Strana 2290

Zbierka zákonov è. 289/2008

Èiastka 111

289
ZÁKON
z 18. júna 2008
o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
§1
Základné ustanovenie
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky pouívania elektronickej registraènej
pokladnice na evidenciu trieb na území Slovenskej
republiky,
b) postavenie a èinnos servisnej organizácie súvisiace
s pouívaním elektronickej registraènej pokladnice.
(2) Tento zákon sa vzahuje na fyzickú osobu alebo
právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na
podnikanie1) predáva tovar alebo poskytuje slubu (ïalej len podnikate¾); tento zákon sa vzahuje aj na podnikate¾a s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo
poskytuje slubu na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne.2)
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) elektronickou registraènou pokladnicou
1. elektronické registraèné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäou, vstavaným registraèným
programom, fiskálnou pamäou, zobrazovacím
zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlaèiaròou, ktoré tvoria jeden funkèný celok,
2. poèítaè s vlastným registraèným programom a so
samostatnou fiskálnou tlaèiaròou,
b) prevádzkovou pamäou technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú vetky údaje týkajúce sa predaja
tovaru alebo poskytovania sluby a výsledky finanèných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo
poskytovania sluby a ktoré je riadené výluène vstavaným registraèným programom elektronického registraèného zariadenia,
c) vstavaným registraèným programom program riadiaci evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania sluby,
1
2

d) vlastným registraèným programom program riadiaci prípravu údajov o predaji tovaru alebo poskytovaní sluby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikaèného modulu zaevidované vo fiskálnej tlaèiarni,
e) fiskálnou pamäou technické zariadenie umoòujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,
f) fiskálnou tlaèiaròou elektronické registraèné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäou, vstavaným
registraèným programom, fiskálnou pamäou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami,
tlaèiaròou a komunikaèným modulom, ktoré tvoria
jeden funkèný celok,
g) komunikaèným modulom technické zariadenie
umoòujúce prenos údajov definovaných výrobcom
fiskálnej tlaèiarne medzi poèítaèom a fiskálnou tlaèiaròou slúiacich na evidenciu finanèných operácií
týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania
sluby,
h) trbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania sluby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi
hotovos, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukákou oprávòujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie sluby; trbou je aj
platba prijatá ako preddavok,
i) tovarom akýko¾vek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina predávaný podnikate¾om,
j) slubou sluba uvedená v prílohe è. 1,
k) predajným miestom miesto, kde sa prijíma trba,
l) ochranným znakom znak obsahujúci písmená M
a F, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2,
m) daòovým kódom elektronickej registraènej pokladnice kód pridelený pre elektronickú registraènú
pokladnicu miestne prísluným daòovým úradom
podnikate¾a (ïalej len daòový úrad),
n) obratom trby zníené o sumu záporného obratu,
o) záporným obratom súèet súm
1. vrátení tovaru,
2. záporných poloiek evidovaných v elektronickej
registraènej pokladnici a
3. zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri
poskytovaní sluieb,
p) vrátením tovaru zruenie evidovanej poloky po jej
vytlaèení na pokladniènom doklade, prièom pokladnièný doklad bol uzavretý,

) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
) § 16 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
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r) zápornou polokou suma za vykúpené zálohované
obaly,3)
s) opravou zruenie evidovanej poloky, ktorá ete nebola vytlaèená na pokladniènom doklade,
t) stornom zruenie evidovanej poloky po jej vytlaèení
na pokladniènom doklade, prièom pokladnièný doklad nebol uzavretý,
u) polokou údaj o predanom tovare alebo vrátenom tovare evidovanom v elektronickej registraènej pokladnici alebo údaj o poskytnutej slube evidovanej
v elektronickej registraènej pokladnici,
v) kumulovaným obratom súèet vetkých obratov evidovaných v elektronickej registraènej pokladnici od
jej uvedenia do prevádzky,
w) pokladnièným dokladom doklad o prijatí trby, doklad o vrátení platby za vrátený tovar alebo doklad
o vrátení platby za poskytnutú slubu pri jej reklamácii vyhotovený elektronickou registraènou pokladnicou,
x) paragónom náhradný doklad vyhotovený namiesto
pokladnièného dokladu,
y) kontrolným záznamom kópia èíselných údajov
z pokladnièných dokladov a dokladov pod¾a § 4
ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uloená v elektronickej
podobe s definovanou truktúrou spracovate¾nou
poèítaèom a presná kópia pokladnièných dokladov,
dokladov pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu
a denných uzávierok uloených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej registraènej
pokladnice,
z) dennou uzávierkou tlaèový výstup obsahujúci údaje
o denných súhrnných finanèných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania sluby,
za) intervalovou uzávierkou tlaèový výstup obsahujúci
podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za
zvolený èasový interval,
zb) preh¾adovou uzávierkou tlaèový výstup obsahujúci
údaje o denných súhrnných finanèných operáciách
týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania
sluby od zaèiatku predaja tovaru alebo poskytovania sluby v danom dni,
zc) knihou elektronickej registraènej pokladnice kniha
so vzostupne èíslovanými stranami, ktorá je nerozoberate¾ná a musí by umiestnená na predajnom
mieste spolu s elektronickou registraènou pokladnicou; vzor knihy elektronickej registraènej pokladnice je uvedený v prílohe è. 3,
zd) plombou ochranná známka, ktorá sa nedá odlepi
bez jej pretrhnutia alebo iného vidite¾ného pokodenia a obsahuje ochranné prvky znemoòujúce jej falovanie,
ze) dátovým médiom pamäové médium, ktoré je schopné zabezpeèi uchovanie kontrolných záznamov bez
potreby napájania zdrojom elektrickej energie.
3

)
)
5
)
6
)
7
)
8
)
4
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§3
Povinnos evidova trbu elektronickou
registraènou pokladnicou
(1) Podnikate¾ je povinný evidova trbu v elektronickej registraènej pokladnici bez zbytoèného odkladu po
jej prijatí; túto povinnos nemá podnikate¾, ktorý je
v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikate¾a, ktorý pokraèuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.4)
(2) Povinnos evidova trbu pod¾a odseku 1 sa nevzahuje na
a) predaj
1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej
dopravy, telefónnych kariet, dennej tlaèe a periodickej tlaèe,
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek,
pamätných mincí, zberate¾ských mincí, hárkov
bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj
bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peòaného obehu a stratili status zákonného platidla
po uplynutí obdobia urèeného na ich výmenu,
v Národnej banke Slovenska,5) v bankách, 6) v poboèkách zahranièných bánk7) a na numizmatických burzách,
3. potových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním
potových sluieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových
sluieb vo vozidlách elezniènej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru obèanmi s akým zdravotným postihnutím, 8)
9. ivých zvierat okrem akvarijných rybièiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, kreèkov, morèiat a iných hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sie a verejnú rozvodnú sie elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyuèovania iakov,
b) sluby poskytované
1. obèanmi s akým zdravotným postihnutím,8)
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sie a verejnú rozvodnú sie
elektrickej energie,
3. v rámci praktického vyuèovania iakov,
4. prostredníctvom predajných automatov.
(3) Ak podnikate¾ vloí do elektronickej registraènej
pokladnice hotovos okrem prijatej trby, je povinný ju
bez zbytoèného odkladu po jej vloení zaevidova v elektronickej registraènej pokladnici.

§ 7 ods. 1 a 2 zákona è. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 88 zákona è. 7/2005 Z. z. o konkurze a retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 2 ods. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. v znení zákona è. 659/2007 Z. z.
§ 57 zákona è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích predpisov.
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(4) Podnikate¾ je povinný pouíva elektronickú registraènú pokladnicu na vetkých predajných miestach. Podnikate¾ je povinný umiestni elektronickú registraènú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby
údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli
zákazníkovi èitate¾né.
(5) Podnikatelia, ktorí vykonávajú èinnos na základe
zmluvy o zdruení9) a predávajú tovar alebo poskytujú
slubu na tom istom predajnom mieste, môu pouíva
jednu spoloènú elektronickú registraènú pokladnicu.
§4
Poiadavky na elektronickú
registraènú pokladnicu
(1) Na úèely plnenia povinnosti pod¾a § 3 ods. 1 mono pouíva len elektronickú registraènú pokladnicu,
a) na ktorú akreditovaná osoba10) vydala certifikát
o splnení poiadaviek pod¾a odsekov 2 a 4; pri vydávaní certifikátu akreditovaná osoba10) prihliada aj
na technickú dokumentáciu z procesu posudzovania zhody, ktorá deklaruje splnenie technických poiadaviek pod¾a písmena d); elektronická registraèná pokladnica musí by certifikovaná vrátane
vstavaného registraèného programu,
b) pre ktorú daòový úrad pridelil daòový kód elektronickej registraènej pokladnice (§ 7 ods. 3),
c) ktorá je oznaèená plombou,
d) ktorá spåòa technické poiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)
(2) Elektronická registraèná pokladnica musí okrem
technických poiadaviek pod¾a odseku 1 písm. d) spåòa aj tieto poiadavky:
a) zabezpeèova
1. vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registraènej pokladnici v daný deò evidovaná trba a do 24.00 hodiny daného dòa nebola vyhotovená denná uzávierka, prièom pokladnièný
doklad, ktorého vyhotovenie sa zaèalo pred 24.00
hodinou, bude zapoèítaný do dennej uzávierky
daného dòa a vyhotovenie ïalieho pokladnièného dokladu bude moné zaèa a po vyhotovení
dennej uzávierky,
2. zhodu èíselných údajov poloiek cien a celkovej
sumy platenej ceny na pokladniènom doklade,
v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka,
3. informovanie podnikate¾a o potrebe vykonania povinnej údrby elektronickej registraènej pokladnice po splnení technických podmienok urèených výrobcom, prièom technické podmienky
odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba;10) informovanie podnikate¾a je zobrazované minimálne na displeji elektronickej registraènej pokladnice tak, aby podnikate¾ musel vdy po
9
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zapnutí elektronickej registraènej pokladnice túto
informáciu potvrdzova a do vykonania povinnej
údrby elektronickej registraènej pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikate¾a o potrebe vykonania povinnej údrby
elektronickej registraènej pokladnice v danom èasovom intervale je vykonaný okamitý zápis o dátume a èase tejto informácie do fiskálnej pamäte,
4. informovanie podnikate¾a pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok, prièom informovanie sa uskutoèòuje zobrazením správy na displeji elektronickej registraènej
pokladnice vdy po jej zapnutí tak, aby podnikate¾
musel túto informáciu potvrdi pred zaèatím pouívania elektronickej registraènej pokladnice;
táto informácia sa zobrazuje, ak je poèet vo¾ných
záznamov rovný alebo mení ako 50,
5. prechod do reimu, v ktorom je moné len èítanie
údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté maximálne hodnoty záznamov uvedených v odsekoch 3 a 4, prièom nie je moné ïalej tlaèi pokladnièné doklady a denné uzávierky,
6. uloenie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo moné tieto údaje pozmeni alebo porui bez
zistenia tohto pozmenenia alebo poruenia prostredníctvom technického zariadenia elektronickej registraènej pokladnice, alebo bez znièenia
fiskálnej pamäte,
7. vytlaèenie ochranného znaku len na pokladniènom doklade a páske dennej uzávierky, a to a po
vytlaèení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1
a § 12 ods. 2,
8. vytlaèenie dokladov oznaèených slovami NEPLATNÝ DOKLAD alebo VKLAD tak, aby tieto
neobsahovali ochranný znak,
9. aby pri zaznamenávaní údajov v rámci skúobnej
prevádzky pri uvedení elektronickej registraènej
pokladnice do prevádzky, po jej oprave alebo
v rámci zakolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidova trby v elektronickej registraènej pokladnici, vytlaèila doklad oznaèený slovami NEPLATNÝ
DOKLAD v kadom treom riadku tohto dokladu
a pri vloení hotovosti okrem prijatej trby vytlaèila doklad oznaèený slovom VKLAD,
10. aby pred uvedením do prevádzky tlaèila v kadom
treom riadku tlaèového výstupu, ktorý nesmie
obsahova ochranný znak, slová SKÚKA POKLADNICE,
b) umoòova
1. preèítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej
v elektronickej registraènej pokladnici prostredníctvom poèítaèa,
2. evidenciu trieb minimálne v dvoch rozdielnych
menách,
3. vytlaèenie vetkých znakov slovenskej abecedy
a interpunkèných znamienok,

) § 829 a 841 Obèianskeho zákonníka.
) Zákon è. 264/1999 Z. z. o technických poiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických poiadavkách a postupoch
posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa pouívajú v urèitom rozsahu napätia v znení nariadenia vlády è. 449/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 318/2007 Z. z.
10
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4. vytlaèenie pokladnièného dokladu a dokladu
pod¾a písmena a) ôsmeho bodu s jeho súèasným
záznamom v prevádzkovej pamäti a následným
zahrnutím údajov z týchto dokladov do údajov,
ktoré budú uloené vo fiskálnej pamäti,
5. vyhotovenie dennej uzávierky zo vetkých údajov
v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finanèných operácií týkajúcich sa predaja tovaru
alebo poskytovania sluby s tým, e súhrnné údaje pri vyhotovení dennej uzávierky sa uloia do fiskálnej pamäte a súèasne sa vymaú z prevádzkovej pamäte tak, aby pri vyhotovení ïalej dennej
uzávierky nemohlo dôjs k opätovnému uloeniu
rovnakých údajov do fiskálnej pamäte,
6. vyhotovenie preh¾adovej uzávierky, ktorej údaje
sú informatívne od zaèiatku predaja tovaru alebo
poskytovania sluby v danom dni a do èasu vyhotovenia preh¾adovej uzávierky, prièom nedochádza k iadnym zápisom do fiskálnej pamäte,
7. vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak
je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a jej
súhrnný údaj je trvale uloený vo fiskálnej pamäti,
8. vytlaèenie tlaèových výstupov èitate¾ných po
dobu desiatich rokov od konca kalendárneho
roka, v ktorom boli vyhotovené,
9. záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných poloiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o poète vrátení tovaru, poète záporných poloiek a poète poskytnutých zliav,
10. okamité zablokovanie prevádzky elektronickej
registraènej pokladnice, ak je odpojená tlaèiareò,
zobrazovacie zariadenie pre zákazníka alebo fiskálna pamä,
11. vytlaèenie iba jedného originálu pokladnièného
dokladu a dokladu pod¾a písmena a) ôsmeho
bodu so súèasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium,
prièom kópia originálu pokladnièného dokladu
môe by vytlaèená, ale nesmie obsahova
ochranný znak,
12. vytlaèenie intervalovej uzávierky pod¾a dátumov
denných uzávierok alebo pod¾a èísiel denných
uzávierok v poadovanom èasovom intervale,
13. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického
napájania elektronickej registraènej pokladnice,
a to a do vykonania dennej uzávierky,
14. uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie
minimálne 90 dní,
15. pridanie plomby tak, aby bez jej pokodenia nebol
moný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným
èastiam elektronickej registraènej pokladnice zabezpeèujúcim správnu funkènos elektronickej
registraènej pokladnice; miesto alebo miesta na
pridanie plomby navrhne výrobca elektronickej
registraènej pokladnice a v procese certifikácie
ich odsúhlasí akreditovaná osoba,10)
16. vyznaèenie daòového kódu elektronickej regis12
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traènej pokladnice na pokladniènom doklade
a doklade pod¾a písmena a) ôsmeho bodu, na dennej uzávierke a na intervalovej uzávierke,
17. výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnovite¾ných zdrojov elektrickej energie
bez poruenia plomby,
18. overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej
registraènej pokladnice.
(3) Fiskálna pamä musí
a) by umiestnená v elektronickej registraènej pokladnici v èasti neprístupnej podnikate¾ovi a musí by
pevne spojená s rámom elektronickej registraènej
pokladnice tak, aby ju bolo moné vybra, ale zároveò tak, aby výmena inou osobou ako servisnou organizáciou bola zistite¾ná,
b) ma dostatoènú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a údaje v nej uloené musia by dostupné
do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel dane,12)
c) ma takú kontrukciu, ktorá daòovému úradu
umoní získa údaje v nej uloené aj prostredníctvom iného elektronického zariadenia,
d) umoni zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty
a zmenu meny.
(4) Do fiskálnej pamäte sa nezamenite¾ne a neodstránite¾ne
a) zaznamená
1. ochranný znak,
2. daòový kód elektronickej registraènej pokladnice,
3. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
podnikate¾a a predajné miesto, ak je odliné od
sídla alebo miesta podnikania,
4. daòové identifikaèné èíslo, ak podnikate¾ nie je
platite¾om dane z pridanej hodnoty,
5. identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
6. dátum a èas uvedenia elektronickej registraènej
pokladnice do prevádzky,
7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri
sadzby dane z pridanej hodnoty,
8. minimálne dve meny,
b) zaznamenáva
1. údaje z dennej uzávierky uvedené v § 12 ods. 2
písm. f), h) a n) a p) a t),
2. výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom poète
100 výmazov,
3. odpojenie tlaèiarne s uvedením dátumu a èasu
v maximálnom poète 500 odpojení,
4. odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a èasu v maximálnom
poète 500 odpojení,
5. odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu
a èasu v maximálnom poète 500 odpojení,
6. dátum a èas kadého prvého informovania o potrebe povinnej údrby elektronickej registraènej

