

Zru šu je sa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky
č. 306/2003 Z. z., kto rým sa usta no vu jú opat re nia na
ochra nu pro ti ur či tým zo o nó zam a ur či tým pô vod com
zo o nóz u zvie rat a v pro duk toch ži vo číš ne ho pô vo du na
úče ly za brá ne nia ohnis kám ná kaz a in to xi ká cií pre ná -
ša ných po tra vi na mi.

§ 13

Toto na ria de nie vlá dy na do bú da účin nos� 1. de cem -
bra 2004.

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
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8) Čl. 3 ods. 2 písm. b) na ria de nia Eu róp ske ho par la men tu a Rady (ES) č. 2160/2003.
9) § 6 ods. 2 písm. n) zá ko na č. 488/2002 Z. z.



Prí lo ha č. 1
k nariadeniu vlády č. 626/2004 Z. z.

MO NI TO RO VA NIE ZO O NÓZ A PÔ VOD COV ZO O NÓZ

Čas �  A

Zo o nó za mi  a pô vod ca mi  zo o nóz, kto ré sa za hŕ ňa jú do mo ni to ro va nia, sú:

1. bru ce ló za a jej pô vod co via,
2. kam py lo bak te rió za a jej pô vod co via,
3. echi no ko kó za a jej pô vod co via,
4. lis te rió za a jej pô vod co via,
5. sal mo ne ló za a jej pô vod co via,
6. tri chi ne ló za a jej pô vod co via,
7. tu ber ku ló za spô so be ná My co bac te rium bo vis,
8. ve ro to xi no gén na Es che ri chia coli.

Čas�  B

Zo o nó za mi a pô vod ca mi  zo o nóz, kto ré sú mo ni to ro va né pod ¾a epi de mio lo gic kej si tu á cie,  sú:

1. ví ru so vé zo o nó zy:
1.1 ka li ci ví rus,
1.2 ví ru so vá he pa ti tí da typu A,
1.3 ví rus chríp ky,
1.4 bes no ta,
1.5 ví ru sy pre ná ša né člán ko nož ca mi,

2. bak te riál ne zo o nó zy:
2.1 bo re lió za a jej pô vod co via,
2.2 bo tu liz mus a jeho pô vod co via,
2.3 lep tos pi ró za a jej pô vod co via,
2.4 psi ta kó za a jej pô vod co via,
2.5 iná tu ber ku ló za ako v čas ti A,
2.6 vib rió za a jej pô vod co via,
2.7 yer si nió za a jej pô vod co via,

3. pa ra zi tic ké zo o nó zy: 
3.1 ani sa kió za a jej pô vod co via,
3.2 kryp tos po ri dió za a jej pô vod co via,
3.3 cys ti cer kó za a jej pô vod co via,
3.4 to xop laz mó za a jej pô vod co via,

4. iné zo o nó zy a pô vod co via zo o nóz.
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Prí lo ha č. 2
k na ria de niu vlá dy č. 626/2004 Z. z.

PO ŽIA DAV KY NA MO NI TO RO VA NIE AN TI MIK RO BIÁL NEJ RE ZIS TEN CIE 

Čas �  A
Vše obec né po žia dav ky

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va je po vin ná za bez pe či�, aby mo ni to ru jú ce sys té my an ti mik ro biál nej re zis -
ten cie pod ¾a § 7 pos ky tli prinajmenšom tie to in for má cie:
1. dru hy zvie rat za hr nu tých do mo ni to ro va nia,
2. dru hy a kme ne  ale bo len dru hy, ale bo len kme ne bak té rií za hr nu tých do mo ni to ro va nia,
3. stra té giu od be ru vzo riek po u žitú pri mo ni to ro va ní,
4. an ti mik ro biál ne lát ky za hr nu té do mo ni to ro va nia,
5. la bo ra tórnu me to do ló giu po u žitú na zis te nie re zis ten cie,
6. la bo ra tórnu me to do ló giu po u žitú na iden ti fi ká ciu mik ro biál nych izo lá tov,
7. me tó dy po u ží va né na zbie ra nie úda jov.

Čas�  B
Špe ci fic ké po žia dav ky

Štát na ve te ri nár na a po tra vi no vá sprá va je po vin ná za bez pe či�, aby mo ni to ru jú ce sys té my pos ky tli re le vant né in -
for má cie pri naj men šom s oh¾a dom na re pre zen ta tív ny po čet izo lo va ných kme ňov Sal mo nel la spp., Cam py lo bac ter
je ju ni a Cam py lo bac ter coli z ho vä dzie ho do byt ka, oší pa ných a hy di ny a po tra vín ži vo číš ne ho pô vo du z tých to dru -
hov.
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Prí lo ha č. 3
k na ria de niu vlá dy č. 626/2004 Z. z.

