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99
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch,
o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a o zmene zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 2 ods. 3 písm. e) druhý bod znie:
2. iného èlenského tátu Európskej únie alebo tátu,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore alebo vajèiarskej konfederácie (ïalej len èlenský tát), alebo.
2. V § 2 ods. 4 sa slová osobitného predpisu2) nahrádzajú slovami § 23a a vypúa sa poznámka pod
èiarou k odkazu 2.
3. § 23 sa dopåòa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
(8) Ak veterinárny lekár iného èlenského tátu vykonáva alebo hodlá vykonáva na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu èinnos po prvýkrát, je
povinný pred zaèatím výkonu súkromnej veterinárnej
èinnosti predloi komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za kodu13) spôsobenú v súvislosti s výkonom
súkromnej veterinárnej èinnosti. Ak veterinárny lekár
bude doèasne alebo príleitostne vykonáva súkromnú
veterinárnu èinnos na území Slovenskej republiky aj
poèas nasledujúceho kalendárneho roka, vyhlásenie je
povinný kadoroène obnovi. Vyhlásenie mono doruèi osobne, potou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom.
(9) K vyhláseniu pod¾a odseku 8 veterinárny lekár
iného èlenského tátu pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady o
a) tátnom obèianstve,
b) trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte,14)
c) vykonávaní súkromnej veterinárnej èinnosti v inom
èlenskom táte pod¾a právnych predpisov tohto
èlenského tátu a o tom, e v èase vyhlásenia jej výkon nemá ani doèasne zakázaný,
d) odbornej kvalifikácii,
e) výkone súkromnej veterinárnej èinnosti najmenej
dva roky za predchádzajúcich desa rokov, ak táto
èinnos nie je v èlenskom táte, odkia¾ prichádza, regulovaná,
f) bezúhonnosti..

Poznámky pod èiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

13) § 790 písm. c) Obèianskeho zákonníka.
14
) Zákon è. 48/2002 Z. z..

4. Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
§ 23a
(1) Odborné veterinárne èinnosti15) môe vykonáva
veterinárny lekár, ktorý skonèil vysokokolské túdium
druhého stupòa v odbore veobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Slovenskej republike, ktorého
obsah je v súlade s prílohou è. 1, a
a) je obèanom èlenského tátu, alebo
b) ak ide o súkromné veterinárne èinnosti, je obèanom
tretej krajiny a spåòa podmienky pod¾a osobitného
predpisu.16)
(2) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva veterinárny lekár, ktorý skonèil najmenej päroèné denné
teoretické a praktické vysokokolské túdium veterinárneho lekárstva v èlenskom táte, ktorého obsah je
v súlade s prílohou è. 1, a je drite¾om diplomu, certifikátu alebo iného dokladu o vzdelaní (ïalej len doklad
o vzdelaní) uvedeného v prílohe è. 2, a
a) je obèanom èlenského tátu, alebo
b) ak ide o súkromné veterinárne èinnosti, je obèanom
tretej krajiny a spåòa podmienky pod¾a osobitného
predpisu.16)
(3) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, ktorý skonèil vysokokolské túdium veterinárneho lekárstva v tretej krajine a je drite¾om diplomu, ktorý je uznaný pod¾a osobitného predpisu,17) a
a) je obèanom èlenského tátu, alebo
b) ak ide o súkromné veterinárne èinnosti, je obèanom
tretej krajiny a spåòa podmienky pod¾a osobitného
predpisu.16)
(4) Doklady o vzdelaní veterinárnych lekárov, ktorí
majú záujem vykonáva tátne veterinárne èinnosti,
uznáva tátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ïalej len tátna veterinárna a potravinová správa), a doklady o vzdelaní veterinárnych
lekárov, ktorí majú záujem vykonáva súkromné veterinárne èinnosti alebo majú záujem by v pracovnom
pomere alebo v obdobnom pomere k nim, uznáva komora najneskôr do troch mesiacov od podania iadosti
a predloenia dokladov. Doklad o vzdelaní uznaný tát-
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nou veterinárnou a potravinovou správou alebo komorou sa povauje za doklad vzájomne uznaný.
(5) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorého
vzdelanie nespåòa vetky poiadavky uvedené v prílohe
è. 1, ak jeho doklad o vzdelaní je doplnený osvedèením
prísluného orgánu èlenského tátu, e také túdium
zaèal alebo vzdelanie získal pred referenèným dátumom pod¾a prílohy è. 2 a e pod¾a jeho právneho poriadku vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas
troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním osvedèenia.
(6) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, drite¾ dokladu o vzdelaní získanom v èlenskom táte, ktorý nie
je v súlade s názvom dokladu o vzdelaní uvedeného
v prílohe è. 2, ak taký doklad o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom èlenského tátu; toto osvedèenie musí obsahova
údaj o tom, e prísluný doklad o vzdelaní bol udelený
po skonèení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorého
obsah je v súlade s prílohou è. 1, a e èlenský tát ho
povauje za rovnocenný s dokladmi uvedenými v prílohe è. 2.
(7) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal doklad o vzdelaní v tretej krajine, ak taký doklad
o vzdelaní po troch rokoch praxe uznal iný èlenský tát.
tátna veterinárna a potravinová správa alebo komora
preskúma pravos a úplnos dokladu o vzdelaní a rozhodne do troch mesiacov odo dòa podania iadosti
o uznanie.
(8) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
v Estónskej republike pred 1. májom 2004, ak tento doklad o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Estónskej republiky, e pod¾a právneho poriadku Estónskej republiky
vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas piatich
za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov
pred vydaním takého osvedèenia.
(9) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva
aj veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
v bývalom Èeskoslovensku pred 1. januárom 1993, ak
tento doklad o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej
spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Èeskej republiky, ktorým potvrdí, e jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Èeskej republike a e pod¾a právneho
poriadku Èeskej republiky vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedèenia.
(10) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
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vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 20.
augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloí
osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Estónskej republiky, ktorým potvrdí, e
jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Estónskej
republike a e pod¾a právneho poriadku Estónskej republiky vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas
piatich za sebou nasledujúcich rokov v období siedmich rokov pred vydaním takého osvedèenia.
(11) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 21.
augustom 1991, ak tento doklad o vzdelaní doloí
osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Lotyskej republiky, ktorým potvrdí, e
jeho vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Lotyskej
republike a e pod¾a právneho poriadku Lotyskej republiky vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas
troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedèenia.
(12) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
vo Zväze sovietskych socialistických republík pred 11.
marcom 1990, ak tento doklad o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Litovskej republiky, ktorým potvrdí, e jeho
vzdelanie je rovnocenné so vzdelaním v Litovskej republike a e pod¾a právneho poriadku Litovskej republiky vykonával veterinárnu èinnos najmenej poèas
troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedèenia.
(13) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
v Juhoslávii pred 25. júnom 1991, ak tento doklad
o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti
vydaným prísluným orgánom Slovinskej republiky,
ktorým potvrdí, e jeho vzdelanie je rovnocenné so
vzdelaním v Slovinskej republike a e pod¾a právneho
poriadku Slovinskej republiky vykonával veterinárnu
èinnos najmenej poèas troch za sebou nasledujúcich
rokov v období piatich rokov pred vydaním takého
osvedèenia.
(14) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní v Nemeckej demokratickej republike,
ak tento doklad potvrdzuje absolvovanie odbornej prípravy zaèatej pred 3. októbrom 1990, oprávòuje svojho
drite¾a vykonáva na území Nemeckej spolkovej republiky odborné veterinárne èinnosti a ak tento doklad
o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti
vydaným prísluným orgánom Nemeckej spolkovej republiky, e pod¾a právneho poriadku Nemeckej spolkovej republiky vykonával veterinárnu èinnos najmenej
poèas troch za sebou nasledujúcich rokov v období piatich rokov pred vydaním takého osvedèenia.
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(15) Odborné veterinárne èinnosti môe vykonáva aj
veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý získal
doklad o vzdelaní alebo ktorého vzdelanie sa zaèalo
v Talianskej republike pred 1. januárom 1985, ak tento
doklad o vzdelaní doloí osvedèením o odbornej spôsobilosti vydaným prísluným orgánom Talianskej republiky, ktorým potvrdí, e pod¾a právneho poriadku
Talianskej republiky vykonával veterinárnu èinnos
najmenej poèas troch za sebou nasledujúcich rokov
v období piatich rokov pred vydaním takého osvedèenia
alebo ktorým potvrdí, e doklad o vzdelaní bol udelený
po skonèení vzdelávania a odbornej prípravy, ktorej obsah je v súlade s prílohou è. 1.
(16) Osvedèenie vydané prísluným orgánom èlenského tátu nesmie by pri predloení starie ako tri
mesiace. Osvedèenie a doklad o vzdelaní musia by
predloené spolu s úradne osvedèeným prekladom do
tátneho jazyka.
(17) Ak má tátna veterinárna a potravinová správa
alebo komora pri uznávaní dokladu o vzdelaní pochybnosti o pravosti alebo úplnosti dokladu o vzdelaní vydaného v èlenskom táte, postupuje pod¾a osobitného
predpisu.18)
(18) tátna veterinárna a potravinová správa alebo
komora administratívne spolupracuje19) s príslunými
orgánmi iného èlenského tátu.
(19) Veterinárny lekár, obèan èlenského tátu, ktorý
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splnil podmienky na vykonávanie odborných veterinárnych èinností v Slovenskej republike, pouíva20)
svoj akademický titul a jeho skratku.
(20) Veterinárny lekár, obèan iného èlenského tátu,
je povinný preukáza21) ovládanie tátneho jazyka
v rozsahu potrebnom na výkon veterinárnej èinnosti.
(21) Univerzita veterinárskeho lekárstva v Slovenskej
republike vydáva potvrdenia o vzdelaní v odbore veobecné veterinárske lekárstvo alebo v odbore hygiena
potravín pre prísluné orgány èlenského tátu na úèely
výkonu odborných veterinárnych èinností v inom táte,
ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; potvrdenie osvedèuje, e túdium, ktoré veterinárny lekár absolvoval alebo zaèal
pred 1. májom 2004, je v súlade s poiadavkami pod¾a
prílohy è. 1..
Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 21 znejú:

15) § 10 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
16
) § 17 a 34 zákona è. 48/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
17
) Zákon è. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
18
) § 29 ods. 3 zákona è. 293/2007 Z. z.
19
) § 7 a 29 zákona è. 293/2007 Z. z.
20
) § 26 zákona è. 293/2007 Z. z.
21
) § 27 zákona è. 293/2007 Z. z..

5. Doterajia príloha sa oznaèuje ako príloha è. 3
a zákon sa dopåòa prílohami è. 1 a 2, ktoré znejú:

Príloha è. 1
k zákonu è. 442/2004 Z. z.
Èas A
TUDIJNÝ PLÁN PRE VETERINÁRNYCH LEKÁROV
Plán túdia vedúceho k diplomu, osvedèeniu alebo k inému dokladu o formálnej kvalifikácii vo veterinárnej medicíne bude zahàòa najmenej tieto predmety:
A. Základné predmety
fyzika
chémia
biológia zvierat
biológia rastlín
biomatematika
B. peciálne predmety
Skupina 1: Základné vedy
anatómia (vrátane histológie a embryológie)
fyziológia
biochémia
genetika
farmakológia
farmácia
toxikológia
mikrobiológia
imunológia
epidemiológia
profesionálna etika

Èiastka 38

Zbierka zákonov è. 99/2008

Strana 769

Skupina 2: Klinické vedy
pôrodníctvo
patológia (vrátane patologickej anatómie)
parazitológia
klinická medicína a chirurgia (vrátane anestéziológie)
klinické prednáky o rôznych domácich zvieratách, hydine a iných druhoch zvierat
preventívne lekárstvo
rádiológia
rozmnoovanie a poruchy reprodukcie
tátne veterinárne lekárstvo a zdravotníctvo
veterinárna legislatíva a súdne lekárstvo
lieèba
úvod do túdia odboru
Skupina 3: ivoèína výroba
ivoèína výroba
výiva zvierat
agronómia
ekonomika vidieka
chov zvierat
veterinárna hygiena
etológia/správanie zvierat a ich ochrana
Skupina 4: Hygiena potravín
inpekcia a kontrola potravín zvierat alebo potravín ivoèíneho pôvodu
hygiena a technológia potravín
prax (vrátane praxe pri poráke zvierat a spracúvaní potravín)
Praktická výuèba sa môe uskutoèòova formou obdobia vyuèovania za podmienky, e toto obdobie je denné a pod
priamou kontrolou prísluného úradu a nepresahuje es mesiacov v rámci súvislého päroèného obdobia túdia.
Rozdelenie teoretickej a praktickej výuèby do rôznych skupín bude vyváené a koordinované takým spôsobom, aby
bolo moné dosiahnu vymenované vedomosti a skúsenosti spôsobom, ktorý adekvátne umoní veterinárnym lekárom vykonáva vetky èinnosti.
Èas B
OBLASTI, KTORÝCH ZNALOS JE PREDPOKLADOM ZÍSKANIA DIPLOMU, VYSVEDÈENIA
ALEBO INÉHO DOKLADU O POADOVANOM VZDELANÍ PRE VETERINÁRNEHO LEKÁRA
Znalosti:
a) vo vedných odboroch, na ktorých je zaloená èinnos veterinárneho lekára,
b) o stavbe a funkciách zdravých zvierat, o ich chove, rozmnoovaní a hygiene ako celku, ako aj o ich výive vrátane
technológie výroby a uskladòovania potravy zodpovedajúcej ich potrebám,
c) o správaní a ochrane zvierat,
d) o príèinách, povahe, priebehu, dôsledkoch, diagnostikovaní a lieèení chorôb zvierat, èi sa posudzujú individuálne
alebo v skupinách vrátane peciálnych vedomostí o chorobách, ktoré sa môu prenies na ¾udí,
e) o preventívnom lekárstve,
f) o hygiene a technológiách výroby, spracovania a distribúcie potravín pre zvieratá alebo potravín ivoèíneho pôvodu urèených na konzumáciu ¾uïmi,
g) o zákonoch, nariadeniach a vykonávacích predpisoch vzahujúcich sa na uvedené predmety,
h) klinické a iné praktické skúsenosti pod primeraným doh¾adom.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 442/2004 Z. z.