) § 45 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov
v znení neskorích predpisov.
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pokladnice v danom èasovom intervale údrby
v minimálnom poète 50 záznamov,
7. zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom poète 20 zmien,
8. kontrolný kód na úèely overenia pravosti kontrolného záznamu.
(5) Elektronická registraèná pokladnica oznaèená
pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom, sa povauje
za neoznaèenú pod¾a tohto zákona.
(6) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej
registraènej pokladnice je povinný v procese certifikácie elektronickej registraènej pokladnice predloi
akreditovanej osobe10) aj elektronické zariadenie umoòujúce získa údaje uloené vo fiskálnej pamäti, ktorá
nie je umiestnená v elektronickej registraènej pokladnici; toto zariadenie bude akreditovanej osobe10) zapoièané poèas celej doby výroby elektronickej registraènej pokladnice a desa rokov nasledujúcich po
skonèení výroby elektronickej registraènej pokladnice.
Akreditovaná osoba10) je povinná umoni daòovému
úradu získa údaje z fiskálnej pamäte na základe jeho
iadosti.
(7) Podnikate¾ je povinný do dvoch mesiacov od zobrazenia prvej informácie o potrebe vykonania povinnej údrby elektronickej registraènej pokladnice písomne poiada servisnú organizáciu o jej vykonanie.
Povinnou údrbou sa preverí technický stav elektronickej registraènej pokladnice a neporuenos plomb tak,
aby bola zabezpeèená správna funkènos elektronickej
registraènej pokladnice. Servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registraènej pokladnice
dátum vykonania povinnej údrby elektronickej registraènej pokladnice a jej výsledok a záznam potvrdí odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá povinnú
údrbu elektronickej registraènej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.
§5
Servisná organizácia
(1) Servisná organizácia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a) na základe oprávnenia na podnikanie1) môe vykonáva opravu a údrbu elektronických registraèných pokladníc,
b) má s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registraèných pokladníc uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údrby elektronických registraèných pokladníc,
c) je zapísaná v registri servisných organizácií (ïalej
len register) vedenom miestne prísluným daòovým úradom servisnej organizácie (ïalej len daòový
úrad servisnej organizácie).
(2) Servisná organizácia je povinná
a) zabezpeèi vykonanie opravy elektronickej regis13
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traènej pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania elektronickej registraènej pokladnice do opravy; ak zaèiatok alebo koniec
tejto lehoty pripadne na sobotu, nede¾u alebo deò
pracovného pokoja, jej plynutie sa zaèína poèíta od
najbliieho nasledujúceho pracovného dòa a táto
lehota sa konèí najbliím nasledujúcim pracovným
dòom,
b) písomne si objedna u Daòového riadite¾stva Slovenskej republiky13) (ïalej len daòové riadite¾stvo)
plomby a vies ich evidenciu,
c) bez zbytoèného odkladu oznámi daòovému úradu
zistenie pokodenia plomby, chýbanie plomby, zmeny údajov uloených v elektronickej registraènej
pokladnici, odchýlky od elektronickej registraènej
pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou10)
a také zistenia s uvedením dátumu ich zistenia zapísa do knihy elektronickej registraènej pokladnice
a záznam potvrdi odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej
osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena
a priezviska,
d) bez zbytoèného odkladu zabezpeèi výmenu pokodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby
a túto skutoènos s uvedením dátumu zapísa do
knihy elektronickej registraènej pokladnice a záznam potvrdi odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná
organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej
osoby, ktorá záznam vykonala, s uvedením jej mena
a priezviska.
§6
Register
(1) Zápis do registra vykoná daòový úrad servisnej
organizácie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba
uvedená v § 5 ods. 1 písm. a)
a) predloí písomnú iados, v ktorej uvedie zoznam typov elektronických registraèných pokladníc, u ktorých bude vykonáva opravu a údrbu,
b) priloí k iadosti kópiu zmluvy pod¾a § 5 ods. 1
písm. b), prièom táto povinnos sa nevzahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je súèasne výrobcom, dovozcom alebo distribútorom elektronických registraèných pokladníc; k iadosti
pod¾a písmena a) je takáto fyzická osoba alebo právnická osoba povinná priloi kópiu dokladu preukazujúceho, e je súèasne výrobcom, dovozcom alebo
distribútorom elektronických registraèných pokladníc.
(2) Daòový úrad servisnej organizácie rozhodne o zápise do registra do 15 kalendárnych dní odo dòa podania iadosti pod¾a odseku 1 písm. a). Zápis do registra
vykoná daòový úrad servisnej organizácie ku dòu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do registra.
(3) Proti rozhodnutiu o zápise do registra nemono
poda odvolanie.

) Zákon è. 150/2001 Z. z. o daòových orgánoch a ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 440/2000 Z. z. o správach finanènej kontroly v znení
neskorích predpisov.
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(4) V registri sa uvádza
a) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania servisnej organizácie,
b) zoznam typov elektronických registraèných pokladníc, u ktorých servisná organizácia vykonáva opravu
a údrbu.
(5) Ak dôjde k zmene skutoèností uvedených v iadosti pod¾a odseku 1 písm. a) alebo v § 5 ods. 1 písm. b)
alebo ak servisná organizácia prestala vykonáva opravy a údrbu elektronických registraèných pokladníc, je
servisná organizácia povinná tieto zmeny oznámi daòovému úradu servisnej organizácie v lehote pod¾a osobitného predpisu.14)
(6) Daòový úrad servisnej organizácie vyèiarkne z registra servisnú organizáciu, ak servisná organizácia
a) bola zruená alebo zanikla,
b) prestala vykonáva opravy a údrbu elektronických
registraèných pokladníc,
c) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutoèností
uvedených v odseku 5.
(7) Daòový úrad servisnej organizácie rozhodne o vyèiarknutí servisnej organizácie z registra do 15 kalendárnych dní odo dòa zistenia skutoèností pod¾a odseku
6. Proti rozhodnutiu o vyèiarknutí servisnej organizácie z registra mono poda odvolanie. Odvolanie má odkladný úèinok.
(8) Daòové riadite¾stvo z registrov vedených pod¾a § 5
ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý
priebene aktualizuje a zverejòuje na svojej internetovej stránke.
§7
Uvedenie elektronickej registraènej
pokladnice do prevádzky
(1) Na úèely pridelenia daòového kódu elektronickej
registraènej pokladnice, predloí podnikate¾ daòovému
úradu
a) knihu elektronickej registraènej pokladnice (§ 13)
s vyplnenými identifikaènými údajmi o podnikate¾ovi, s údajmi o elektronickej registraènej pokladnici
a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikate¾a vykonáva opravu a údrbu elektronickej registraènej pokladnice, prièom
1. identifikaènými údajmi o podnikate¾ovi, ak ide
o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania podnikate¾a
a predajné miesto, ak je odliné od miesta podnikania, daòové identifikaèné èíslo, ak nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty, identifikaèné èíslo
pre daò z pridanej hodnoty, ak je platite¾om dane
z pridanej hodnoty, odtlaèok peèiatky, ak ju podnikate¾ má vyhotovenú, a podpis podnikate¾a,
2. identifikaènými údajmi o podnikate¾ovi, ak ide
o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo,
meno a priezvisko tatutárneho orgánu alebo zástupcu, predajné miesto, ak je odliné od sídla,
identifikaèné èíslo organizácie, daòové identifikaèné èíslo, ak nie je platite¾om dane z pridanej
14

Strana 2295

hodnoty, identifikaèné èíslo pre daò z pridanej
hodnoty, ak je platite¾om dane z pridanej hodnoty, odtlaèok peèiatky, ak ju podnikate¾ má vyhotovenú, a podpis tatutárneho orgánu alebo zástupcu,
3. údajmi o elektronickej registraènej pokladnici sú
typ, model a výrobné èíslo,
4. údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikate¾a vykonáva opravu a údrbu elektronickej registraènej pokladnice, sú obchodné meno, adresa
trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné
meno a sídlo právnickej osoby,
b) kópiu certifikátu elektronickej registraènej pokladnice; tento doklad je predajca elektronickej registraènej pokladnice povinný odovzda podnikate¾ovi
pri kúpe elektronickej registraènej pokladnice.
(2) Ak podnikatelia vykonávajú èinnos na základe
zmluvy o zdruení pod¾a § 3 ods. 5 a pouívajú jednu
spoloènú elektronickú registraènú pokladnicu, doklady pod¾a odseku 1 a kópiu zmluvy o zdruení predloí
jeden z úèastníkov zdruenia pod¾a ich dohody.
(3) Daòový úrad po overení údajov pod¾a odsekov 1
a 2 bez zbytoèného odkladu pridelí daòový kód elektronickej registraènej pokladnice, ktorý zamestnanec daòového úradu s uvedením dátumu zaznamená do knihy elektronickej registraènej pokladnice a záznam
potvrdí odtlaèkom peèiatky a podpisom s uvedením
jeho mena a priezviska. Pri zmene miestnej príslunosti daòového úradu dovtedy miestne prísluný daòový
úrad zruí daòový kód elektronickej registraènej pokladnice a nový daòový kód elektronickej registraènej
pokladnice pridelí ten daòový úrad, ktorý sa stal miestne prísluným.
(4) Elektronickú registraènú pokladnicu môe uvádza do prevádzky len servisná organizácia. Servisná
organizácia uvádza elektronickú registraènú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených
v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto skutoènos servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registraènej pokladnice s uvedením dátumu
a èasu a záznam potvrdí odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej
osoby, ktorá elektronickú registraènú pokladnicu
uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.
(5) Pri uvedení elektronickej registraènej pokladnice
do prevádzky a po kadom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registraènej pokladnice, servisná
organizácia oznaèí elektronickú registraènú pokladnicu plombou na mieste urèenom pod¾a § 4 ods. 2
písm. b) bodu 15; kadý zásah do elektronickej registraènej pokladnice servisná organizácia zaznamená do
knihy elektronickej registraènej pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a èasu zásahu a záznam potvrdí
odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do
elektronickej registraènej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

) § 31 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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§8
Pokladnièný doklad
(1) Podnikate¾ je povinný po zaevidovaní trby v elektronickej registraènej pokladnici bez zbytoèného odkladu vyda kupujúcemu pokladnièný doklad. Pokladnièný doklad obsahuje najmenej tieto údaje:
a) daòový kód elektronickej registraènej pokladnice,
b) daòové identifikaèné èíslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
c) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
d) ochranný znak,
e) poradové èíslo pokladnièného dokladu od poslednej
dennej uzávierky,
f) dátum a èas vyhotovenia pokladnièného dokladu,
g) oznaèenie tovaru alebo oznaèenie sluby, mnostvo
tovaru alebo rozsah sluby a priradenie sadzby dane
z pridanej hodnoty,
h) cenu tovaru alebo cenu sluby,
i) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odliné od sídla alebo miesta podnikania,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je
platite¾om dane z pridanej hodnoty v èlenení pod¾a
sadzieb,
k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikate¾ je
platite¾om dane z pridanej hodnoty v èlenení pod¾a
sadzieb,
l) výku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikate¾
je platite¾om dane z pridanej hodnoty v èlenení pod¾a
sadzieb,
m) zaokrúhlenie ceny,15)
n) celkovú sumu platenej ceny,
o) ïalie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného
predpisu.16)
(2) Doklad pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu obsahuje najmenej údaje pod¾a odseku 1 písm. a) a c) a e)
a o).
(3) Oznaèenie tovaru alebo oznaèenie sluby musí
by vyjadrené tak, aby bolo moné predávaný tovar alebo poskytovanú slubu jednoznaène urèi alebo pomenova a odlíi od iného tovaru alebo inej sluby, prièom sa môe uvádza aj skrátený názov tovaru alebo
sluby.
(4) Pri vrátení tovaru podnikate¾ vydá pokladnièný
doklad alebo v prípade preruenia prevádzky elektronickej registraènej pokladnice vystaví paragón; rovnaký postup sa uplatní aj pri reklamácii poskytnutej sluby.
§9
Ochrana údajov a elektronickej registraènej
pokladnice, uchovávanie údajov
(1) Podnikate¾ je povinný zabezpeèi ochranu údajov
uloených v elektronickej registraènej pokladnici, úda15
16
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jov na dokladoch pod¾a § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu
alebo údajov na paragónoch pod¾a § 10 ods. 4, údajov
uloených na tlaèových výstupoch z dennej uzávierky
a údajov uloených v elektronickej podobe na dátových
médiách pred stratou, znièením, pokodením, zneuitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným
prístupom k nim; rovnako je podnikate¾ povinný zabezpeèi ochranu elektronickej registraènej pokladnice
vrátane vstavaného registraèného programu.
(2) Podnikate¾ je povinný dátové médiá, na ktorých sú
uloené kontrolné záznamy, uchováva do uplynutia
lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel dane.12)
Na poiadanie daòového úradu je podnikate¾ povinný
kontrolné záznamy sprístupni v listinnej podobe alebo
v elektronickej podobe.
(3) Podnikate¾ je povinný pouíva také dátové médiá,
u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich
uloených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel dane.12)
(4) Kópie paragónov pod¾a § 10 ods. 4 a tlaèové výstupy z dennej uzávierky je podnikate¾ povinný uchováva
po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka,
v ktorom boli vyhotovené.
(5) Doklady oznaèené slovami NEPLATNÝ DOKLAD
alebo VKLAD je podnikate¾ povinný uchováva po
dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.
§ 10
Preruenie prevádzky elektronickej
registraènej pokladnice
(1) Ak podnikate¾ nemôe poui elektronickú registraènú pokladnicu pre závaný dôvod, ktorý vznikol
bez jeho zavinenia, je povinný túto skutoènos bez zbytoèného odkladu nahlási servisnej organizácii, prièom
dôvod, dátum a èas preruenia prevádzky elektronickej
registraènej pokladnice je podnikate¾ povinný bez zbytoèného odkladu zaznamena do knihy elektronickej
registraènej pokladnice. Okrem údajov uvedených
v prvej vete je podnikate¾ povinný zaznamena do knihy
elektronickej registraènej pokladnice aj dátum a èas
nahlásenia poruchy elektronickej registraènej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registraènej pokladnice servisnej organizácii
do opravy aj dátum a èas tohto odovzdania; tento záznam potvrdí servisná organizácia, ktorej bola porucha
elektronickej registraènej pokladnice nahlásená alebo
ktorá elektronickú registraènú pokladnicu prevzala do
opravy, odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia
má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registraènú pokladnicu prevzala do opravy,
s uvedením jej mena a priezviska.
(2) Servisná organizácia, ktorá vykonala opravu elektronickej registraènej pokladnice, je povinná do knihy
elektronickej registraènej pokladnice zaznamena popis poruchy elektronickej registraènej pokladnice, dátum a èas vykonania opravy a tento záznam potvrdi

) § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona è. 520/2003 Z. z.
) Napríklad zákon è. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá opravu
elektronickej registraènej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.

nú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej
mena a priezviska.

(3) Podnikate¾ je povinný do knihy elektronickej registraènej pokladnice bez zbytoèného odkladu zaznamena dátum a èas opätovného zaèatia prevádzky elektronickej registraènej pokladnice.

Denná uzávierka, intervalová uzávierka
a preh¾adová uzávierka

(4) Poèas preruenia prevádzky elektronickej registraènej pokladnice je podnikate¾ povinný vyhotovova
paragón. Paragón podnikate¾ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, prièom originál paragónu bez zbytoèného
odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú slubu pri jej reklamácii vydáva kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Paragóny sa
èíslujú vzostupne bez preruenia a obsahujú údaje
uvedené v § 8 ods. 1 písm. a) a c) a e) a o), prièom ako
daòový kód elektronickej registraènej pokladnice podnikate¾ uvedie daòový kód elektronickej registraènej
pokladnice, ktorej prevádzka je preruená. Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky.
(5) Údaje z vyhotovených paragónov je podnikate¾ povinný zaevidova v elektronickej registraènej pokladnici, ktorej prevádzka bola preruená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca,
v ktorom bola prevádzka elektronickej registraènej
pokladnice obnovená.
§ 11
Výmena fiskálnej pamäte
(1) Výmena fiskálnej pamäte sa vykonáva, ak
a) bola vyèerpaná jej kapacita a elektronická registraèná pokladnica je funkèná,
b) z dôvodu poruchy neplní svoju funkciu,
c) dolo k zmene údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a)
prvom a iestom bode uloených do fiskálnej pamäte alebo
d) dolo k zmene vlastníka elektronickej registraènej
pokladnice.
(2) Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registraènej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlaèkom peèiatky,
ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom
fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a priezviska a pôvodnú fiskálnu pamä odovzdá podnikate¾ovi. Prevzatie pôvodnej
fiskálnej pamäte podnikate¾ potvrdí podpisom do knihy
elektronickej registraènej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamä je podnikate¾ povinný uchováva do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo rozdiel
dane.12)
(3) Po pripojení novej fiskálnej pamäte servisná organizácia do nej zaznamená údaje uvedené v § 4 ods. 4
písm. a); túto skutoènos servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registraènej pokladnice s uvedením dátumu a èasu a záznam potvrdí odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú,
a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registraè-

§ 12

(1) Podnikate¾ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku; dennú uzávierku podnikate¾
vyhotovuje len za dni, v ktorých mal trbu. Na poiadanie daòového úradu je podnikate¾ povinný v lehote urèenej daòovým úradom vytlaèi z fiskálnej pamäte intervalovú uzávierku; takúto povinnos má podnikate¾
do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubi daò alebo
rozdiel dane.12)
(2) Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:
a) ochranný znak,
b) daòový kód elektronickej registraènej pokladnice,
c) daòové identifikaèné èíslo, ak podnikate¾ nie je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
d) identifikaèné èíslo pre daò z pridanej hodnoty, ak
podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikate¾a a predajné miesto, ak je odliné od sídla alebo miesta podnikania,
f) dátum a èas vyhotovenia,
g) poradové èíslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registraènej pokladnice do prevádzky,
h) poèet dokladov oznaèených slovami NEPLATNÝ
DOKLAD,
i) poèet pokladnièných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
j) obrat,
k) záporný obrat,
l) kumulovaný obrat,
m) súèet dane z pridanej hodnoty v èlenení pod¾a sadzieb vypoèítaný z celkových súm dane z pridanej
hodnoty vytlaèených na pokladniènom doklade, ak
podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej hodnoty,
n) súèet obratu v èlenení pod¾a sadzieb dane z pridanej
hodnoty, ak podnikate¾ je platite¾om dane z pridanej
hodnoty,
o) súèet stornovaných poloiek a ich poèet,
p) súèet poskytnutých zliav a ich poèet,
r) súèet vrátení tovaru a ich poèet,
s) súèet záporných poloiek a ich poèet,
t) súèet celkových súm uvedených na dokladoch oznaèených slovami NEPLATNÝ DOKLAD.
(3) Preh¾adová uzávierka obsahuje najmenej údaje
uvedené v odseku 2 písm. b) a f), h) a k) a m) a t).
(4) Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum
a èas vyhotovenia, údaje uvedené v § 4 ods. 4 písm. a)
a b) druhom a ôsmom bode uloené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobné údaje uvedené v odseku 2 písm. h) a n) a p) a t).
§ 13
Kniha elektronickej registraènej pokladnice
(1) Podnikate¾ je povinný vies knihu elektronickej
registraènej pokladnice. Kniha elektronickej registraè-

Strana 2298

Zbierka zákonov è. 289/2008

nej pokladnice nemôe obsahova iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.
(2) Kniha elektronickej registraènej pokladnice sa archivuje desa rokov od konca kalendárneho roku,
v ktorom bol vykonaný posledný záznam.
(3) Podnikate¾ je povinný pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) v lehote pod¾a osobitného
predpisu14) predloi daòovému úradu knihu elektronickej registraènej pokladnice za úèelom vykonania
zmien týchto údajov v evidencii daòového úradu.
§ 14
Povinnosti pri zmene vlastníka elektronickej
registraènej pokladnice
Ak dôjde k zmene vlastníka elektronickej registraènej pokladnice, pôvodný vlastník elektronickej registraènej pokladnice je povinný zabezpeèi ukonèenie
prevádzky elektronickej registraènej pokladnice pod¾a
§ 15 a následne nový vlastník elektronickej registraènej
pokladnice je povinný zabezpeèi uvedenie elektronickej registraènej pokladnice do prevádzky pod¾a § 7.
§ 15
Ukonèenie prevádzky elektronickej
registraènej pokladnice
(1) Servisná organizácia pri ukonèení prevádzky elektronickej registraènej pokladnice na poiadanie podnikate¾a vyberie fiskálnu pamä z elektronickej registraènej
pokladnice aj s elektronickými súèiastkami potrebnými
na preèítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registraènej pokladnice a odovzdá ju podnikate¾ovi
a zároveò z prevádzkovej pamäte odstráni daòový kód
elektronickej registraènej pokladnice. Ukonèenie prevádzky elektronickej registraènej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registraènej
pokladnice s uvedením dátumu a záznam potvrdí odtlaèkom peèiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú,
a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukonèila prevádzku
elektronickej registraènej pokladnice, s uvedením jej
mena a priezviska.
(2) Podnikate¾ je povinný oznámi ukonèenie prevádzky elektronickej registraènej pokladnice daòovému úradu najneskôr v prvý pracovný deò nasledujúci
po ukonèení jej prevádzky. Daòový úrad k tomuto dòu
zruí daòový kód elektronickej registraènej pokladnice; túto skutoènos zaznamená do knihy elektronickej
registraènej pokladnice a záznam potvrdí odtlaèkom
peèiatky a podpisom zamestnanca daòového úradu
s uvedením jeho mena a priezviska.