KO OR DI NO VA NÉ MO NI TO RO VA NIE

Ak je zria de né ko or di no va né mo ni to ro va nie, mu sia by� de fi no va né naj me nej tie to jeho cha rak te ris ti ky:
1. účel,
2. tr va nie,
3. územ ná ob las�,
4. zo o nó zy a pô vod co via zo o nóz ale bo len zo o nó zy, ale bo len pô vod co via zo o nóz, kto rých sa týka,
5. typ vzo riek a iných jed no tiek úda jov, kto ré sa po ža du jú,
6. mi ni mál ne sché my od be ru vzo riek,
7. typ la bo ra tór nych tes to va cích me tód,
8. úlo hy prí sluš ných úra dov,
9. zdro je, kto ré sa roz de ¾u jú,

10. od had ich ná kla dov a ako sa budú kry �,
11. me tó dy a doba po dá va nia správ s vý sled ka mi.
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Prí lo ha č. 4
k na ria de niu vlá dy č. 626/2004 Z. z.

NÁ LE ŽI TOS TI SPRÁ VY, KTO RÁ SA PRED KLA DÁ POD ¼A § 9 

Sprá va uve de ná v  § 9  musí ob sa ho va� a pos kyt nú� mi ni mál ne nasledujúce in for má cie. Čas ti A až D sa tý ka jú
správ o mo ni to ro va ní vy ko ná va nom pod ¾a § 4 ale bo § 7. Čas� E sa týka správ o mo ni to ro va ní vy ko ná va nom pod¾a  § 8.

A. Pri kaž dej zo o nó ze a pô vod co vi zo o nó zy sa mu sia naj skôr opí sa�  tie to úda je (ne skôr sa  po dá va jú sprá vy len o zme -
nách):
a) mo ni to ro va cie sys té my (stra té gie od be ru vzo riek, frek ven cia od be ru vzo riek, typ  skú šob nej vzor ky, vy me dze -

nie prí pa du, po u ži té dia gnos tic ké me tó dy),
b) vak ci nač ná po li ti ka a iné ochran né opat re nia,
c) kon trol ný me cha niz mus a aj prog ra my, ak je to pot reb né,
d) opat re nia v prí pa de po zi tív nych ná le zov ale bo oje di ne lých prí pa dov,
e) pri me ra ný sys tém ohlá se nia,
f) his tó ria cho ro by a in fek cie ale bo len cho ro by, ale bo len in fek cie v kra ji ne.

B. Kaž do roč ne sa musí poda� o pis tých to úda jov:
a) prí sluš ná vní ma vá po pu lá cia zvie rat (spo lu s dá tu mom, ku kto ré mu sa via žu úda je)

1. po čet stád ale bo kŕd ¾ov,
2. cel ko vý po čet zvie rat a
3. me tó dy dotk nu tej vý ro by, ak je to výz namné,

b) po čet a vše obec ný o pis la bo ra tó rií a in šti tú cií za po je ných do mo ni to ro va nia.

C. Kaž do roč ne sa mu sia opí sa� tie to po dro bnos ti o kaž dom pô vod co vi zo o nó zy a ka te gó rie úda jov s ich dô sled ka mi,
kto ré sa ich týkajú:
a) zme ny v už opí sa ných sys té moch,
b) zme ny v pred tým opí sa ných me tó dach,
c) vý sled ky šet re ní a ïal šie ho ty pi zo va nia ale bo iné me tó dy cha rak te ri zá cie v la bo ra tó riách (sprá vy sa po dá va jú

samo stat ne pre kaž dú jednotlivo),
d) ce lo štát ne vy hod no te nie po sled nej si tu á cie, trend a zdro je in fek cie,
e) zá važ nos� zo o no tic ké ho ocho re nia,
f) zá važ nos� v ¾ud ských prí pa doch, ako zdroj ¾ud skej in fek cie, ná le zov u zvie rat a v po tra vi nách, 
g) uzna né kon trol né stra té gie, kto ré mož no po u ži� na ochra nu ale bo mi ni ma li zá ciu pre no su pô vod cov zo o nó zy na 

¾udí,
h) ak je to pot reb né, aké ko¾ vek špe ci fic ké opat re nie pri ja té v člen skom štá te ale bo na vrh nu té pre spo lo čen stvo

ako ce lok na zá kla de po sled nej si tu á cie.

D. Po dá va nie správ o vý sled koch pre skú ma ní

Vý sled ky sa odo vzdá va jú s uve de ním poč tu pre šet re ných epi de mio lo gic kých jed no tiek (kŕd le, stá da, vzor ky, šar že)
a poč tu po zi tív nych vzo riek pod ¾a vy me dze nia prí pa du. Ak je to pot reb né, vý sled ky sa pred kla da jú spô so bom, kto rý
zo bra zu je ze me pis né roz lo že nie zo o nóz ale bo pô vod cov zo o nóz.