NÁZVY DIPLOMOV, CERTIFIKÁTOV A INÝCH DOKLADOV
O FORMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÁCH VO VETERINÁRNOM LEKÁRSTVE

Krajina

Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

Sprievodné
osvedèenie
ku kvalifikácii

Referenèné
dátumy

 Diploma van dierenarts
 Diplôme de docteur en médecine

1. De universiteiten/
les universités
2. De bevoegde
Examencommissie van de
Vlaamse
Gemeenschap/le
Jury compétent
denseignement
de la
Communauté
française

2. Cyprus

Ðéóôïðïéçôéêü ÅããñáöÞò KôçíéÜôñïõ

Kunsill tal-Kirurgi
Veterinarji

1. máj 2004

3. Èeská
republika

1. Diplom o ukonèení studia
ve studijním programu veterinární
lékaøství
(doktor veterinární medicíny,
MVDr.)

Veterinární fakulta
university v Èeské
republice

1. máj 2004

1. Belgicko

vétérinaire

21.
december
1980

2. Diplom o ukonèení studia ve
studijním programu veterinární
hygiena a ekologie
(doktor veterinární medicíny,
MVDr.)
4. Dánsko

Bevis for bestået kandidateksamen i
veterinærvidenskab

Kongelige
Veterinær-og
Landbohøjskole

21.
december
1980

5. Estónsko

Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini

õppekava

Eesti
Põllumajandusülikool

1. máj 2004

6. Fínsko

Eläinlääketieteen lisensiaatin
tutkinto/veterinärmedicine
licentiatexamen

Helsingin yliopisto/
Helsingfors
universitet

1. január

7. Francúzsko

Diplôme dEtat de docteur vétérinaire

8. Grécko

Ðôõ÷ßï ÊôçõéáôñêÞò

9. Holandsko

Getuigschrift van met goed gevolg
afgelegd diergeneeskundig/
veeartsenijkundig examen

1994
21.
december
1980

ÐáõåðéïôÞéï
Èåóóáëïßêçò êáé
Èåóóáëßáò

1. január

1981
21.
december
1980
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Krajina
10. Írsko
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Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán

1. Diploma of Bachelor in/of
Veterinary Medicine (MVB)
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Sprievodné
osvedèenie
ku kvalifikácii

Referenèné
dátumy
21. december
1980

2. Diploma of Membership of the
Royal College of Veterinary
Surgeons (MRCVS)
11. Island

diplomy, osvedèenia a iné tituly
udelené v inom táte, pre ktorý platí
táto smernica a ktoré sú v zozname
tejto prílohy, doloené osvedèením
o ukonèenej praktickej odbornej
príprave vydaným kompetentnými
úradmi

12.
Lichtentajnsko

diplomy, osvedèenia a iné tituly
udelené v inom táte, pre ktorý platí
táto smernica a ktoré sú v zozname
tejto prílohy, doloené osvedèením
o ukonèenej praktickej odbornej
príprave vydaným kompetentnými
úradmi

13. Litva

Veterinâârâârsta diploms

Latvijas
Lauksaimniecîbas
Universitâte

1. máj 2004

14. Lotysko

Auktojo mokslo diplomas
[veterinarijos gydytojo (DVM)]

Lietuvos
Veterinarijos
Akademija

1. máj 2004

15.
Luxembursko

Diplôme dEtat de docteur en
médecine vétérinaire

Jury dexamen
dEtat

21. december
1980

Állatorvos doktor oklevél 

Szent István
Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

1. máj 2004

16. Maïarsko

dr. med. vet.
17. Malta

Licenzja ta Kirurgu Veterinarju

Kunsill tal-Kirurgi
Veterinarji

1. máj 2004

18. Nemecko

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten
Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung
und das Gesamtergebnis der
Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses
für die Tierärztliche
Prüfung einer
Universität oder
Hochschule