Èiastka 111

uzavrelo zmluvu;17) plomba musí by vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené
v prílohe è. 4.
(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba pod¾a odseku
1 uznala, odovzdá daòovému riadite¾stvu. Daòové riadite¾stvo takéto plomby znièí a o ich znièení vyhotoví
úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, prièom jedno
vyhotovenie odovzdá osobe pod¾a odseku 1.
(3) Daòové riadite¾stvo objednané mnostvo plomb
predá servisnej organizácii. Daòové riadite¾stvo plomby predáva servisnej organizácii za cenu pod¾a osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii
daòové riadite¾stvo vedie evidenciu.
(4) Plomby môe poui len servisná organizácia a nesmie ich preda alebo iným spôsobom odovzda inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.
(5) Servisná organizácia odovzdá daòovému riadite¾stvu pokodené plomby alebo z iného dôvodu nepouite¾né plomby. Daòové riadite¾stvo takéto plomby znièí
na náklady servisnej organizácie a o ich znièení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; tento záznam odovzdá servisnej organizácii a daòovému úradu
servisnej organizácie. Daòový úrad servisnej organizácie uloí nahradi náklady vynaloené na znièenie
plomb servisnej organizácii, ktorá je povinná uhradi
tieto náklady do 15 kalendárnych dní odo dòa doruèenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu mono
poda odvolanie. Odvolanie má odkladný úèinok. Ak
servisná organizácia neuhradí uloené náklady, daòový úrad servisnej organizácie je oprávnený ich vymáha
v daòovom exekuènom konaní pod¾a osobitného predpisu.19)
(6) Zúètovanie odberu a pouitia prevzatých plomb so
servisnou organizáciou vykoná daòové riadite¾stvo za
prísluný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí
kalendárneho roka. Pri vykonaní zúètovania servisná
organizácia uvedie
a) poèet prijatých plomb,
b) poèet plomb nalepených na elektronické registraèné
pokladnice,
c) poèiatoèný stav nenalepených plomb,
d) poèiatoèný stav pokodených plomb,
e) poèet plomb znièených pod¾a odseku 5,
f) koneèný stav nenalepených plomb,
g) koneèný stav pokodených plomb.
(7) Daòové riadite¾stvo vedie evidenciu zúètovaných
plomb v èlenení pod¾a servisných organizácií.
§ 17

Plomba

(1) Pri kontrole dodriavania ustanovení tohto zákona daòový úrad postupuje pod¾a osobitného predpisu.20)

(1) Plombu je oprávnená vyhotovova fyzická osoba
alebo právnická osoba, s ktorou daòové riadite¾stvo

(2) Na konanie o zápise do registra a o vyèiarknutí
z registra sa vzahuje osobitný predpis.19)

§ 16

17

)
)
19
)
20
)
18

Zákon è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. v znení zákona è. 523/2004 Z. z.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov.
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§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Podnikate¾, ktorý má povinnos pouíva elektronickú registraènú pokladnicu na evidenciu trieb,
môe pouíva elektronickú registraènú pokladnicu
pod¾a doterajieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2010. Pri pouívaní takejto elektronickej registraènej pokladnice podnikate¾ postupuje pod¾a doterajieho predpisu21) najneskôr do 31. decembra 2010.
(2) Servisná organizácia postupuje pod¾a doterajieho predpisu21) u podnikate¾a pod¾a odseku 1 najneskôr
do 31. decembra 2010.
§ 19
Zruuje sa:
vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie trieb
elektronickou registraènou pokladnicou v znení vyhláky è. 59/1995 Z. z., vyhláky è. 353/1996 Z. z., vyhláky è. 735/2004 Z. z. a vyhláky è. 679/2006 Z. z.
Èl. II
Zákon Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 254/1993
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 187/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 367/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 374/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 58/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 146/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 386/1996 Z. z., zákona
è. 12/1998 Z. z., zákona è. 219/1999 Z. z., zákona
è. 367/1999 Z. z., zákona è. 240/2000 Z. z., zákona
è. 493/2001 Z. z., zákona è. 215/2002 Z. z., zákona
è. 233/2002 Z. z., zákona è. 291/2002 Z. z., zákona
è. 526/2002 Z. z., zákona è. 114/2003 Z. z., zákona
è. 609/2003 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona
è. 215/2004 Z. z., zákona è. 350/2004 Z. z., zákona
è. 443/2004 Z. z., zákona è. 523/2004 Z. z., zákona
è. 679/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 534/2005 Z. z., zákona è. 584/2005 Z. z., zákona
è. 122/2006 Z. z., zákona è. 215/2007 Z. z. a zákona
è. 358/2007 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 4aa znie:

4aa) Zákon è. 289/2008 Z. z. o pouívaní elektronickej registraènej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení
neskorích predpisov..
21

Strana 2299

2. V § 14b sa za slovo pokladnicu vkladajú slová
(ïalej len pokladnica).
3. V § 23 sa odsek 5 dopåòa písmenom zh), ktoré znie:
zh) Slovenskej informaènej slube a Vojenskému
spravodajstvu na úèely plnenia ich úloh ustanovených osobitnými predpismi.8nb).
Poznámka pod èiarou k odkazu 8nb znie:

8nb)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej slube v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorích predpisov, zákon è. 215/2004 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

4. V § 32 ods. 5 sa slová elektronickej registraènej
pokladnici s tlaèiaròou nahrádzajú slovom pokladnici.
5. V § 35 odseky 8 a 11 znejú:
(8) Správca dane, ktorým je daòový úrad, uloí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je pod¾a osobitného predpisu4aa) povinná pouíva pokladnicu, pokutu vo výke
a) od 10 000 Sk do 100 000 Sk, ak
1. nepouila pokladnicu,
2. svojím zásahom vyradí pokladnicu z prevádzky,
3. pouíva pokladnicu, ktorá nespåòa poiadavky
pod¾a osobitného predpisu,11c)
4. nevydá paragón pod¾a osobitného predpisu,11ca)
b) od 1 000 Sk do 10 000 Sk, ak
1. zaeviduje trbu v pokladnici, ale nevydá pokladnièný doklad pod¾a osobitného predpisu,11cb)
2. vydá pokladnièný doklad alebo paragón, ktorý
nespåòa náleitosti pod¾a osobitného predpisu,11cc)
c) od 1 000 do 100 000 Sk, ak
1. nezaeviduje v pokladnici hotovos pod¾a osobitného predpisu,11cd)
2. nepouíva pokladnicu na vetkých predajných
miestach pod¾a osobitného predpisu,11ce)
3. nepoiada servisnú organizáciu o vykonanie povinnej údrby pokladnice pod¾a osobitného predpisu,11cf)
4. neoznaèí tovar alebo slubu pod¾a osobitného
predpisu,11cg)
5. nevydá pokladnièný doklad alebo paragón pod¾a
osobitného predpisu,11ch)
6. nezabezpeèí ochranu údajov alebo ochranu pokladnice, alebo uchovávanie údajov pod¾a osobitného predpisu,11ci)
7. nenahlási servisnej organizácii poruchu pokladnice pod¾a osobitného predpisu,11cj)
8. nezaeviduje v pokladnici údaje z vyhotovených
paragónov v lehote pod¾a osobitného predpisu,11ck)
9. neuchová fiskálnu pamä v lehote pod¾a osobitného predpisu,11cl)
10. nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú
uzávierku v lehote pod¾a osobitného predpisu,11cm)

) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie trieb elektronickou registraènou
pokladnicou v znení neskorích predpisov.
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11. nevedie knihu elektronickej registraènej pokladnice pod¾a osobitného predpisu,11cn)
12. nedodrí postup pri zmene vlastníka pokladnice
pod¾a osobitného predpisu,11co)
13. neoznámi ukonèenie prevádzky pokladnice v lehote pod¾a osobitného predpisu,11cp)
14. nezaznamená do knihy elektronickej registraènej
pokladnice skutoènosti pod¾a osobitného predpisu.11cr)
(9) Správca dane, ktorým je daòový úrad, uloí servisnej organizácii11cs) pokutu vo výke od 1 000 do
100 000 Sk, ak
a) nezabezpeèí vykonanie opravy pokladnice v lehote
pod¾a osobitného predpisu,11ct)
b) nevedie evidenciu plomb pod¾a osobitného predpisu,11cu)
c) neoznámi daòovému úradu zistenie pokodenia
plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov
uloených v pokladnici, alebo odchýlky od pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou pod¾a osobitného predpisu,11cv)
d) nezabezpeèí výmenu pokodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby pod¾a osobitného predpisu,11cw)
e) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutoèností
pod¾a osobitného predpisu,11cx)
f) neoznaèí pokladnicu plombou pod¾a osobitného
predpisu,11cy)
g) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej
osobe alebo právnickej osobe plomby pod¾a osobitného predpisu,11cz)
h) neodovzdá daòovému riadite¾stvu pokodené plomby alebo z iného dôvodu nepouite¾né plomby pod¾a
osobitného predpisu,11caa)
i) nezaznamená do knihy elektronickej registraènej
pokladnice skutoènosti pod¾a osobitného predpisu.11cab)
(10) Správca dane, ktorým je daòový úrad, uloí fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údrbu
pokladníc, pokutu od 5 000 Sk do 50 000 Sk, ak nie je
zapísaná v registri servisných organizácií pod¾a osobitného predpisu.11cac)
(11) Správca dane, ktorým je daòový úrad, pri kadom
ïalom zistení poruenia pod¾a
a) odseku 8 písm. a) uloí pokutu od 20 000 Sk do
200 000 Sk,
b) odseku 8 písm. b) uloí pokutu od 5 000 Sk do
50 000 Sk,
c) odseku 8 písm. c) alebo odseku 9 uloí pokutu od
2 000 Sk do 200 000 Sk,
d) odseku 10 uloí pokutu od 10 000 Sk do 100 000
Sk..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11c a 11cac znejú:

11c)
11ca
)
11cb
)
11cc
)
11cd
)
11ce
)
11cf
)
11cg
)
11ch
)

§
§
§
§
§
§
§
§
§

4 ods. 1 a 3 zákona è. 289/2008 Z. z.
10 ods. 4 zákona è. 289/2008 Z. z.
8 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z.
8 ods. 1 a § 10 ods. 4 zákona è. 289/2008 Z. z.
3 ods. 3 zákona è. 289/2008 Z. z.
3 ods. 4 zákona è. 289/2008 Z. z.
4 ods. 7 zákona è. 289/2008 Z. z.
8 ods. 3 zákona è. 289/2008 Z. z.
8 ods. 4 zákona è. 289/2008 Z. z.
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11ci

)
)
11ck
)
11cl
)

§ 9 zákona è. 289/2008 Z. z.
§ 10 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z.
§ 10 ods. 5 zákona è. 289/2008 Z. z.
§ 11 ods. 2 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cm
)§ 12 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cn
) § 13 zákona è. 289/2008 Z. z.
11co
) § 14 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cp
) § 15 ods. 2 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cr
) § 10 ods. 1 a 3 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cs
) § 5 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z.
11ct
) § 5 ods. 2 písm. a) zákona è. 289/2008 Z. z.
11cu
) § 5 ods. 2 písm. b) zákona è. 289/2008 Z. z.
11cv
) § 5 ods. 2 písm. c) zákona è. 289/2008 Z. z.
11cw
)§ 5 ods. 2 písm. d) zákona è. 289/2008 Z. z.
11cx
) § 6 ods. 5 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cy
) § 7 ods. 5 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cz
) § 16 ods. 4 zákona è. 289/2008 Z. z.
11caa
)§ 16 ods. 5 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cab
)§ 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2,
§ 11 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z.
11cac
)§ 6 zákona è. 289/2008 Z. z..
11cj

6. V § 35 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý
znie:
(12) Nepouívanie pokladnice alebo uvádzanie pokladnice do prevádzky, alebo vykonávanie opravy
a údrby pokladnice fyzickou osobou alebo právnickou
osobou, ktorá nie je zapísaná v registri servisných organizácií pod¾a osobitného predpisu,11cac) sa povauje za
závané poruenie osobitného predpisu;4aa) správca
dane, ktorým je daòový úrad, môe po prvom opakovanom zistení uvedených skutoèností namiesto uloenia
pokuty pod¾a odseku 11 písm. a) alebo d) poda podnet
na zruenie ivnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania ivnosti.11b).
Doterajie odseky 12 a 19 sa oznaèujú ako odseky
13 a 20.
7. V § 35 ods. 13 sa slová 1 a 11 nahrádzajú slovami 1 a 7.
8. V § 35 ods. 14 sa slová 7 a 12 nahrádzajú slovami 7 a 11 a 13.
9. V § 35 ods. 17 sa slovo 18 nahrádza slovom 19.
10. V § 35 ods. 19 sa slová 4 a 12 nahrádzajú slovami 4 a 11 a 13.
11. § 35a vrátane nadpisu znie:
§ 35a
Bloková pokuta
(1) Ak správca dane, ktorým je daòový úrad, zistí poruenie povinností pod¾a § 35 ods. 8 písm. b) a c) a odsekov 9 a 13, môe uloi fyzickej osobe blokovú pokutu
do výky 5 000 Sk, ktorú fyzická osoba môe zaplati na
mieste. Blokovú pokutu môe fyzickej osobe uloi aj
správca dane, ktorým je daòový úrad, ktorý nie je
miestne prísluný osobe pod¾a § 35 ods. 8 (§ 3 ods. 13).
Proti uloeniu blokovej pokuty sa nemono odvola. Na
pokutovom bloku sa vyznaèí komu, kedy a za poruenie akej povinnosti bola bloková pokuta uloená. Pokutový blok je súèasne potvrdením o zaplatení blokovej
pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s pouèením o spôsobe
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zaplatenia pokuty miestne príslunému správcovi
dane, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia
pokuty.
(2) Zamestnanec správcu dane, ktorým je daòový
úrad, je povinný preukáza svoje oprávnenie na uloenie blokovej pokuty sluobným preukazom..
12. § 97 sa vypúa.
13. Za § 110g sa vkladá § 110h, ktorý vrátane nadpisu
znie:
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(2) Za poruenie ustanovení doterajieho predpisu,26)
o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa
uloí pokuta pod¾a zákona úèinného k 28. februáru
2009.
(3) Ak osoba pod¾a § 35 ods. 8 v znení úèinnom od
1. marca 2009 pouíva v súlade s osobitným
predpisom27) pokladnicu pod¾a doterajieho predpisu,26)
za poruenie ustanovení doterajieho predpisu,26) sa
uloí pokuta pod¾a zákona úèinného k 28. februáru
2009..
Poznámky pod èiarou k odkazom 26 a 27 znejú:

§110h

26) Vyhláka Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie trieb elektronickou registraènou pokladnicou v znení neskorích predpisov.
27
) § 18 ods. 1 zákona è. 289/2008 Z. z..

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. marca 2009
(1) Konanie o uloení pokuty pod¾a § 35 ods. 8 a 12
v znení úèinnom k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty
pod¾a § 35a v znení úèinnom k 28. februáru 2009, ktoré
bolo zaèaté, avak nebolo právoplatne ukonèené
k 28. februáru 2009 sa dokonèí pod¾a zákona úèinného
k 28. februáru 2009.

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. septembra 2008
okrem èl. I § 1 a 4, § 7 a 15, § 17 ods. 1, § 18, § 19 a èl.
II, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. marca 2009.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 289/2008 Z. z.

SLUBY, NA KTORÉ SA VZAHUJE POVINNOS EVIDENCIE TRIEB
V ELEKTRONICKEJ REGISTRAÈNEJ POKLADNICI
1. Opravy a údrba osobných motorových vozidiel
1.1. Bené opravy a údrba osobných motorových vozidiel
1.2. Opravy elektrického systému osobných motorových vozidiel
1.3. Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváenia kolies osobných motorových vozidiel
1.4. Opravy karosérií osobných motorových vozidiel
2. Umývanie osobných motorových vozidiel
3. Parkovacie sluby
4. Sluby spojené s podávaním jedál a nápojov okrem sluieb poskytovaných v leadlových alebo lôkových vozòoch a iných dopravných prostriedkoch
4.1. Retauraèné sluby s obsluhou
4.2. Sluby v samoobsluných zariadeniach
4.3. Sluby v bufetoch, stánkoch a v cukráròach
4.4. Sluby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre iné podniky a intitúcie
4.5. Sluby spojené s dodávkou hotových jedál vrátane nápojov pre domácnosti
4.6. Sluby spojené s podávaním nápojov
5. Nájom a lízing
5.1. Nájom a lízing osobných motorových vozidiel a ¾ahkých motorových vozidiel do 3,5 t urèených prevane na
prepravu osôb a sluby s tým spojené; nepatrí sem nájom pod¾a zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.2. Nájom a lízing tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnos a sluby s tým spojené s výnimkou zdravotníckych a parazdravotníckych pomôcok a potrieb, poièiavania kníh a èasopisov; nepatrí sem nájom
pod¾a zmluvy o kúpe prenajatej veci
5.3. Nájom a lízing predmetov a zariadení na rekreaèné úèely a portové úèely a sluby s tým spojené; nepatrí
sem nájom pod¾a zmluvy o kúpe prenajatej veci
6. Fotografické sluby
6.1. Portrétne fotografické sluby
6.2. Reklamné a súvisiace fotografické sluby
6.3. Fotografické sluby a video sluby poskytované pri rôznych spoloèenských a iných udalostiach
6.4. Zber filmov, vyvolávanie filmov okrem filmov z produkcie filmových a televíznych ateliérov a vyhotovovanie
diapozitívov, fotografií, kópií filmov a audiovizuálnych nosièov
6.5. Retaurovanie, kopírovanie a retuovanie fotografií
7. Prevádzka krytých a prevádzka nekrytých kúpalísk
8. Sluby lunaparkov a sluby zábavných parkov
9. Sluby zberní odevov, bielizne a ich rozvoz
10. Pranie odevov, koených výrobkov, textilných výrobkov a kouín a èistenie odevov, koených výrobkov, textilných výrobkov a kouín okrem poskytovania takýchto sluieb u zákazníka
11. Chemické èistenie odevov, koených výrobkov, textilných výrobkov a kouín okrem poskytovania takýchto
sluieb u zákazníka
12. Úschova kobercov, závesov, koe a kouín a chemická údrba kobercov, závesov, koe a kouín
13. Sluby ehliarní a sluby mang¾ovní
14. Farbenie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí a tónovanie odevov a textilných výrobkov okrem farbenia vlákien a priadzí
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15. Sluby kadernícke pre eny a dievèatá
16. Sluby kadernícke a holièské pre muov a chlapcov
17. Sluby kozmetické, manikúra, a pedikúra vrátane poradenských sluieb týkajúcich sa starostlivosti o ple
a sluby tetovacie
18. Sluby na zlepenie telesnej pohody
19. Strihanie psov
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Príloha è. 2
k zákonu è. 289/2008 Z. z.