E. Úda je tý ka jú ce sa ohni ska cho ro by po chá dza jú cej z po tra vy, a to:
a) cel ko vý po čet ohnísk za rok,
b) po čet ¾ud ských ocho re ní a úmr tí   v tých to ohnis kách,
c) pô vod co via ohni ska, za hŕ ňa júc, ak je to mož né, séro typ ale bo iný úpl ný opis pô vod cov; ak iden ti fi ká cia pô vod -

cu zo o nó zy nie je mož ná, dô vod tej to ne i den ti fi ko va te¾ nos ti by sa mal sta novi�,
d) na ka ze né po tra vi ny a iné po ten ciál ne no si če,
e) iden ti fi ká cia typu mies ta, kde sa in kri mi no va né po tra vi ny vy rá ba jú, pre dá va jú, zís ka va jú ale bo kon zu mu jú,
f) fak to ry, kto ré pri spie va jú k vzni ku  ohni ska, ako sú  hy gie nic ké ne dos tat ky pri spra co va ní po tra vín.
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Prí lo ha č. 5
k na ria de niu vlá dy č. 626/2004 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 Eu róp ske ho par la men tu a Rady 2003/99/ES zo 17. no vem bra 2003 o mo ni to rin gu zo o nóz a pô vod coch
zo o nóz, kto rou sa  mení a do pĺ ňa roz hod nu tie Rady 90/424/EHS a zru šu je smer ni ca Rady 92/117/EHS (Ú. v. EÚ L
325, 12. 12. 2003, s. 31).

Smer ni ca Eu róp ske ho par la men tu a Rady je pre lo že ná 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 du  Slo ven skej re pub li ky, Ná mes tie
slo bo dy 1/29, Bra ti sla va.
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627

V Y  H L Á Š  K A
Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky

z 23. novembra 2004,

kto rou sa mení vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky
č. 44/2004 Z. z., kto rou sa vy ko ná va § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z. o služ bách

za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov

Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven -
skej re pub li ky pod ¾a § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z.
o služ bách za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie -
ktorých zá ko nov usta no vu je:

Čl. I

Vy hláš ka Mi nis ter stva prá ce, so ciál nych vecí a ro di -
ny Slo ven skej re pub li ky č. 44/2004 Z. z., kto rou sa vy -
ko ná va § 69 ods. 2 zá ko na č. 5/2004 Z. z. o služ bách
za mest na nos ti a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko -
nov v zne ní vy hláš ky č. 192/2004 Z. z. a vy hláš ky
č. 401/2004 Z. z. sa mení tak to:

1. V § 6 sa vy púš �a od sek 3.

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

2. V § 16 ods. 1 písm. a) sa za slo vom „úhra du“ vy -
púš �a slo vo „pre u ká za ných“.

3. V § 16 ods. l písm. b) sa za slo vom „úhra du“ vy púš -
�a slo vo „pre u ká za ných“.

4. V § 16 ods. 2 sa za slo vom „úhra du“ vy púš �a slo vo
„pre u ká za ných“.

5. V § 18 od sek 1 znie:
„(1) Pos kyt nu tý prí spe vok na úhra du pre u ká za ných

do da toč ných ná kla dov mož no vy plá ca� až po pred lo že -
ní do kla dov pre u ka zu jú cich tie to ná kla dy naj ne skôr do 
30 ka len dár nych dní odo dňa pred lo že nia tých to do kla -
dov.“.

Čl. II

Táto vy hláš ka na do bú da účin nos� l. de cem bra 2004.

¼u do vít Kaník v. r.
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628

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

Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky vy da lo pod ¾a § 11 a 20 zá ko na Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky 
č. 18/1996 Z. z. o ce nách v zne ní ne skor ších pred pi sov

opat re nie z 18. no vem bra 2004 č. 07045-6/2004-OAP, kto rým sa mení a do pĺ ňa opat re nie Mi nis ter stva
zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 30. de cem bra 2003 č. 07045/2003, kto rým sa usta no vu je roz sah re gu -
lá cie cien v ob las ti zdra vot níc tva v zne ní ne skor ších pred pi sov (ozná me nie č. 588/2003 Z. z.).

Cie ¾om zme ny v prí lo he č. 1 je vy pus ti� den tál ne vý rob ky a ste ril ný chi rur gic ký ma te riál na zo ší va nie z  roz sa hu re -
gu lá cie cien v zdra vot níc tve a v čas ti „Ob chod né vý ko ny“ sa špe ci fi ku je nová ma xi mál na cena ob chod né ho vý ko nu
pre hu mán ne far ma ce u tic ké vý rob ky ozna če né sym bo lom „V“ pod ¾a oso bit né ho pred pi su.

V prí lo he č. 2 v čas ti I. Far ma ce u tic ké vý rob ky ok rem ho me o pa tík a rá dio far ma ká sa vy púš �a zo zo zna mu re gu lo va -
ných cien osem lie kov. Ďa lej sa v tej to čas ti vy ko ná va jú zme ny ma xi mál nych cien lie kov a zdra vot níc kych po mô cok
a  zo znam re gu lo va ných ma xi mál nych cien lie kov sa do pĺ ňa o 204 po lo žiek.

Opat re nie na do bú da účin nos� 1. de cem bra 2004 ok rem čl. I tre tie ho, šies te ho a sied me ho bodu, kto ré na do bú da jú
účin nos� 1. ja nu ára 2005.

Opat re nie je uve rej ne né v čiast ke 49 Ves tní ka Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky a mož no doň na -
zrie� na Mi nis ter stve zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky.
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