VZOR
OCHRANNÝ ZNAK

Vysvetlivka
Ve¾kos rozmeru 1 musí by najmenej 2 mm a ostatné rozmery musia by v pomere ako je uvedené vo vzore.
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Príloha è. 3
k zákonu è. 289/2008 Z. z.

VZOR

KNIHA
ELEKTRONICKEJ REGISTRAÈNEJ POKLADNICE
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IDENTIFIKAýNÉ ÚDAJE
(vyplní podnikateĐ)
Identifikaþné údaje o podnikateĐovi
Obchodné meno a adresa trvalého pobytu Identifikaþné þíslo organizácie
fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo
právnickej osoby
Identifikaþné þíslo pre daĖ z pridanej
hodnoty
DaĖové identifikaþné þíslo
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo
zástupcu

Miesto podnikania fyzickej osoby a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania,
predajné miesto právnickej osoby, ak je odlišné od sídla (ulica, mesto, PSý)

Údaje o elektronickej registraþnej pokladnici
Typ a model elektronickej registraþnej
pokladnice

Výrobné þíslo elektronickej registraþnej
pokladnice

Údaje o servisnej organizácii
Obchodné meno a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo
právnickej osoby

Odtlaþok peþiatky, podpis podnikateĐa,
štatutárneho orgánu alebo zástupcu
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ZÁZNAMY DAĕOVÉHO ÚRADU
Pridelenie a zrušenie daĖového kódu elektronickej registraþnej pokladnice
DaĖový kód elektronickej registraþnej
pokladnice

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
zamestnanca daĖového úradu

Dátum pridelenia
DaĖový kód elektronickej registraþnej
pokladnice zrušený dĖa

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
zamestnanca daĖového úradu

Zmena údajov

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
zamestnanca daĖového úradu
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ZÁZNAMY PODNIKATEďA
Dôvod, dátum a þas prerušenia prevádzky elektronickej registraþnej pokladnice

Dátum a þas nahlásenia poruchy elektronickej registraþnej pokladnice servisnej organizácii

Potvrdenie o nahlásení poruchy elektronickej registraþnej pokladnice – odtlaþok peþiatky,
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorej bola porucha elektronickej registraþnej
pokladnice nahlásená

Dátum a þas odovzdania elektronickej registraþnej pokladnice servisnej organizácii do opravy

Potvrdenie o prevzatí elektronickej registraþnej pokladnice do opravy – odtlaþok peþiatky,
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá elektronickú registraþnú pokladnicu prevzala
do opravy

Dátum a þas opätovného zaþatia prevádzky elektronickej registraþnej pokladnice
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ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE
Dátum a þas uvedenia elektronickej
registraþnej pokladnice do prevádzky

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá elektronickú registraþnú
pokladnicu uviedla do prevádzky

Popis poruchy elektronickej registraþnej
pokladnice, dátum a þas vykonania opravy
elektronickej registraþnej pokladnice

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá opravu elektronickej
registraþnej pokladnice vykonala

Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá výmenu fiskálnej
pamäte vykonala

Dátum a þas pripojenia novej fiskálnej pamäte Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá novú fiskálnu pamäĢ
pripojila
Podpis podnikateĐa potvrdzujúci prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte

Dátum zistenia poškodenia plomby, chýbania Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
plomby, zmeny údajov uložených
fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala
v elektronickej registraþnej pokladnici,
odchýlky od elektronickej registraþnej
pokladnice certifikovanej akreditovanou
osobou
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ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE
Dátum výmeny poškodenej plomby alebo Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
dátum doplnenia chýbajúcej plomby
fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala

Dôvod, dátum a þas zásahu servisnej
organizácie do elektronickej registraþnej
pokladnice

Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
fyzickej osoby, ktorá zásah vykonala

Dátum ukonþenia prevádzky elektronickej Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
registraþnej pokladnice
fyzickej osoby, ktorá prevádzku elektronickej
registraþnej pokladnice ukonþila

Dátum a výsledok vykonanej povinnej údržby Odtlaþok peþiatky, meno, priezvisko a podpis
elektronickej registraþnej pokladnice
fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu
elektronickej registraþnej pokladnice
vykonala
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Príloha è. 4
k zákonu è. 289/2008 Z. z.

OCHRANNÉ PRVKY A ÚDAJE PLOMBY
1. Plomba je personalizovaná, detruktívna bezpeènostná samolepka.
2. Nosná vrstva plomby sa vyhotovuje zo selektívne detrukèného materiálu striebornej farby, ktorý zaruèuje zrete¾nú vidite¾nos akejko¾vek manipulácie s plombou.
3. Plomba má tvar obdånika a jej rozmer je 45 x 20 mm.
4. V strede plomby je umiestnený tátny znak Slovenskej republiky (ïalej len tátny znak). Nad tátnym znakom je
umiestnený nápis DAÒOVÉ RIADITE¼STVO a pod tátnym znakom je umiestnený nápis SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
5. Plomba je oznaèená èíslom série a poradovým èíslom.
6. Vetky vyobrazené texty na plombe sú èiernej farby, prièom minimálne dva prvky sú kontrolovate¾né v ultrafialovej oblasti spektra.
7. Plomba obsahuje mikroperforáciu v tvare grafického prvku.
8. Bezpeènostnou súèasou plomby je opticko-premenlivý prvok (hologram), ktorého kadý jednotlivý bod (pixel)
musí ma jednoznaène definovanú truktúru vidite¾nú alebo identifikovate¾nú v ktoromko¾vek bode hologramu
pod mikroskopom pri pribline 300-násobnom zväèení. Minimálne rozlíenie hologramu je 50 000 dpi. Hologram
obsahuje opakujúci sa mikrotext SLOVENSKÁ REPUBLIKA a skrytý obraz (kryptogram). Hologram obsahuje aj
mikroreliéf s motívom tátneho znaku.
9. Hologram je umiestnený v pozdånom smere na okraji plomby a má minimálny rozmer 45 x 5 mm.

Strana 2312

Zbierka zákonov è. 290/2008

Èiastka 111

290
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júla 2008
o zdravotných poiadavkách na ivoèíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných ivoèíchov

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:
§1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a) zdravotné poiadavky pri uvádzaní ivoèíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb na trh, ich dovoze
a tranzite,
b) minimálne preventívne opatrenia zamerané na zvýenie informovanosti a pripravenosti prísluných
orgánov a prevádzkovate¾ov podnikov hospodárskeho chovu rýb na choroby ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb,
c) minimálne kontrolné opatrenia pri vypuknutí urèitej choroby vodných ivoèíchov alebo vzniku podozrenia na jej výskyt.
§2
Rozsah pôsobnosti
(1) Zdravotné poiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády sa nevzahujú na
a) okrasné vodné ivoèíchy chované v nekomerèných
akváriách,
b) vo¾ne ijúce vodné ivoèíchy zberané alebo lovené
pod¾a osobitného predpisu1) na priamy vstup do potravinového reazca,
c) vodné ivoèíchy ulovené na úèely výroby rybej múèky, rybieho krmiva, rybieho oleja a podobných produktov.
(2) Na okrasné vodné ivoèíchy drané v obchodoch
so zvieratami urèenými na chov v domácnosti, záhradných centrách, záhradných jazierkach a komerèných
akváriách alebo vo ve¾koobchodoch sa nevzahujú § 4
a 17 a § 37 a 41, ak sú
a) bez akéhoko¾vek priameho kontaktu s prírodnými
vodami v Európskom spoloèenstve (ïalej len spoloèenstvo) alebo
b) v zariadeniach, ktoré sú vybavené systémom èiste1
2

nia odpadových vôd, ktorý zniuje riziko prenosu
chorôb do prírodných vôd na prijate¾nú úroveò.
§3
Vymedzenie pojmov
(1) Na úèely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) hospodárskym chovom rýb chov alebo kultivácia
vodných organizmov s pouitím techník, ktoré majú
zvýi produkciu týchto organizmov nad úroveò prírodnej kapacity prostredia, keï organizmy zostávajú majetkom jednej alebo viacerých fyzických osôb
alebo právnických osôb poèas chovu alebo tádií
kultivácie a do zberu vrátane,
b) ivoèíchom hospodárskeho chovu rýb vodný ivoèích vo vetkých ivotných tádiách vrátane ikier
a spermií (gamét) chovaný na farme alebo v chovnej
oblasti pre mäkkýe vrátane vo¾ne ijúcich ivoèíchov urèených na zaradenie do farmy alebo chovnej
oblasti pre mäkkýe,
c) podnikom hospodárskeho chovu rýb podnik, ktorý
vykonáva èinnosti spojené s chovom, draním alebo
kultiváciou ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb,
d) prevádzkovate¾om podniku hospodárskeho chovu
rýb fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpeèenie dodriavania poiadaviek tohto nariadenia vlády v rámci podniku hospodárskeho chovu rýb,
e) vodným ivoèíchom
1. ryba patriaca do nadtriedy Agnatha a do tried
Chondrichthyes a Osteichthyes,
2. mäkký patriaci do kmeòa Mollusca,
3. kôrovec patriaci do podkmeòa Crustacea,
f) schválenou spracovate¾skou prevádzkaròou potravinársky podnik schválený v súlade s ustanoveniami
osobitného predpisu2) a pod¾a § 4 na spracovanie ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb na potravinárske úèely,
g) prevádzkovate¾om schválenej spracovate¾skej prevádzkarne fyzická osoba  podnikate¾ alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpeèenie dodriavania
poiadaviek tohto nariadenia vlády v rámci schválenej spracovate¾skej prevádzkarne,
h) farmou priestor, uzavretá oblas alebo zariadenie
prevádzkované podnikom hospodárskeho chovu

) Zákon è. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorích predpisov.
) Èlánok 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické
predpisy pre potraviny ivoèíneho pôvodu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45).
§ 8 ods. 3 písm. h) prvý bod zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
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rýb, v ktorom sa chovajú ivoèíchy hospodárskeho
chovu rýb na úèely ich umiestnenia na trh, okrem
tých, kde sú vo¾ne ijúce vodné ivoèíchy, ktoré boli
pozbierané alebo ulovené na ¾udskú spotrebu, doèasne drané pred zabitím bez kàmenia,
i) chovom odchov ivoèíchov hospodárskeho chovu
rýb na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýe,
j) chovnou oblasou pre mäkkýe oblas produkcie
alebo purifikaèná oblas, v ktorej sú v prevádzke
podniky hospodárskeho chovu rýb v rámci spoloèného biologického bezpeènostného systému,
k) okrasným vodným ivoèíchom vodný ivoèích draný, chovaný alebo uvedený na trh iba na dekoratívne
úèely,
l) uvádzaním na trh predaj vrátane ponuky na predaj,
bezodplatná alebo odplatná forma prevodu a akáko¾vek forma presunu ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb,
m) oblasou produkcie sladkovodná oblas, morská oblas, ústie, suchozemská oblas alebo lagúna, ktorá
obsahuje prirodzené dno s mäkkými, alebo oblasti
pouívané na kultiváciu mäkkýov, z ktorých sa
mäkkýe zberajú,
n) purifikaènou oblasou sladkovodná oblas, morská
oblas, ústie alebo lagúna s hranicami vyznaèenými
bójami, ståpmi alebo inými pevnými prostriedkami,
ktorá sa vyuíva na prirodzené èistenie ivých mäkkýov,
o) vo¾ne ijúcim vodným ivoèíchom vodný ivoèích,
ktorý nie je ivoèíchom hospodárskeho chovu rýb,
p) priestorom jedna alebo viac fariem v rámci spoloèného systému biologickej bezpeènosti, ktoré obsahujú
populáciu vodných ivoèíchov s jednoznaèným zdravotným stavom,
r) spoloèným systémom biologickej bezpeènosti uplatòovanie rovnakého doh¾adu nad zdravím vodných
ivoèíchov, rovnakej prevencie chorôb a rovnakých
opatrení na kontrolu chorôb,
s) uzavretou oblasou oblas okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýe, kde sa uplatòujú kontrolné
opatrenia s cie¾om zabráni íreniu choroby,
t) chorobou klinicky sa prejavujúca alebo asymptomaticky prebiehajúca infekcia,
u) nekomerèným akváriom akvárium, z ktorého ivoèíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb sa neuvádzajú na trh,
v) zónou alebo priestorom bez výskytu chorôb zóna
alebo priestor vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb pod¾a § 37 alebo 38,
w) novou chorobou nedávno zistená závaná choroba,
ktorá má potenciál íri sa medzi populáciami
a v nich, alebo je to choroba uvedená v zozname chorôb zistená u nového hostite¾ského druhu, ktorý nie
je uvedený v prílohe è. 3 èasti II ako vnímavý druh,
3
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x) epidemiologickou jednotkou skupina vodných ivoèíchov, u ktorých je pribline rovnaké riziko kontaktu s pôvodcami chorôb v rámci definovanej lokality,
y) úhorovaním èinnos vykonávaná na úèely kontroly
chorôb, pri ktorej sa z farmy odstránia ivoèíchy
hospodárskeho chovu rýb vnímavé na danú chorobu
alebo ivoèíchy, ktoré sú schopné prenáa pôvodcov choroby, a ak je to moné, odstráni sa aj voda,
z) ïalím spracovaním spracovanie ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb pred pouitím na ¾udskú spotrebu, a to vykrvením, pitvaním, odstránením hláv,
porciovaním a vykostením alebo akýmiko¾vek opatreniami alebo technikami poruujúcimi anatomickú
celistvos,
aa) zvýenou mortalitou mortalita nad hranicou benej
úrovne mortality na farmách alebo v chovných oblastiach pre mäkkýe,
ab) infekciou vniknutie choroboplodného zárodku do
tela hostite¾a, ktorý sa mnoí, inak vyvíja alebo sa
nachádza v latentnom stave v hostite¾ovi alebo na
hostite¾ovi,
ac) infikovanou zónou alebo priestorom zóna alebo priestor, v ktorých je známy výskyt infekcie,
ad) karanténou udriavanie skupiny vodných ivoèíchov poèas urèitého èasového obdobia v izolácii bez
kontaktu s inými vodnými ivoèíchmi na úèel pozorovania, vykonania diagnostických vyetrení a skúok alebo lieèenia vrátane riadnej úpravy odpadových vôd,
ae) vnímavým druhom druh, pri ktorom sa preukázala
infekcia prirodzeným spôsobom alebo experimentálnou infekciou, ktorá imituje prirodzené cesty infikovania,
af) prenáaèom druh, ktorý nie je vnímavý na chorobu,
ale je schopný íri infekciu prenáaním pôvodcu
choroby z jedného hostite¾a na druhého,
ag) zónou presne vymedzená geografická oblas s homogénnym hydrologickým systémom obsahujúcim
èas povodia od prameòa po prirodzenú alebo umelú
bariéru, ktorá zabraòuje migrácii vodných ivoèíchov z niích úsekov povodia proti prúdu, celé povodie od jeho prameòa po ústie alebo viacero povodí
vrátane ich ústí z dôvodu epidemiologickej väzby povodí prostredníctvom ústí.
(2) Na úèely tohto nariadenia vlády sa pouijú aj pojmy uvedené v osobitných predpisoch.3)
§4
Prevádzkové podmienky
Prevádzkovate¾ podniku hospodárskeho chovu rýb
(ïalej len podnik) alebo schválenej spracovate¾skej
prevádzkarne je povinný

) Èlánky 2 a 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú veobecné zásady
a poiadavky potravinového práva, zriaïuje Európsky úrad pre bezpeènos potravín a stanovujú postupy v záleitostiach bezpeènosti
potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení.
Èlánok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
Èlánok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
Èlánok 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutoèòovaných s cie¾om zabezpeèi overenie dodriavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
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a) spåòa poiadavky ustanovené v § 7,
b) ma zavedený systém, ktorý umoní prevádzkovate¾ovi preukáza príslunej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe, e tieto poiadavky spåòa,
c) predloi k iadosti o registráciu alebo schválenie
vetky doklady a údaje pod¾a osobitného predpisu4)
spolu s údajmi poadovanými pod¾a prílohy è. 1.

vedených záznamov, vytváranie si odpisov alebo kópií
vedených záznamov.

§5

Systém doh¾adu nad zdravím zvierat

Register

(1) Systém doh¾adu nad zdravím zvierat sa zameriava na zistenie
a) zvýenej mortality na farmách a v chovných oblastiach pre mäkkýe vzh¾adom na typ produkcie,
b) chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II na farmách
a v chovných oblastiach pre mäkkýe, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na tieto choroby.

Register ) podnikov a schválených spracovate¾ských
prevádzkarní obsahuje údaje uvedené v prílohe è. 1 a je
verejnosti prístupný.
5

§6
Vedenie záznamov
(1) Podnik vedie záznamy o
a) vetkých presunoch ivoèíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb (ïalej len produkt) do farmy
alebo do chovnej oblasti pre mäkkýe a z nej,
b) mortalite v kadej epidemiologickej jednotke vo vzahu k typu produkcie,
c) výsledkoch systému doh¾adu nad zdravím zvierat
zaloeného na riziku pod¾a § 7.
(2) Spracovate¾ská prevádzkareò vedie záznamy
o vetkých presunoch ivoèíchov a produktov z prevádzkarne a do prevádzkarne.

(5) Záznamy vedené prevádzkovate¾mi podnikov
a schválených spracovate¾ských prevádzkarní sa uchovávajú jeden rok.
§7

(2) Odporúèaná frekvencia v rámci týchto systémov
doh¾adu nad zdravím zvierat v závislosti od zdravotného stavu v dotknutej zóne alebo priestore je ustanovená
v prílohe è. 2 èasti B. Doh¾ad sa uskutoèòuje bez toho,
aby boli dotknuté § 20 a 33 a § 40.
§8
Uvádzanie ivoèíchov a produktov na trh
na vedecké úèely
(1) Ak nie je ustanovené inak, poiadavky § 8 a 18 sa
vzahujú iba na choroby a druhy ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb na ne vnímavé, uvedené v prílohe è. 3
èasti II.

(3) Prepravca pri preprave ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb vedie záznamy o
a) mortalite poèas prepravy s vyznaèením typu prepravy pod¾a osobitných predpisov6) a s vyznaèením prepravovaných druhov,
b) farmách, chovných oblastiach pre mäkkýe a spracovate¾ských prevádzkaròach navtívených dopravnými prostriedkami,
c) výmenách vody poèas prepravy, o zdrojoch novej
vody a miestach vypustenia vody.

(2) Uvádzanie ivoèíchov a produktov na trh, ktoré
nespåòajú poiadavky ustanovené v § 8 a 18, mono
povoli7) iba na vedecké úèely. Uvádzanie ivoèíchov
a produktov na trh na vedecké úèely nesmie ohrozi
zdravotný stav vodných ivoèíchov na mieste urèenia
alebo na miestach tranzitu, ak ide o choroby uvedené
v prílohe è. 3 èasti II.

(4) Prevádzkovatelia podnikov a schválených spracovate¾ských prevádzkarní vedú záznamy uvedené v odsekoch 1 a 2 nezmazate¾ným spôsobom, spôsobom
znemoòujúcim zmenu alebo vymazanie údajov v záznamoch bez monosti ich zistenia, v poradí pod¾a
uskutoènenej udalosti podliehajúcej záznamu a spôsobom umoòujúcim úpravu záznamu len takým spôsobom, aby sa kadý predchádzajúci záznam dal zrete¾ne èíta pomocou technických zariadení alebo bez
pouitia technických zariadení. V prípade potreby
technického zariadenia na èítanie záznamov pod¾a
tohto ustanovenia prevádzkovate¾ podniku a schválenej spracovate¾skej prevádzkarne a prepravcovia na
poiadanie orgánu veterinárnej správy poskytnú potrebné technické zariadenie na èas potrebný na èítanie

§9

4

(3) Uvádzanie ivoèíchov a produktov na trh na vedecké úèely pod¾a odseku 2 je podmienené predloením
rozhodnutia tátnej veterinárnej a potravinovej správy,
v ktorom môu by urèené aj podmienky uvádzania na
trh. Toto rozhodnutie sa predkladá spolu so iadosou
o povolenie premiestnenia ivoèíchov alebo produktov
najmenej 30 dní pred plánovaným premiestnením.

Poiadavky pri uvádzaní ivoèíchov
hospodárskeho chovu rýb na trh
(1) Kadý, kto uvádza na trh ivoèíchy alebo produkty, je povinný zabezpeèi, aby ich uvádzanie na trh neohrozovalo zdravotný stav vodných ivoèíchov v mieste
urèenia, ak ide o choroby uvedené v prílohe è. 3 èasti II.

) § 41 ods. 4 zákona è. 39/2007 Z. z.
) § 6 ods. 2 písm. l) zákona è. 39/2007 Z. z.
6
) Nariadenie Rady (ES) è. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat poèas prepravy a s òou súvisiacich èinností a o zmene a doplnení
smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) è. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005).
7
) § 6 ods. 2 písm. i) tretí bod a § 17 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na ochranu zvierat pouívaných na pokusné
úèely a na iné vedecké úèely.
5
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(2) Podrobné pravidlá presunu ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb sú ustanovené v § 8 a 18. Pravidlá
presunu medzi èlenskými tátmi, zónami a priestormi
s rozdielnym zdravotným tatútom sú uvedené v prílohe è. 2 èasti A.

b) ostatné presuny ivých ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb na úèel chovu alebo zarybòovania medzi
èlenskými tátmi, aj keï sa u nich pod¾a tohto nariadenia vlády nevyaduje iadna zdravotná certifikácia.

§ 10

§ 12

Poiadavky na prevenciu chorôb pri preprave

Poiadavky pri uvádzaní ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb na trh na úèely chovu a zarybòovania

(1) Prepravca zabezpeèí, aby
a) sa poèas prepravy ivoèíchov hospodárskeho chovu
rýb uplatòovali opatrenia potrebné na prevenciu
chorôb, aby nedolo k zmene zdravotného stavu ivoèíchov poèas prepravy a aby sa zníilo riziko írenia chorôb,
b) sa ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb prepravovali
za podmienok, ktoré nemenia ich zdravotný stav ani
neohrozujú zdravotný tatút miesta urèenia alebo
prípadne miest tranzitu.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa uplatòujú aj na choroby
a druhy na ne vnímavé, ktoré nie sú uvedené v prílohe
è. 3 èasti II.

(1) ivoèích hospodárskeho chovu rýb uvádzaný na
trh na úèely chovu musí by klinicky zdravý a pochádza z farmy alebo chovnej oblasti mäkkýov, na ktorej
nie je nevyrieená zvýená mortalita. Tento odsek sa
uplatòuje aj na choroby a druhy na ne vnímavé, ktoré
sa neuvádzajú v prílohe è. 3 èasti II.
(2) ivoèích hospodárskeho chovu rýb urèený na likvidáciu alebo zabitie pod¾a opatrení na kontrolu chorôb
ustanovených v § 20 a 33 sa nesmie uvádza na trh na
úèel chovu a zarybòovania.

(3) Prepravca ïalej zabezpeèí, aby sa výmena vody
poèas prepravy vykonávala na miestach a za podmienok, ktoré neohrozia zdravotný stav prepravovaných
ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb, vodných ivoèíchov na mieste výmeny vody a vodných ivoèíchov na
mieste urèenia.

(3) ivoèích hospodárskeho chovu rýb sa môe vypusti na zarybòovanie do vo¾nej prírody alebo do rybárskych revírov,12) ak
a) spåòa poiadavky pod¾a odseku 1,
b) pochádza z farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýe, ktorých zdravotný tatút pod¾a prílohy è. 2 èasti A je rovnocenný so zdravotným tatútom vôd, do
ktorých sa majú vypusti.

§ 11

§ 13

Zdravotná certifikácia

Introdukcia ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb
vnímavých na urèitú chorobu
do oblastí bez výskytu tejto choroby

(1) Uvádzanie ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb
na trh podlieha zdravotnej certifikácii,8) ak sú ivoèíchy
introdukované9) do èlenského tátu, zóny alebo priestoru vyhlásených pod¾a § 37 alebo 38 za oblasti bez výskytu chorôb alebo ak podliehajú doh¾adu alebo
eradikácii10) pod¾a § 34 ods. 1 na úèely
a) chovu a zarybòovania, alebo
b) ïalieho spracovania pred ¾udskou spotrebou,
okrem prípadov, ak
1. sa ryby pred distribúciou zabijú a vypitvú,
2. sú mäkkýe a kôrovce distribuované ako nespracované alebo spracované produkty.
(2) Uvádzanie ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb
na trh podlieha zdravotnej certifikácii, ak ivoèích
môe opusti oblas, na ktorú sa vzahujú kontrolné
opatrenia ustanovené v § 24 a 32. Tento odsek sa
uplatòuje aj na choroby a druhy na ne vnímavé, ktoré
sa neuvádzajú v prílohe è. 3 èasti II.
(3) Oznámeniu prostredníctvom poèítaèového systému11) podliehajú:
a) presuny ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb medzi
èlenskými tátmi, u ktorých sa vyaduje zdravotná
certifikácia pod¾a odseku 1 alebo 2,
8

(1) S cie¾om introdukova ivoèícha hospodárskeho
chovu rýb vnímavého na urèitú chorobu na úèel chovu
alebo zarybòovania, zóny alebo priestoru vyhláseného
za oblas bez výskytu urèitej choroby pod¾a § 42 alebo
43 musí tento ivoèích pochádza z èlenského tátu,
zóny alebo priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu
tejto choroby.
(2) Ak je moné vedecky dokáza, e druh vnímavý na
urèitú chorobu v urèitých vývinových tádiách túto
chorobu neprenáa, odsek 1 sa na tieto vývinové tádiá
neuplatòuje.
§ 14
Introdukcia prenáaèov
do oblastí bez výskytu chorôb
Ak vedecké údaje alebo praktické skúsenosti dokazujú, e druhy odliné od druhov uvedených v prílohe
è. 3 èasti II môu prenies chorobu ako prenáaè, takýto prenáaè, ak sa introdukuje na úèel chovu alebo zarybòovania na územie Slovenskej republiky, zóny alebo

) § 6 ods. 2 písm. o) zákona è. 39/2007/ Z. z.
) Nariadenie Rady (ES) è. 708/2007 z 11. júna 2007 o vyuívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L
168, 28. 6. 2007).
10
) § 5 písm. f) zákona è. 39/2007 Z. z.
11
) § 32 ods. 6 zákona è. 39/2007 Z. z.
12
) § 3 zákona è. 139/2002 Z. z.
9
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priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu tejto urèitej choroby pod¾a § 37 alebo 38,
a) musí pochádza z èlenského tátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu tejto urèitej
choroby alebo
b) sa musí dra v karanténnom zariadení, vo vode bez
prísluného patogénu, poèas primeraného èasového
obdobia, ak sa to na základe poskytnutých vedeckých údajov alebo praktických skúseností ukáe
ako postaèujúce na zníenie rizika prenosu urèitej
choroby na prijate¾nú úroveò, aby sa predilo prenosu príslunej choroby.
§ 15
ivoèíchy a produkty uvádzané na trh
na ïalie spracovanie pred spotrebou ¾uïmi
(1) ivoèícha hospodárskeho chovu rýb vnímavého
na jednu alebo viac neexotických chorôb uvedených
v prílohe è. 3 èasti II a produkt z neho mono uvádza
na trh na ïalie spracovanie v zóne alebo priestore,
ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu týchto chorôb
pod¾a § 37 alebo 38, len ak
a) pochádza z iného èlenského tátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu príslunej
choroby,
b) je spracovaný v schválenej spracovate¾skej prevádzkarni za podmienok, ktoré predchádzajú íreniu
chorôb,
c) sa ryby pred distribúciou zabijú a vypitvú alebo
d) sa mäkkýe a kôrovce distribuujú ako nespracované
alebo spracované produkty.
(2) ivý ivoèích hospodárskeho chovu rýb druhu
vnímavého na jednu alebo viac neexotických chorôb
uvedených v prílohe è. 3 èasti II, ktorý je uvádzaný na
trh na ïalie spracovanie v zóne alebo priestore, ktoré
sú v Slovenskej republike vyhlásené za oblas bez výskytu týchto chorôb pod¾a § 37 alebo 38, môe by na
mieste spracovania doèasne uskladnený, len ak
a) pochádza z iného èlenského tátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu príslunej
choroby alebo
b) sa doèasne drí v distribuènom centre, purifikaènom stredisku alebo podobnom zariadení vybavenom systémom èistenia odpadových vôd, ktorý je
schopný inaktivova prísluné patogény, alebo kde
odpadová voda podlieha iným druhom úpravy, ktoré
zniujú riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na
prijate¾nú úroveò.
§ 16
ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb a produkty
z nich uvádzané na trh na ¾udskú spotrebu
bez ïalieho spracovania
(1) Ak je ivý mäkký a kôrovec druhu vnímavého na
13
14
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jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II
doèasne umiestnený vo vodách na území Slovenskej republiky alebo umiestnený do distribuèného centra, purifikaèného strediska alebo podobného zariadenia,
musí spåòa poiadavky ustanovené v § 15 ods. 2.
(2) Ak ivoèích hospodárskeho chovu rýb druhu vnímavého na jednu alebo viac chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II alebo produkt z neho je uvádzaný na trh
na ¾udskú spotrebu bez ïalieho spracovania pod podmienkou, e je balený ako maloobchodný tovar, ktorý
spåòa poiadavky balenia a oznaèovania ustanovené
osobitným predpisom,13) ustanovenia odseku 1 ani § 15
sa neuplatòujú.

§ 17
Vypustenie vo¾ne ijúcich vodných ivoèíchov
v zónach alebo priestoroch vyhlásených za oblasti
bez výskytu chorôb
Vo¾ne ijúci vodný ivoèích druhu vnímavého na jednu chorobu alebo viacero chorôb uvedených v prílohe
è. 3 èasti II, ulovený v zóne alebo priestore, ktoré nie sú
vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb pod¾a § 37 alebo 38, sa predtým, ako sa môe vypusti vo farme alebo
chovnej oblasti pre mäkkýe nachádzajúcej sa v zóne
alebo priestore, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu tejto choroby pod¾a § 37 alebo 38, umiestòuje do
karantény. Karanténa sa vykonáva pod doh¾adom príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
vo vhodnom zariadení na obdobie òou urèené, ktoré je
dostatoèné na zníenie rizika prenosu choroby na prijate¾nú úroveò.
§ 18
Uvádzanie okrasných vodných ivoèíchov
na trh
(1) Uvádzanie okrasného vodného ivoèícha na trh
nesmie ohrozova zdravotný stav vodných ivoèíchov,
ak ide o choroby uvedené v prílohe è. 3 èasti II.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa uplatòuje aj na choroby,
ktoré sa neuvádzajú v prílohe è. 3 èasti II.

§ 19
Poiadavky pri introdukcii ivoèíchov
a zavedení produktov z tretích krajín
Na územie Slovenskej republiky mono introdukova ivoèíchy a produkty hospodárskeho chovu rýb
iba z tretích krajín uvedených v zozname tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu v akejko¾vek forme urèených na ¾udskú spotrebu.14)

) Nariadenie (ES) è. 853/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
) Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2006 , ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokocov, pláovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006) v platnom znení.
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§ 20

§ 23

Hlásenie

Epizootické vyetrenie

Bezodkladne nahlási15) podozrenie na výskyt choroby alebo výskyt choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II
alebo zvýenú mortalitu ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe je povinný
a) vlastník alebo osoba starajúca sa o vodné ivoèíchy,
b) osoba sprevádzajúca ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb poèas prepravy,
c) veterinárny lekár alebo oetrovate¾,
d) zamestnanec laboratória alebo
e) zamestnanec podniku alebo schválenej spracovate¾skej prevádzkarne.

(1) Epizootické vyetrenie, ktoré sa zaèalo v súlade
s § 22 ods. 1 písm. b) tretím bodom, sa vykoná v plnom
rozsahu, ak laboratórne vyetrenie ustanovené v § 22
ods. 1 písm. a) preukáe prítomnos
a) exotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II alebo
b) neexotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II
v zóne alebo priestore so zdravotným tatútom kategórie I alebo III uvedeným v prílohe è. 2 èasti A pre
príslunú chorobu.

§ 21
Hlásenie ostatným èlenským tátom,
Európskej komisii a èlenským tátom
Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu
Èlenským tátom, Európskej komisii (ïalej len komisia) a èlenským tátom Európskeho zdruenia vo¾ného obchodu (ïalej len zdruenie vo¾ného obchodu)
sa do 24 hodín nahlasujú16) prípady potvrdenia výskytu
a) exotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II,
b) neexotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II,
ak bolo postihnuté celé územie Slovenskej republiky, zóna alebo priestor vyhlásené za oblas bez výskytu tejto choroby.
§ 22
Opatrenia pri podozrení na výskyt choroby
(1) Pri podozrení na chorobu uvedenú v prílohe è. 3
èasti II v zóne alebo priestore so zdravotným tatútom
kategórie I alebo III uvedeným v prílohe è. 2 èasti A
vzh¾adom na príslunú chorobu
a) odoberajú17) sa vzorky a zalú sa na laboratórne vyetrenie do laboratória urèeného pod¾a § 43,
b) a do výsledku laboratórneho vyetrenia ustanoveného v písmene a) sa nariadi17)
1. úradný dozor na farme alebo v chovnej oblasti pre
mäkkýe, v ktorej je podozrenie na chorobu, a prísluné kontrolné opatrenia, ktoré zabránia íreniu choroby na ostatné vodné ivoèíchy,
2. zákaz presunov ivoèíchov hospodárskeho chovu
rýb z postihnutej farmy alebo chovnej oblasti pre
mäkkýe a do postihnutej farmy alebo chovnej
oblasti pre mäkkýe, v ktorej existuje podozrenie
na chorobu,
3. zaèa epizootické vyetrenie ustanovené v § 23.
(2) Obmedzenia ustanovené v odseku 1 písm. b) sa
zruia, ak epizootické vyetrenie nepreukáe prítomnos choroby.
15

)
)
17
)
18
)
19
)
16

§
§
§
§
§

17 ods. 2 a § 37 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona è. 39/2007 Z. z.
6 ods. 2 písm. z) a § 18 zákona è. 39/2007 Z. z.
8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.
6 ods. 5 písm. b) iesty bod zákona è. 39/2007 Z. z.
6 ods. 2 písm. ad) a § 17 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.

(2) Epizootické vyetrenie zahàòa
a) urèenie moného pôvodcu a spôsobu infekcie,
b) presun ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb poèas
obdobia pred oznámením podozrenia,
c) monos infikovania aj iných fariem alebo chovných
oblastí pre mäkkýe.
(3) Ak epizootické vyetrenie preukáe, e choroba
mohla by rozírená do jednej alebo viacerých fariem,
chovných oblastí pre mäkkýe alebo do neuzavretých
vôd, na týchto farmách, v týchto chovných oblastiach
pre mäkkýe alebo v týchto neuzavretých vodách sa
uplatòujú opatrenia ustanovené v § 22. Pri roz¾ahlých
povodiach môe regionálna veterinárna a potravinová
správa rozhodnú o obmedzení uplatòovania § 22 na
menej roz¾ahlú oblas v blízkosti farmy alebo chovnej
oblasti pre mäkkýe s podozrením na infekciu, ak je dôvodné predpoklada, e takáto menej roz¾ahlá oblas je
dostatoène ve¾ká na to, aby sa zaruèilo, e sa choroba
nerozíri.
(4) Ak je to potrebné, susediacim èlenským tátom
alebo tretím krajinám sa poskytujú informácie18) o podozrení na chorobu.
Úlohy pri potvrdení exotickej choroby
ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb
§ 24
Opatrenia pri potvrdení exotickej choroby
Pri potvrdení19) exotickej choroby ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb uvedenej v prílohe è. 3 èasti II
a) sa úradne vyhlási farma alebo chovná oblas pre
mäkkýe za infikovanú,
b) sa zriadi uzavretá oblas zodpovedajúca príslunej
chorobe vrátane ochrannej zóny a zóny pozorovania
okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýe vyhlásenej za infikovanú,
c) sa zakáe zarybòovanie v uzavretej oblasti a presuny
ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb v nej, do nej
alebo z nej bez povolenia príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
d) sa nariadi vykona akéko¾vek dodatoèné opatrenia
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nevyhnutné na predchádzanie ïaliemu íreniu
choroby.
§ 25
Zber a ïalie spracovanie
(1) Výlov alebo zber ivoèíchov hospodárskeho chovu
rýb, ktoré dosiahli komerènú ve¾kos a nevykazujú
iadne klinické príznaky choroby, mono povoli20) na
¾udskú spotrebu alebo na ïalie spracovanie.
(2) Zber, umiestnenie do distribuèných centier alebo
purifikaèných stredísk, ïalie spracovanie a ostatné
èinnosti spojené s prípravou ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb na vstup do potravinového reazca sa musia
vykonáva za podmienok, ktoré zabraòujú íreniu patogénu zodpovedného za vznik choroby.
(3) Distribuèné centrá, purifikaèné strediská alebo
podobné podniky musia by vybavené systémom èistenia odpadových vôd schopným inaktivova patogén
zodpovedný za vznik choroby alebo podlieha iným
druhom úpravy odpadových vôd zniujúcim riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijate¾nú úroveò.
(4) Ïalie spracovanie ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb vylovených alebo pozbieraných na základe
povolenia pod¾a odseku 1 sa vykonáva v schválených
spracovate¾ských prevádzkaròach.
§ 26
Odstránenie a likvidácia
(1) Bezodkladné odstránenie a zlikvidovanie màtvych
rýb a kôrovcov, ako aj ivých rýb a kôrovcov, ktoré vykazujú klinické príznaky choroby, sa nariadi19) v súlade s postupom pod¾a osobitného predpisu21) a pod¾a pohotovostného plánu vypracovaného pod¾a § 35.
(2) ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb, ktoré nedosiahli komerènú ve¾kos a nevykazujú klinické príznaky choroby, sa v príslunom èasovom rámci zoh¾adòujúcom typ produkcie a riziko, ktoré tieto ivoèíchy
predstavujú pre ïalie írenie choroby, odstránia
a zlikvidujú pod doh¾adom príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy pod¾a osobitného
predpisu17) a pod¾a pohotovostného plánu vypracovaného pod¾a § 35.
§ 27
Úhorovanie
Ak je to moné, infikovaná farma alebo chovná oblas
pre mäkkýe prejdú po ich vyprázdnení, prípadne vyèistení a dezinfekcii vhodným obdobím úhorovania. Pri
farme alebo chovnej oblasti pre mäkkýe, kde sa chovajú ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb, ktoré na danú
chorobu nie sú vnímavé, je rozhodnutie o úhorovaní19)
zaloené na hodnotení rizika.
20
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§ 28
Uplatòovanie a zruenie opatrení
(1) Ustanovenia § 24 a 27 sa uplatòujú v prípade potvrdenia exotickej choroby ivoèíchov hospodárskeho
chovu rýb uvedenej v prílohe è. 3 èasti II.
(2) Opatrenia ustanovené v § 24 a 27 zostávajú
v platnosti, kým sa
a) nevykonajú opatrenia eradikácie,
b) v uzavretej oblasti nevykoná pre danú chorobu
a typy postihnutých podnikov náleitý odber vzoriek
a doh¾ad s negatívnymi výsledkami.
§ 29
Opatrenia pri potvrdení neexotickej choroby
(1) Pri potvrdení neexotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II v zóne alebo priestore, ktoré sú vyhlásené za oblas bez výskytu tejto choroby,
a) sa uplatnia opatrenia ustanovené v § 24 a 27, aby
sa opä získal tatút oblasti bez výskytu choroby,
alebo
b) sa vypracuje program eradikácie22) pod¾a § 34 ods. 1.
(2) Ak sa odchylne od § 28 ods. 2 rozhodne19) uplatni
opatrenia ustanovené v § 24 a 27, mono povoli, aby
sa klinicky zdravé ivoèíchy chovali do dosiahnutia trhovej ve¾kosti predtým, ako sa zabijú na úèel ¾udskej
spotreby, alebo aby sa presunuli do inej infikovanej farmy, zóny alebo priestoru. V takých prípadoch sa prijmú
vetky opatrenia na zníenie ïalieho írenia choroby,
a ak je to moné, na predchádzanie tomuto ïaliemu
íreniu.
§ 30
Opatrenia na zabránenie íreniu chorôb
Ak sa v zóne alebo v priestore, ktorý nie je vyhlásený
za oblas bez výskytu choroby, potvrdí výskyt neexotickej choroby uvedenej v prílohe è. 3 èasti II, nariadia23)
sa najmä tieto opatrenia:
a) vyhlási farmu alebo chovnú oblas pre mäkkýe za
infikovanú,
b) zriadi uzavretú oblas zodpovedajúcu príslunej
chorobe vrátane ochrannej zóny a zóny pozorovania
okolo farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýe vyhlásenej za infikovanú,
c) obmedzi presun ivoèíchov hospodárskeho chovu
rýb z uzavretej oblasti; toto obmedzenie sa nevzahuje na presun ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb
urèených na
1. introdukciu do fariem alebo chovných oblastí pre
mäkkýe pod¾a § 9 ods. 2 alebo
2. výlov alebo zber a zabitie na ¾udskú spotrebu pod¾a § 25 ods. 1,
d) odstráni a zlikvidova màtve ryby a kôrovce pod jej
doh¾adom vo vhodnom èasovom rámci zoh¾adòujú-

) § 8 ods. 3 písm. u) zákona è. 39/2007 Z. z.
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa ivoèínych ved¾ajích produktov neurèených pre ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 37).
22
) § 17 ods. 3 a 4 zákona è. 39/2007 Z. z.
23
) § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z.
21
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com typ produkcie a riziko, ktoré tieto màtve ivoèíchy predstavujú pre ïalie írenie choroby.
§ 31
Kontrola chorôb vo¾ne ijúcich vodných ivoèíchov
(1) Ak sa vo¾ne ijúci vodný ivoèích infikuje alebo
existuje podozrenie, e sa infikoval exotickými chorobami uvedenými v prílohe è. 3 èasti II, nariadi sa monitoring situácie a prijmú sa opatrenia19) na zníenie, a ak
je to moné, na zabránenie ïaliemu íreniu choroby.
(2) Ak sa vo¾ne ijúci vodný ivoèích infikuje alebo
existuje podozrenie, e sa infikoval neexotickými chorobami uvedenými v prílohe è. 3 èasti II v zóne alebo
v priestore vyhlásenými za oblas bez výskytu tejto choroby, situácia sa monitoruje a prijmú sa opatrenia19) na
zníenie, a ak je to moné, na zabránenie ïaliemu íreniu choroby.
(3) Komisii a èlenským tátom Stáleho výboru pre potravinový reazec a zdravie zvierat (ïalej len výbor) sa
poskytuje informácia18) o opatreniach, ktoré sa v Slovenskej republike prijali pod¾a odsekov 1 a 2.
§ 32
Nové choroby
(1) Pri výskyte novej choroby sa nariadia19) vhodné
opatrenia na kontrolu situácie. Ak táto choroba môe
potenciálne ohrozi zdravotnú situáciu vodných ivoèíchov, nariadia sa vhodné opatrenia na zabránenie jej
íreniu.
(2) Ak sa vyskytne nová choroba, èlenským tátom,
komisii a èlenským tátom zdruenia vo¾ného obchodu
sa bezodkladne poskytne informácia,18) ak majú tieto
zistenia epidemiologický význam pre iný èlenský tát.
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v rámci prevencie, kontroly a eradikácie program doh¾adu nad dosiahnutím tatútu oblasti bez výskytu
jednej alebo viacerých chorôb uvedených v prílohe è. 3
èasti II, ak nie je známe, e by územie Slovenskej republiky bolo infikovanou oblasou, ale nie je vyhlásené
za oblas bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb, alebo program eradikácie jednej alebo
viacerých chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II, ak je
územie Slovenskej republiky alebo èas územia infikovanou oblasou.
(2) Programy uvedené v odseku 1 obsahujú
a) opis epidemiologickej situácie choroby pred dátumom zaèatia programu,
b) analýzu odhadovaných nákladov a oèakávaného
prínosu programu,
c) pravdepodobnú dåku trvania programu a cie¾, ktorý
sa má ku dòu ukonèenia programu dosiahnu,
d) opis a vymedzenie geografickej a administratívnej
oblasti, v ktorej sa má program uplatòova.
(3) Programy, ich zmeny, doplnenia a ukonèenie sa
predkladajú25) na schválenie komisii pod¾a osobitného
predpisu.13)
(4) Preh¾ad programov schválených pod¾a odsekov 1
a 2 sa v súlade s postupmi ustanovenými v § 39 sprístupní spoloèenstvu.
(5) Od schválenia programov uvedených v odseku 1
sa poiadavky a opatrenia ukladané pod¾a § 8 a 18, 22
a 29 ods. 1 vo vzahu k oblastiam vyhláseným za územia bez výskytu chorôb uplatòujú na oblasti, na ktoré
sa programy vzahujú.
(6) Programy sa uplatòujú, kým nie sú splnené poiadavky uvedené v prílohe è. 4 a územie Slovenskej republiky, zóna alebo priestor nie sú vyhlásené za oblasti
bez výskytu choroby alebo kým ministerstvo program
nezruí, alebo nie je zruený pod¾a osobitného predpisu.13)

(3) Do tyroch týdòov od informovania ostatných
èlenských tátov, komisie a èlenských tátov zdruenia
vo¾ného obchodu pod¾a odseku 2 sa poskytne informácia o zistení novej choroby a nariadení vhodných opatrení na kontrolu situácie výboru.

(7) Dòom zruenia programov uvedených v odseku 1
sa uplatòujú opatrenia na zabránenie íreniu ochorení
ustanovené v § 30.

§ 33

§ 35

Obmedzenie dopadu chorôb

Pohotovostný plán pre nové a exotické choroby

Ak choroba neuvedená v prílohe è. 3 èasti II predstavuje významné riziko pre zdravotnú situáciu ivoèíchov
hospodárskeho chovu rýb alebo vo¾ne ijúcich vodných
ivoèíchov na území Slovenskej republiky, nariadia19)
sa vhodné a nevyhnutné opatrenia na zabránenie zavleèeniu choroby alebo na kontrolu tejto choroby, berúc do úvahy ustanovenia § 4 a 32.

(1) Pohotovostný plán vypracovaný pod¾a prílohy è. 5
upresòuje opatrenia na udranie vysokej úrovne informovanosti a pripravenosti pri výskyte choroby a na zabezpeèenie ochrany ivotného prostredia a predloí sa
na schválenie pod¾a osobitného predpisu.26) Pohotovostné plány sa aktualizujú najmenej kadých pä rokov a v aktualizovanej podobe sa predkladajú na
schválenie komisii. Pohotovostný plán sa uplatòuje pri
vypuknutí nových chorôb alebo exotických chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II.

§ 34
Vypracovanie a schválenie programov
doh¾adu a eradikácií
(1) V opodstatnených prípadoch sa vypracuje24)
24

) § 17 ods. 4 zákona è. 39/2007 Z. z.
) § 6 ods. 2 písm. z) zákona è. 39/2007 Z. z.
26
) § 6 ods. 2 písm. e) zákona è. 39/2007 Z. z.
25

(2) Pohotovostný plán
a) umoòuje prístup k budovám, zariadeniu, personálu a vetkému ïaliemu príslunému materiálu ne-
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priestore a prípadne ani v ich vodných zdrojoch, alebo
c) zóna alebo priestor spåòa podmienky uvedené v prílohe è. 4 èasti II.

vyhnutnému na rýchlu a úèinnú eradikáciu ohniska
infekcie,
b) zabezpeèuje koordináciu a súlad so susediacimi
èlenskými tátmi a podporuje spoluprácu s tretími
krajinami,
c) urèuje poiadavky na oèkovaciu látku a podmienky
oèkovania, ktoré by boli potrebné pri núdzovom oèkovaní.

(2) Vyhlásenie uvedené v odseku 1 sa predloí výboru. Vyhlásenie sa opiera o dôkazy pod¾a osobitného
predpisu13) a elektronicky ho sprístupní komisii a èlenským tátom.

§ 36

§ 39

Oèkovanie

Zoznamy zón a priestorov bez výskytu chorôb

(1) Oèkovanie proti exotickým chorobám uvedeným
v prílohe è. 3 èasti II mono vykona len po schválení
pod¾a § 32, 33 alebo 35.

Aktualizovaný zoznam zón a priestorov vyhlásených
za oblasti bez výskytu chorôb pod¾a § 38 ods. 1 sa
sprístupòuje5) verejnosti elektronicky.

(2) Oèkovanie proti neexotickým chorobám uvedeným v prílohe è. 3 èasti II je zakázané vo vetkých oblastiach, ktoré sú pod¾a § 37 alebo 38 vyhlásené za oblasti
bez výskytu prísluných chorôb alebo na ktoré sa pod¾a
§ 34 ods. 1 vzahujú schválené programy doh¾adu
a eradikácie. Oèkovanie mono povoli v oblastiach,
ktoré nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu prísluných chorôb, alebo ak je oèkovanie súèasou eradikácie schválenej pod¾a § 34 ods. 1.
(3) Pouitie oèkovacích látok sa povo¾uje pod¾a osobitných predpisov.27)
(4) Na vedecké túdie, na úèely vývoja a skúania oèkovacích látok za kontrolovaných podmienok sa odseky 1 a 2 neuplatòujú. Poèas týchto túdií sa musia prija vhodné opatrenia na ochranu ostatných vodných
ivoèíchov pred neiaducimi úèinkami oèkovania vykonaného v rámci túdií.
§ 37
Nárazníkové zóny
Ak susedné èlenské táty alebo povodia, ktoré patria
aj susedným èlenským tátom, nie sú vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb, na území Slovenskej republiky sa vyhlásia vhodné nárazníkové zóny.28) Nárazníkové zóny sa vymedzia tak, aby ochraòovali oblasti bez
výskytu chorôb pred pasívnym zavleèením choroby.
§ 38
Zóna alebo priestor bez výskytu chorôb
(1) Zónu alebo priestor bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v prílohe è. 3
èasti II mono vyhlási,28) ak
a) iadny z druhov vnímavých na danú chorobu sa nenachádza v zóne ani priestore a prípadne ani v ich
vodných zdrojoch,
b) je známe, e patogén nie je schopný prei v zóne ani
27

§ 40
Udranie tatútu oblasti bez výskytu chorôb
(1) Cielený doh¾ad môe by preruený, ak územie
Slovenskej republiky je vyhlásené za oblas bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II pod¾a § 37 a udrí si tatút
oblasti bez výskytu chorôb za predpokladu, e existujú
podmienky, ktoré by podporili klinické prejavy príslunej choroby, a vykonávajú sa prísluné ustanovenia
tohto nariadenia vlády.
(2) Cielený doh¾ad na úrovni zodpovedajúcej stupòu
rizika sa musí uplatòova v zónach alebo priestoroch
bez výskytu chorôb, ak územie Slovenskej republiky
nie je vyhlásené za oblas bez výskytu chorôb, a vo vetkých prípadoch, ak podmienky nepodporujú klinický
prejav príslunej choroby.
§ 41
Pozastavenie a obnovenie tatútu oblasti
bez výskytu chorôb
(1) Obchodovanie s vnímavými druhmi a prenáaèmi
chorôb s ostatnými èlenskými tátmi, zónami alebo
priestormi s vyím zdravotným tatútom, ak ide o chorobu uvedenú v prílohe è. 2 èasti A, sa bezodkladne
pozastaví19) a uplatnia sa ustanovenia § 22 a 23, ako aj
§ 29 a 30 pri podozrení, e bola poruená podmienka na
udranie tatútu krajiny, zóny alebo priestoru bez výskytu choroby.
(2) Ak epizootické vyetrenie potvrdí, e nedolo
k predpokladanému porueniu, tatút krajiny, zóny
alebo priestoru bez výskytu chorôb sa obnoví.
(3) Ak epizootické vyetrenie potvrdí vysokú pravdepodobnos výskytu infekcie, tatút krajiny, zóny alebo
priestoru bez výskytu chorôb sa zruí pod¾a postupu,
pod¾a ktorého bol tento tatút vyhlásený. Pred obnove-

) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy spoloèenstva pri povo¾ovaní liekov na humánne pouitie a na veterinárne pouitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a ktorým sa zriaïuje Európska
agentúra pre lieky (Text s významom pre EHP, Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).
Zákon è. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorích predpisov.
28
) § 6 ods. 2 písm. f) zákona è. 39/2007 Z. z.
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ním tatútu oblasti bez výskytu chorôb sa musia splni
poiadavky uvedené v prílohe è. 4.
§ 42
Referenèné laboratórium
(1) Referenèné laboratórium sa autorizuje29) na èinnos, pre ktorú je zriadené referenèné laboratórium
spoloèenstva. Referenèné laboratórium zodpovedá za
koordináciu noriem a diagnostických metód v Slovenskej republike a spolupracuje s referenèným laboratóriom spoloèenstva.
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nizovaných
referenènými
laboratóriami
spoloèenstva,
h) zabezpeèuje pravidelný a otvorený dialóg so tátnou
veterinárnou a potravinovou správou,
i) pracuje a je preverované a akreditované pod¾a týchto
európskych noriem, prièom sa zoh¾adòujú kritériá
pre rôzne skúobné metódy stanovené v norme o
1. veobecných poiadavkách na kompetentnos
skúobných a kalibraèných laboratórií,30)
2. veobecných kritériách na posudzovanie skúobných laboratórií,31)
3. akreditaèných systémoch pre kalibraèné a skúobné laboratóriá  veobecné poiadavky na èinnos a uznávanie.32)

(2) Komisii, príslunému referenènému laboratóriu
spoloèenstva a ostatným èlenským tátom sa
oznamuje18) názov a adresa kadého urèeného referenèného laboratória vrátane zmien vetkých aktuálnych informácií, ktoré sa ho týkajú.

(6) Akreditácia a posudzovanie skúobných laboratórií uvedených v odseku 5 písm. i) sa môu týka jednotlivých skúok alebo skupín skúok.

(3) Na zabezpeèenie efektívnych diagnostických sluieb pod¾a poiadaviek tohto nariadenia vlády referenèné laboratórium spolupracuje s laboratóriami urèenými pod¾a § 43.

(7) Laboratórium, ktoré nespåòa poiadavky uvedené
v odseku 5 písm. i) prvého bodu, mono urèi za referenèné, ak pracuje v rámci záruky kvality pod¾a technickej normy.33)

(4) Referenèné laboratórium musí zabezpeèi adekvátne vybavenie a dostatoèný poèet kvalifikovaných zamestnancov potrebných na vykonávanie laboratórnych vyetrení poadovaných týmto nariadením vlády
a na dodriavanie úloh a povinností ustanovených
v odseku 5.
(5) Referenèné laboratórium zodpovedné za koordináciu diagnostických noriem a metód
a) oznamuje bezodkladne prísluným orgánom veterinárnej správy podozrenie laboratória na niektorú
z chorôb uvedených v prílohe è. 3,
b) koordinuje po konzultácii s prísluným referenèným
laboratóriom spoloèenstva metódy zavedené v èlenských tátoch na diagnostikovanie prísluných chorôb, za ktoré sú zodpovedné,
c) aktívne pomáha pri diagnostikovaní ohnísk relevantnej choroby tým, e dostáva izoláty patogénu na
potvrdenie diagnózy, na charakterizáciu a na epizootické túdie,
d) u¾ahèuje kolenie alebo preko¾ovanie odborníkov
v oblasti laboratórneho diagnostikovania s cie¾om
zosúladi diagnostické postupy,
e) zabezpeèuje potvrdenie pozitívnych výsledkov vetkých ohnísk exotických chorôb uvedených v prílohe
è. 3 èasti II a primárnych ohnísk neexotických chorôb vymenovaných v uvedenej prílohe,
f) organizuje pravidelné porovnávacie testy (kruhové
testy) diagnostických postupov na vnútrotátnej
úrovni s laboratóriami urèenými na úèely poskytovania informácií o pouitých metódach diagnostikovania a o výsledkoch skúok,
g) spolupracuje s referenèným laboratóriom spoloèenstva a zúèastòuje sa na porovnávacích testoch orga29

)
)
31
)
32
)
33
)
30

§ 43
Urèené laboratóriá
(1) Diagnostické sluby môe vykonáva laboratórium, ktoré spåòa poiadavky ustanovené týmto nariadením vlády. Urèené laboratórium musí
a) bezodkladne oznamova príslunému orgánu veterinárnej správy podozrenie na niektorú z chorôb uvedených v prílohe è. 3,
b) sa zúèastòova na porovnávacích testoch diagnostických postupov organizovaných referenèným laboratóriom,
c) pracova a by preverované a akreditované pod¾a
technických noriem, prièom sa zoh¾adòujú kritériá
pre rôzne skúobné metódy stanovené v technickej
norme o
1. veobecných poiadavkách na kompetentnos
skúobných a kalibraèných laboratórií,30)
2. veobecných kritériách na posudzovanie skúobných laboratórií,31)
3. akreditaèných systémoch pre kalibraèné a skúobné laboratóriá  veobecné poiadavky na èinnos a uznávanie.32)
(2) Akreditácia a posudzovanie skúobného laboratória uvedeného v odseku 1 písm. c) sa môe týka jednotlivých skúok alebo skupín skúok.
(3) Laboratórium, ktoré nespåòa poiadavky uvedené
v odseku 1 písm. c) prvom bode, mono urèi, ak pracuje v rámci záruky kvality pod¾a technickej normy.33)
(4) Ak sa podmienky uvedené v § 42 a v odsekoch 1 a
3 prestanú dodriava, mono toto urèenie zrui.

§ 6 ods. 2 písm. m) zákona è. 39/2007 Z. z.
STN EN ISO/IEC 17025 o veobecných poiadavkách na kompetentnos skúobných a kalibraèných laboratórií.
STN EN 45002 o veobecných kritériách na posudzovanie skúobných laboratórií.
STN EN 45003 o akreditaèných systémoch pre kalibraèné a skúobné laboratóriá  veobecné poiadavky na èinnos a uznávanie.
STN ISO 9001.
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tút oblasti bez výskytu chorôb udeli len pod¾a prílohy
è. 4 èasti I druhého bodu.

§ 44
Diagnostické sluby a metódy
(1) Laboratórne vyetrenie na úèely tohto nariadenia
vlády sa vykonáva len v laboratóriu urèenom na tento
úèel.
(2) Laboratórne vyetrenie pri podozrení a na potvrdenie výskytu chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II
sa vykonávajú diagnostickými metódami pod¾a osobitného predpisu.13)
(3) Laboratórium urèené na diagnostické sluby pod¾a odseku 1 plní úlohy a povinnosti ustanovené v § 43.
Prechodné a závereèné ustanovenia
§ 45

§ 46
Zruovacie ustanovenie
Zruujú sa:
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 302/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane
zvierat pri preprave v znení nariadenia vlády
è. 145/2005 Z. z.
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 316/2003
Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na
kontrolu urèitých chorôb rýb v znení nariadenia vlády è. 500/2003 Z. z.
3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 318/2003
Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne opatrenia na
tlmenie urèitých chorôb lastúrnikov.

(1) Podniky a schválené spracovate¾ské prevádzkarne najneskôr do 14. decembra 2008 sú povinné v rámci
príslunej èinnosti zavies správnu hygienickú prax
a tým zabráni zavleèeniu a íreniu chorôb.
(2) Prevádzkovate¾ podniku je povinný zavies najneskôr do 14. decembra 2008 systém doh¾adu nad zdravím zvierat zaloený na riziku pod¾a prísluného typu
produkcie na kadej farme a v kadej chovnej oblasti
mäkkýov, ktoré má vo vlastníctve alebo v drbe.
(3) iados o tatút oblasti bez výskytu chorôb na základe historických záznamov mono predloi pod¾a
§ 38 do 1. novembra 2008. Po tomto dátume mono ta-

§ 47
Preberanie právnych aktov
Európskych spoloèenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty
Európskych spoloèenstiev uvedené v prílohe è. 6.
§ 48
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. augusta
2008.

Robert Fico v. r.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.

Údaje poadované v úradnom registri podnikov hospodárskeho chovu rýb
a schválených spracovate¾ských prevádzkarní
ÈAS I
Schválené podniky hospodárskeho chovu rýb
1. V registri pod¾a § 5 sa uchovávajú aspoò tieto informácie o kadom podniku:
a) názov a adresa podniku hospodárskeho chovu rýb a kontaktné údaje  telefónne èíslo, fax, e-mail,
b) registraèné èíslo a podrobnosti udeleného schválenia, ako sú dátumy pri konkrétnych schváleniach, identifikaèné kódy alebo èísla, pecifické podmienky produkcie, akéko¾vek iné údaje súvisiace so schváleniami,
c) geografické umiestnenie farmy vymedzené systémom súradníc geografického informaèného systému,
d) úèel, typ chovného systému alebo zariadení, ako sú napríklad suchozemské zariadenia, morské klietky, rybníky a najväèí objem produkcie tam, kde sa reguluje,
e) pri suchozemských farmách, distribuèných centrách a purifikaèných strediskách podrobnosti o vodnom zdroji
farmy a výtoku,
f) druhy ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb chované na farme; pri viacdruhových farmách alebo farmách
s okrasnými ivoèíchmi sa aspoò zaregistruje, èi sa vie o vnímavosti niektorých z týchto druhov na choroby uvedené v prílohe è. 3 èasti II, alebo to, èi takéto choroby prenáajú,
g) aktuálne informácie o zdravotnom tatúte, t. j. èi je farma oblasou bez výskytu chorôb, nachádza sa v èlenskom táte, zóne alebo v priestore, èi je súèasou programu na získanie tohto tatútu alebo èi je farma vyhlásená za infikovanú chorobou uvedenou v prílohe è. 3.
2. Ak sa pod¾a § 4 udelí chovnej oblasti pre mäkkýe schválenie, pre vetky podniky hospodárskeho chovu rýb, ktoré
vykonávajú svoju èinnos v rámci chovnej oblasti pre mäkkýe, sa zaznamenajú údaje vyadované v rámci bodu 1
písm. a). Údaje poadované v bode 1 písm. b) a g) tejto èasti sa zaznamenávajú na úrovni chovnej oblasti pre mäkkýe.
ÈAS II
Schválené spracovate¾ské prevádzkarne
V registri pod¾a § 5 sa uchovávajú aspoò tieto informácie o kadej schválenej spracovate¾skej prevádzkarni:
a) názov a adresa schválenej spracovate¾skej prevádzkarne a kontaktné údaje  telefónne èíslo, fax, e-mail,
b) registraèné èíslo a podrobnosti udeleného schválenia, ako sú dátumy pri konkrétnych schváleniach, identifikaèné
kódy alebo èísla, pecifické podmienky produkcie, akéko¾vek iné údaje súvisiace so schváleniami,
c) geografické umiestnenie spracovate¾skej prevádzkarne urèené vhodným systémom súradníc, ak je to moné, súradnicami GIS,
d) podrobnosti o systémoch úpravy odpadových vôd schválenej spracovate¾skej prevádzkarne,
e) druhy ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb, s ktorými schválená spracovate¾ská prevádzkareò nakladá.

bez výskytu choroby (§ 37 a 38)
program doh¾adu (§ 34 ods. 1)
Neurèený (nie je známy výskyt
infekcie, ale nepodlieha programu na
dosiahnutie tatútu oblasti bez
výskytu choroby)
eradikaèný program (§ 34 ods. 1)
infikovaná oblas (§ 31)

I
II
III

IV
V

Zdravotný tatút

Kategória

iba z kategórie I
zo vetkých kategórií

iba z kategórie I
iba z kategórie I
iba z kategórie I, II alebo III

Môe introdukova ivoèíchy

ÁNO
NIE

ÁNO
ÁNO

Zdravotná certifikácia
Úvod
Distribúcia
ÁNO
ÁNO
ÁNO
NIE
NIE
NIE

ivoèíchy hospodárskeho chovu rýb na chov a obnovu populácií

iba do kategórie V
iba do kategórie V

do vetkých kategórií
do kategórie III a V
do kategórie III a V

Môe distribuova
ivoèíchy

Zdravotný tatút zón alebo priestorov hospodárskeho chovu rýb, ktorý sa má vzia do úvahy pri uplatòovaní § 9

ÈAS A

Pravidlá presunu medzi èlenskými tátmi, zónami a priestormi s rozdielnym zdravotným tatútom

Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.
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kategória I
vyhlásená za oblas
bez výskytu chorôb
v súlade
s § 37 alebo § 38 ods. 1
písm. a) alebo písm. b)
kategória I
vyhlásená za oblas bez
výskytu chorôb v súlade
s § 38 ods. 1 písm. c)
kategória II
nevyhlásená za oblas bez
výskytu chorôb, ale
podlieha
programu doh¾adu
schválenému v súlade
s § 34 ods. 1
kategória III
nie je známa infekcia, ale
nepodlieha programu
doh¾adu na dosiahnutie
tatútu oblasti bez výskytu
chorôb
kategória IV
je známa infekcia, ale
podlieha eradikaènému
programu schválenému
v súlade s § 34 ods. 1
kategória V
je známa infekcia, podlieha
minimálnym kontrolným
opatreniam ustanoveným
v § 20 a 33

iadne
druhy
vnímavé na
choroby zo
zoznamu
v prílohe è. 3

Druhy
vnímavé na
jednu alebo
viac chorôb
uvedených
v prílohe è. 3

Zdravotný tatút,
ako je uvedený v èasti A

Prítomné
druhy

pasívny

aktívny

vysoká
stredná
nízka

vysoká
stredná
nízka

cielený

vysoká
stredná
nízka

cielený

aktívny,
cielený
alebo
pasívny

vysoká
stredná
nízka

vysoká
stredná
nízka

pasívny

Doh¾ad

nízka

Úroveò
rizika

1 kadé 4 roky
1 kadé 4 roky
1 kadé 4 roky

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 4 roky

1 kadý rok
1 kadý rok
1 kadé 2 roky

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 4 roky

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 2 roky

3 kadý rok
2 kadý rok
1 kadý rok

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 2 roky

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 2 roky

1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 4 roky
1 kadý rok
1 kadé 2 roky
1 kadé 4 roky

1 kadé 4 roky

Odporúèaná frekvencia inpekcií
vykonávaných regionálnou veterinárnou
a potravinovou
správou (§ 7)
1 kadé 4 roky

Odporúèaná frekvencia inpekcií vykonávaných odbornou
zdravotnou slubou
pre vodné ivoèíchy
(§ 7)

osobitné
poiadavky
v súlade s § 20
a 33

osobitné poiadavky v súlade s § 34
ods. 1

osobitné
poiadavky
v súlade s § 34
ods. 1

osobitné poiadavky na zachovanie
tatútu oblasti bez
výskytu choroby
v súlade s § 38

Osobitné
poiadavky
na inpekcie, odber vzoriek a doh¾ad potrebné na
zachovanie zdravotného tatútu

Odporúèaný doh¾ad a inpekcie na farmách a v chovných oblastiach pre mäkkýe

ÈAS B

Odporúèaná
frekvencia inpekcií
sa uplatòuje bez toho,
aby boli dotknuté
osobitné poiadavky
uvedené pre kadý
zdravotný tatút.
Takéto inpekcie
a odber vzoriek by sa
vak mali kombinova
s inpekciami, ktoré
sa poadujú pod¾a
§ 7, ak je to moné.
Hlavným cie¾om
inpekcií
vykonávaných
príslunými orgánmi
je kontrola
dodriavania súladu
s § 7. Cie¾om
inpekcií
vykonávaných
odbornými
zdravotnými slubami
pre vodné ivoèíchy je
kontrolova zdravotný
stav ivoèíchov,
poskytova
prevádzkovate¾ovi
podniku
hospodárskeho
chovu rýb
poradenstvo
v otázkach zdravia
vodných ivoèíchov
a v prípade potreby
vykona potrebné
veterinárne opatrenia.

Poznámky
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Úrovne rizika
1. Vysokoriziková farma alebo chovná oblas pre mäkkýe je farma alebo chovná oblas pre mäkkýe, ktorá
a) predstavuje vysoké riziko z h¾adiska írenia chorôb na ostatné farmy alebo vo¾ne ijúce zásoby alebo nakazenia
sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré by mohli zvýi riziko vypuknutia chorôb (ve¾ká biomasa, nízka kvalita
vody) vzh¾adom na prítomné druhy,
c) predáva ivé vodné ivoèíchy na ïalí chov alebo zarybòovanie.
2. Stredne riziková farma alebo chovná oblas pre mäkkýe je farma alebo chovná oblas pre mäkkýe, ktorá
a) predstavuje stredné riziko z h¾adiska írenia chorôb na ostatné farmy alebo vo¾ne ijúce zásoby alebo nakazenia sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré nemusia nevyhnutne zvyova riziko vypuknutia chorôb (stredná biomasa
a kvalita vody) vzh¾adom na prítomné druhy,
c) predáva ivé vodné ivoèíchy, najmä na ¾udskú spotrebu.
3. Nízko riziková farma alebo chovná oblas pre mäkkýe je farma alebo chovná oblas pre mäkkýe, ktorá
a) predstavuje nízke riziko z h¾adiska írenia chorôb na ostatné farmy alebo vo¾ne ijúce zásoby alebo nakazenia
sa chorobami od nich,
b) sa prevádzkuje za podmienok, ktoré by nezvýili riziko vypuknutia chorôb (malá biomasa, dobrá kvalita vody)
vzh¾adom na prítomné druhy,
c) predáva ivé vodné ivoèíchy iba na ¾udskú spotrebu.
Druhy zdravotného doh¾adu
1. Pasívny doh¾ad zahàòa povinné okamité oznámenie výskytu alebo podozrenia na pecifické choroby alebo akejko¾vek zvýenej mortality. V takých prípadoch sa vyaduje vyetrovanie pod¾a § 22 a 24.
2. Aktívny doh¾ad zahàòa
a) rutinnú inpekciu prísluným orgánom alebo inou odbornou zdravotnou slubou v mene prísluných orgánov,
b) vyetrenie populácie ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýe na klinické príznaky choroby,
c) odber diagnostických vzoriek v prípade podozrenia na chorobu zo zoznamu alebo pozorovanej zvýenej mortality poèas inpekcie,
d) povinné okamité oznámenie výskytu alebo podozrenia na pecifické choroby alebo akejko¾vek zvýenej mortality.
3. Cielený doh¾ad zahàòa
a) rutinnú inpekciu prísluným orgánom alebo inou odbornou zdravotnou slubou v mene prísluných orgánov,
b) predpísané vzorky ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb, ktoré sa majú odobra a testova na pecifické patogény stanovenými metódami,
c) povinné okamité oznámenie výskytu alebo podozrenia na pecifické choroby alebo akejko¾vek zvýenej mortality.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.

Uvedenie chorôb v zozname
ÈAS I
Kritériá zaradenia chorôb do zoznamu
A. Exotické choroby musia spåòa tieto kritériá stanovené v bode 1 a v bode 2 alebo 3:
1. Choroba je pre èlenské táty exotická, t. j. v hospodárskom chove rýb èlenských tátov sa nevyskytuje, a nie je
známe, e by sa patogén vyskytoval vo vodách èlenských tátov.
2. Môe ma pri zavleèení do èlenských tátov významný vplyv na hospodárstvo, spôsobujúci výrobné straty v hospodárskom chove rýb èlenských tátov alebo obmedzenia obchodného potenciálu v oblasti ivoèíchov a produktov hospodárskeho chovu rýb.
3. Môe ma pri zavleèení do èlenských tátov kodlivý environmentálny vplyv na vo¾ne ijúce populácie druhov
vodných ivoèíchov, ktoré sú hodné ochrany právom èlenských tátov alebo medzinárodnými ustanoveniami.

B. Neexotické choroby musia spåòa tieto kritériá stanovené v bodoch 1, 4, 5, 6, 7 a v bode 2 alebo 3:
1. V nieko¾kých èlenských tátoch alebo v regiónoch niektorých èlenských tátov sa pecifická choroba nevyskytuje.
2. Pri zavleèení do èlenského tátu, v ktorom sa nevyskytuje, môe ma znaèný vplyv na hospodárstvo buï spôsobením výrobných strát a roèných nákladov spojených s chorobou a jej kontrolou, presahujúcich 5 % hodnoty
produkcie vnímavých druhov ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb v regióne, alebo obmedzením moností
v rámci medzinárodného obchodu so ivoèíchmi hospodárskeho chovu rýb a ich produktmi.
3. Choroba pri svojom výskyte preukázala, e pri zavleèení do èlenského tátu, v ktorom sa nevyskytuje, má kodlivý environmentálny vplyv na vo¾ne ijúce populácie rôznych druhov vodných ivoèíchov, ktoré sú hodné
ochrany pod¾a práva Spoloèenstva alebo medzinárodných ustanovení.
4. Choroba sa ako kontroluje a ako sa zabraòuje jej íreniu na úrovni fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýe bez prísnych kontrolných opatrení a obmedzení obchodnej èinnosti.
5. Choroba sa môe kontrolova na úrovni èlenského tátu, prièom skúsenos preukázala, e sa môu zaloi
a udra zóny alebo priestory bez výskytu chorôb a e toto udranie je nákladovo výhodné.
6. Poèas uvádzania ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb na trh je riziko, e sa choroba dostane do oblastí, ktoré
predtým neboli infikované.
7. Sú dostupné jednoduché a spo¾ahlivé skúky pre infikované vodné ivoèíchy. Skúky musia by pecifické a citlivé a skúobné metódy sa musia harmonizova na úrovni Spoloèenstva.
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ÈAS II
Zoznam chorôb
Exotické choroby
Choroba

Vnímavé druhy

epizootická hematopoetická nekróza
Ryby

epizootický ulcerózny syndróm
bonamióza (Bonamia exitiosa)

Mäkkýe

perkinsóza (Perkinsus marinus)
mikrocytóza (Microcytos mackini)

syndróm Taura

Kôrovce

choroba ltých hláv

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)
a ostrie zelenkavý (Perca fluviatilis)
Rody: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus,
Mugil, Puntius a Trichogaster
Ostrea angasi a ustrica èílska
(Ostrea chilensis)
Crassostrea gigas a Crassostrea virginica
Crassostrea gigas, Crassostrea virginica,
Ostrea conchaphila a ustrica jedlá
(Ostrea edulis)
golfská biela kreveta (Penaeus setiferus),
tichomorská modrá kreveta (Penaeus
stylirostris) a tichomorská biela kreveta
(Penaeus vannamei)
golfská hnedá kreveta (Penaeus aztecus),
golfská ruová kreveta (Penaeus duorarum),
kreveta Kuruma (Penaeus japonicus), kreveta
èierna obrovská (Penaeus monodon),
golfská biela kreveta (Penaeus setiferus),
tichomorská modrá kreveta (Penaeus
stylirostris) a tichomorská biela kreveta
(Penaeus vannamei)

Neexotické choroby
Choroba
vírusová hemoragická septikémia (VHS)

Ryby

infekèná hematopoetická nekróza (IHN)

herpesviróza kaprov koi (KHV)
infekèná anémia lososov (ISA)

Vnímavé druhy
sleï (Clupea spp.), síh (Coregonus sp.),
uka severná (Esox lucius), treska
jednokvrnná (Gadus aeglefinus), treska
aljaská (Gadus macrocephalus), treska
kvrnitá (Gadus morhua), losos
(Oncorhynchus spp.), pstruh dúhový
(Oncorhynchus mykiss), Onos mustelus,
pstruh jazerný a potoèný (Salmo trutta),
kambala ve¾ká (Psetta maxima), prota
a lipeò tymiánový (Thymallus thymallus)
keta losos (Oncorhynchus keta), strieborný
losos (O. kisutch), japonský losos (O. masou),
pstruh dúhový (O. mykiss), losos nerka
(O. nerka), O. rhodurus, krá¾ovský losos
(O. tshawytscha) a losos
atlantický (Salmo salar)
kapor rybnièný a kapor ozdobný koi
(Cyprinus carpio)
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss), losos
atlantický (Salmo salar), pstruh jazerný
a potoèný (Salmo trutta)
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marteilióza (Marteilia refringens)
Mäkkýe

Kôrovce

bonamióza (Bonamia ostreae)

ichtyoftirióza (choroba bielych kvàn)
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Ostrea angasi, ústrica èílska (O. chilensis),
ustrica jedlá (O. edulis), (O. puelchana), slávka
jedlá (Mytilus edulis) a M. galloprovencialis
O. angasi, ústrica èílska (O. chilensis),
O. conchaphila, O. denselammellosa, ustrica
jedlá (Ostrea edulis), O. puelchana
vetky desanoce (rad desanoce)

Strana 2330

Zbierka zákonov è. 290/2008

Èiastka 111

Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.

Poiadavky na vyhlásenie krajiny, zóny alebo priestoru
za oblas bez výskytu chorôb
ÈAS I
Krajina bez výskytu chorôb
1. Na základe historických záznamov
1.1. Ak sa v Slovenskej republike vyskytujú vnímavé druhy, ale nezaznamenal sa iadny výskyt choroby najmenej
10 rokov pred dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb napriek podmienkam, ktoré podporujú jej klinický prejav, môe sa povaova za oblas bez výskytu chorôb, ak
a) najmenej 10 rokov pred dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb sa nepretrite uplatòovali základné opatrenia biologickej bezpeènosti,
b) nie je známe, e by sa infekcia vyskytovala vo vo¾ne ijúcich populáciách,
c) plnenie obchodných a dovozných podmienok, ktoré zabraòujú zavleèeniu choroby do Slovenskej republiky, je úèinné.
1.2. Základné opatrenia biologickej bezpeènosti uvedené v bode 1.1. písm. a) pozostávajú aspoò z týchto krokov:
a) výskyt choroby sa povinne oznámi príslunému orgánu veterinárnej správy vrátane oznámenia o podozrení,
b) na celom území Slovenskej republiky je zavedený systém skorého zistenia, ktorý umoòuje príslunému
orgánu veterinárnej správy vykona úèinné vyetrenie choroby a poda o òom správu a ktorý zabezpeèuje
najmä
1. rýchle rozpoznanie akýchko¾vek klinických príznakov súvisiacich s podozrením na chorobu, novú chorobu alebo nevysvetlite¾nú mortalitu na farmách alebo v chovných oblastiach pre mäkkýe a vo vo¾nej
prírode,
2. rýchle oznámenie tejto skutoènosti príslunému orgánu veterinárnej správy s cie¾om zaèa diagnostické
vyetrovanie s minimálnym oneskorením.
1.3. Systém skorého zistenia uvedený v bode 1.2. písm. b) zahàòa aspoò
a) veobecnú informovanos zamestnancov podnikov hospodárskeho chovu rýb alebo personálu podie¾ajúceho sa na spracovaní ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb, ak ide o príznaky naznaèujúce prítomnos
choroby a zakolenie veterinárnych lekárov alebo odborníkov na zdravie vodných ivoèíchov v oblasti zisovania a hlásenia nezvyèajného výskytu chorôb,
b) veterinárnych lekárov alebo odborníkov na zdravie vodných ivoèíchov vykolených na rozpoznávanie
a hlásenie podozrivého výskytu chorôb,
c) prístup prísluných orgánov do laboratórií, ktoré sú vybavené na diagnostikovanie a rozliovanie chorôb
zo zoznamu a nových chorôb.
2. Zaloené na cielenom doh¾ade
Ak v Slovenskej republike bol posledný známy klinický výskyt v období do 10 rokov pred dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb, alebo stav infekcie pred cieleným doh¾adom nebol známy, napríklad pre podmienky,
ktoré nepodporovali jej klinický prejav, môe sa Slovenská republika povaova za oblas bez výskytu pecifických
chorôb, ak
a) spåòa základné podmienky kontroly chorôb ustanovené v bode 1.2 a
b) sa cielený doh¾ad postupmi pod¾a § 46 vykonával aspoò dva roky bez toho, aby sa zistil pôvodca choroby na farme
alebo v chovnej oblasti pre mäkkýe, na ktorej sa chová ktorýko¾vek z vnímavých druhov.
Ak sú územia, v ktorých je obmedzený poèet fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýe, a preto v týchto èastiach cielený doh¾ad neposkytuje dostatoèné epidemiologické údaje, ale zároveò sa na týchto územiach nachádzajú vo¾ne ijúce populácie vnímavých druhov, tieto vo¾ne ijúce populácie sa zahrnú do cieleného doh¾adu.
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ÈAS II
Zóna alebo priestor bez výskytu chorôb
1. Zóny
1.1. Zóna môe pozostáva z
a) celého povodia od jeho prameòa a po ústie,
b) èasti povodia od prameòa (prameòov) po prirodzenú alebo umelú bariéru, ktorá zabraòuje migrácii vodných ivoèíchov z niích úsekov povodia proti prúdu,
c) viacerých povodí vrátane ich ústí pre epidemiologické prepojenie medzi povodiami cez ústie.
Geografické vymedzenie zóny sa jasne vyznaèí na mape.
1.2. Ak zóna presahuje územie Slovenskej republiky, nesmie sa vyhlási za zónu bez výskytu choroby, iba ak sa
podmienky uvedené v bodoch 1.3, 1.4 a 1.5 uplatòujú na vetky oblasti tejto zóny. V tom prípade sa dotknuté
èlenské táty uchádzajú o schválenie pre tú èas zóny, ktorá sa nachádza na ich území.
1.3. Zóna, v ktorej sa vyskytujú vnímavé druhy, ale v ktorej sa výskyt choroby v období najmenej 10 rokov pred
dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb nezaznamenal napriek podmienkam podporujúcim jej klinický prejav, sa môe povaova za zónu bez výskytu chorôb, ak obdobne spåòa poiadavky stanovené v èasti I bode 1.
1.4. Zóna, v ktorej bol posledný známy klinický výskyt v období 10 rokov pred dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb alebo v ktorej stav infekcie pred cieleným doh¾adom nebol známy, napríklad preto, e
chýbali podmienky, ktoré nepodporujú jej klinický prejav, sa môe povaova za oblas bez výskytu choroby,
ak obdobne spåòa poiadavky stanovené v èasti I bode 2.
1.5. V prípade potreby sa urèí nárazníková zóna, v ktorej sa vykonáva monitorovací program. Nárazníková zóna sa
vymedzí tak, aby chránila zóny bez výskytu choroby pred pasívnym zavleèením choroby.
2. Priestory zahàòajúce jednu alebo viac fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýe, v ktorých zdravotný tatút týkajúci sa pecifickej choroby závisí od zdravotného tatútu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách
2.1. Priestor môe zahàòa jednu alebo viac fariem, skupinu alebo zhluk fariem alebo chovnú oblas pre mäkkýe,
ktoré sa môu povaova za jednu epidemiologickú jednotku pre svoje geografické umiestnenie a vzdialenosti
od ostatných skupín alebo zhlukov fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýe pod podmienkou, e vetky
farmy zahrnuté v priestore patria do spoloèného systému biologickej bezpeènosti. Geografické vymedzenie
priestoru sa zrete¾ne vyznaèí na mape.
2.2. Priestor, v ktorom sa vyskytujú vnímavé druhy, ale v ktorom sa nezaznamenal výskyt choroby aspoò za posledných 10 rokov pred dòom podania iadosti o tatút oblasti bez výskytu chorôb napriek podmienkam podporujúcim jej klinický prejav, sa môe povaova za oblas bez výskytu chorôb, ak obdobne spåòa poiadavky
stanovené v èasti I bode 1.
2.3. Priestor, v ktorom bol posledný známy klinický výskyt poèas obdobia 10 rokov pred dòom podania iadosti
o tatút oblasti bez výskytu chorôb, alebo keï v òom alebo v jeho okolitých vodách nebol stav infekcie pred
cieleným doh¾adom známy napríklad pre podmienky, ktoré nepodporujú jej klinický prejav, sa môe povaova za oblas bez výskytu chorôb, ak obdobne spåòa poiadavky stanovené v èasti I bode 2.
2.4. Kadá farma alebo chovná oblas pre mäkkýe v priestore podlieha dodatoèným opatreniam, ktoré ukladá
prísluná regionálna veterinárna a potravinová správa, ak to povauje za nevyhnutné na zabránenie zavleèeniu chorôb. Takéto opatrenia môu zahàòa vytvorenie nárazníkovej zóny okolo priestoru, v ktorom sa vykonáva monitorovací program, a vytvorenie dodatoènej ochrany pred vniknutím moných nosièov alebo prenáaèov patogénu.
3. Priestory zahàòajúce jednu alebo viac individuálnych fariem, v ktorých zdravotný tatút týkajúci sa pecifickej
choroby nezávisí od zdravotného tatútu týkajúceho sa danej choroby v okolitých prírodných vodách
3.1. Priestor môe zahàòa
a) individuálnu farmu, ktorá sa môe povaova za samostatnú epidemiologickú jednotku, keïe nie je
ovplyvnená zdravotným stavom ivoèíchov v okolitých vodách, alebo
b) viac fariem, ak kadá farma v priestore spåòa kritériá stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 a 3.6,
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ale pre nadmerný presun ivoèíchov medzi farmami sa povauje za jednu epidemiologickú jednotku, pod
podmienkou, e vetky farmy majú spoloèný systém biologickej bezpeènosti.
3.2. Priestor je zásobovaný vodou
a) zo zariadenia na úpravu vôd, ktoré inaktivuje prísluný patogén, s cie¾om zníi riziko zavleèenia choroby
na prijate¾nú úroveò alebo
b) priamo zo studne, vrtu alebo prameòa; ak sa taký zdroj vody nachádza mimo priestorov farmy, voda sa dodáva priamo na farmu a vedie sa cez potrubie.
3.3. Existujú prírodné alebo umelé bariéry, ktoré zabránia vodným ivoèíchom z okolitých vodných tokov vstúpi
na kadú farmu v priestore.
3.4. V prípade potreby je priestor chránený pred záplavami a prenikaním vody z okolitých vodných tokov.
3.5. Priestor obdobne spåòa poiadavky stanovené v èasti I bode 2.
3.6. Priestor podlieha dodatoèným opatreniam, ktoré ukladá prísluný orgán, keï to povauje za potrebné na zabránenie zavleèeniu chorôb. Takéto opatrenia môu zahàòa vytvorenie dodatoènej ochrany pred vniknutím
moných nosièov alebo prenáaèov patogénu.
4. Osobitné ustanovenia pre jednotlivé farmy, ktoré svoje aktivity zaèínajú alebo obnovujú
4.1. Nová farma, ktorá spåòa poiadavky stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 a 3.6, ale ktorá zaèína svoju
èinnos so ivoèíchmi hospodárskeho chovu rýb z priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu chorôb, sa
môe povaova za farmu bez výskytu chorôb bez vykonania odberu vzoriek potrebného na schválenie.
4.2. Farma, ktorá po preruení obnovuje svoju èinnos so ivoèíchmi hospodárskeho chovu rýb z priestoru vyhláseného za oblas bez výskytu chorôb a spåòa poiadavky stanovené v bode 3.1 písm. a) a v bodoch 3.2 a 3.6,
sa môe povaova za farmu bez výskytu chorôb bez vykonania odberu vzoriek potrebného na schválenie pod
podmienkou, e
a) prísluný orgán veterinárnej správy pozná zdravotnú situáciu farmy za posledné tyri roky jej prevádzky;
ak prísluná farma bola v prevádzke menej ako tyri roky, zoh¾adní sa skutoèné obdobie jej prevádzky,
b) farma nepodliehala zdravotným opatreniam, ak ide o choroby uvedené v prílohe è. 3 èasti II, a na farme sa
nevyskytli predchádzajúce prípady týchto chorôb,
c) pred introdukciou ivoèíchov hospodárskeho chovu rýb, ikier alebo gamét je farma vyèistená a dezinfikovaná, po èom v prípade potreby nasleduje obdobie úhorovania.
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Príloha è. 5
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.

Kritériá a poiadavky na pohotovostné plány
Pohotovostné plány musia spåòa aspoò tieto poiadavky:
1. by vykonate¾né a úèinné na uskutoènenie rýchlej a úspenej eradikaènej kampane,
2. by dostatoène finanène kryté, zoh¾adòujúc vetky aspekty boja proti exotickým chorobám uvedeným v prílohe
è. 3 èasti II,
3. ustanovi postupnos velenia, ktorá zaruèí rýchly a úèinný proces rozhodovania pri rieení problémov s eradikáciou exotických chorôb uvedených v prílohe è. 3 alebo nových chorôb. Národné centrum pre tlmenie chorôb zriadené na tátnej veterinárnej a potravinovej správe bude poverené celkovým riadením kontrolných stratégií,
4. ma k dispozícii podrobné plány, aby boli v prípade vypuknutia exotických chorôb uvedených v prílohe è. 3 èasti II
alebo v prípade nových chorôb pripravené na okamité zriadenie miestnych centier na kontrolu choroby a na vykonávanie opatrení v oblasti kontroly chorôb a ochrany ivotného prostredia na miestnej úrovni,
5. obsahova kontaktné údaje na prísluné orgány v oblasti ivotného prostredia, aby sa zabezpeèila riadna koordinácia èinností v oblasti veterinárnej a environmentálnej bezpeènosti,
6. zahàòa adekvátne zdroje na zabezpeèenie rýchlej a úèinnej kampane vrátane dostatoènej kapacity ¾udských
zdrojov, vybavenia a laboratórií,
7. obsahova aktualizovanú operaènú príruèku s podrobným, komplexným a praktickým opisom vetkých èinností,
postupov, pokynov a kontrolných opatrení, ktoré sa majú poui v prípade výskytu exotických chorôb uvedených
v prílohe è. 3 èasti II alebo nových chorôb,
8. obsahova podrobné plány núdzového oèkovania pre prípad potreby,
9. obsahova podrobnosti o pravidelnom zúèastòovaní sa zamestnancov orgánov veterinárnej správy na koleniach
o klinických príznakoch, epidemiologickom zisovaní a kontrole epizootických chorôb, na simulaèných cvièeniach
v skutoènom èase a na koleniach o komunikaèných zruènostiach, aby mohli priebene robi informaènú kampaò
o chorobách pre úrady, chovate¾ov a veterinárnych lekárov,
10. zoh¾adòova zdroje potrebné na kontrolu ve¾kého mnostva ohnísk chorôb, ktoré sa objavili v rámci krátkeho èasového obdobia,
11. by pripravené tak, aby bez obmedzovania veterinárnych poiadaviek pod¾a osobitného predpisu,1) v prípade vypuknutia chorôb zaruèovali, e akáko¾vek hromadná likvidácia kadáverov vodných ivoèíchov a znekodòovanie
odpadu z vodných ivoèíchov sa vykoná bez ohrozenia zdravia zvierat a ¾udí a s pouitím postupov alebo metód,
ktoré zabránia pokodeniu ivotného prostredia a ktoré spôsobia minimálne
a) riziko pre pôdu, ovzduie, povrchovú a podzemnú vodu a pre rastliny a ivoèíchy,
b) nepríjemné dôsledky spôsobené hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivé úèinky na prírodu alebo miesta s osobitným významom,
12. urèi vhodné miesta a podniky na spracovanie alebo likvidáciu kadáverov zvierat a znekodnenie ivoèíneho odpadu v prípade výskytu ohniska choroby pod¾a osobitného predpisu.1)

1

) Nariadenie (ES) è. 1774/2002.
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Príloha è. 6
k nariadeniu vlády è. 290/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV
1. Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných poiadavkách na ivoèíchy a produkty akvakultúry
a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných ivoèíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24. 11. 2006).
2. Smernica Komisie 2008/53/ES z 30. apríla 2008, ktorou sa mení a dopåòa príloha IV k smernici Rady
2006/88/ES, pokia¾ ide o jarnú virémiu kaprov (SVC) (Ú. v. EÚ L 117, 1. 5. 2008).
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OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieových odvetví

Úrad pre reguláciu sieových odvetví vydal pod¾a § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona è. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
výnos z 23. júla 2008 è. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových odvetví z 31. júla 2007 è. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a truktúra
oprávnených nákladov, spôsob urèenia výky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve
(oznámenie è. 382/2007 Z. z.).
Výnosom Úrad pre reguláciu sieových odvetví ustanovuje spôsob, postup a podmienky regulácie ceny, podklady
a spôsob predkladania návrhu ceny v plynárenstve. Týmto výnosom sa dopåòa výnos Úradu pre reguláciu sieových
odvetví z 31. júla 2007 è. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a truktúra oprávnených nákladov, spôsob urèenia
výky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie è. 382/2007 Z. z.).
Výnos nadobúda úèinnos 31. júla 2008 s výnimkou § 23, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2009.
Výnos je uverejnený v èiastke 64/2008 Vestníka Úradu pre reguláciu sieových odvetví a mono doò nazrie na
Úrade pre reguláciu sieových odvetví.