21. december

19. Nórsko

eksamensbevis utstedt av Norges
veterinærhøgskole for bestått
veterinærmedisinsk embetseksamen

Norwegian College
of Veterinary
Medicine

20. Po¾sko

Dyplom lekarza weterynarii

1. Szko³a G³ówna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie
2. Akademia
Rolnicza we
Wroc³awiu
3. Akademia
Rolnicza
w Lublinie
4. Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie

1980

1. máj 2004
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Názov kvalifikácie

Ude¾ujúci orgán
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Sprievodné
osvedèenie
ku kvalifikácii

Referenèné
dátumy

21.
Portugalsko

Carta de curso de licenciatura em
medicina veterinária

Universidade

1. január

22. Rakúsko

1. Diplom-Tierarzt

Universität

1. Doktor der
Veterinärmedizin
2. Doctor
medicinae
veterinariae
3. Fachtier-arzt

1. január
1994

Sprièevalo
o opravljenem
dravnem
izpitu
s podroèja
veterinarstva

1. máj 2004

1986

2. Magister medicinae veterinariae

23. Slovinsko

Diploma, s katero se podeljuje
strokovni naslov doktor veterinarske
medicine/doktorica veterinarske
medicine

Univerza

24. panielsko

Titulo de Licenciado en Veterinaria

Ministerio de
Educación y
Cultura/El rector
de una Universidad

25. vajèiarsko

titulaire du diplôme fédéral de
vétérinaire, eidgenössisch
diplomierter Tierarzt, titolare di
diloma federale di veterinario

Département
fédéral
de ¾ intérieur

26. védsko

Veterinärexamen

Sveriges
Landbruksuniversitet

1. január
1986

1. január
1994

Diploma di laurea in medicina
veterinaria

Università

28. Ve¾ká
Británia

1. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
2. Bachelor of Veterinary Science
(BVSc)
3. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMB)
4. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)
5. Bachelor of Veterinary Medicine
and Surgery (BVM&S)
6. Bachelor of Veterinary Medicine
(BvetMed)

1. University
of Bristol
2. University
of Liverpool
3. University
of Cambridge
4. University
of Edinburgh
5. University
of Glasgow
6. University
of London

21.
december
1980

29. Bulharsko

Äèïëîìà çà âèñøå îáðàçîâàíèå íà
îáðàçîâàòåëíî-êâàëèôèêàöèîííà
ñòåïåí ìàãèñòúð ïî ñïåöèàëíîñò
Âåòåðèíàðíà ìåäèöèíà
ïðîôåñèîíàëíà êâàëèôèêàöèÿ

1. Ëåñîòåõíè÷åñêè
óíèâåðñèòåòÔàêóëòåò ïî
âåòåðèíàðíà
ìåäèöèíà

1. január
2007

Âåòåðèíàðåí ëåêàð

2. Òðàêèéñêè
óíèâåðñèòåòÔàêóëòåò ïî
âåòåðèíàðíà
ìåäèöèíà

România Diplomã de licenþã de doctor
medic veterinar

Universitãþi

27. Taliansko

30.
Rumunsko

Diploma di
abilitazione
allesercizio
della medicina
veterinaria

1. január
1985

1. január
2007.
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6. V prílohe è. 3 bodoch 1 a 2 sa bodka na konci nahrádza èiarkou a dopåòajú sa tieto slová: zruená
smernicou
Európskeho
parlamentu
a
Rady
2005/36/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255,
30. 9. 2005)..
7. Príloha è. 3 sa dopåòa bodom 3, ktorý znie:
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení
smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006
(Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006)..
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l. V § 10 ods. 2 sa slová pod¾a § 11 nahrádzajú slovami pod¾a osobitného predpisu79a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 79a znie:
79a) § 23a zákona è. 442/2004 Z. z. v znení zákona è. 99/2008
Z. z..

2. § 11 sa vypúa vrátane poznámok pod èiarou
k odkazom 83 a 85.
3. Prílohy è. 6 a 7 sa vypúajú.
Èl. III

Èl. II
Zákon è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
sa mení takto:

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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100
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 151/2002 Z. z. o pouívaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmov
v znení zákona è. 587/2004 Z. z. a zákona
è. 77/2005 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 sa vypúa odsek 3 vrátane odkazu a poznámky pod èiarou k odkazu 1a.
2. V § 2 ods. 3 sa slovo genofonde nahrádza slovom
genóme a vypúa sa odkaz a poznámka pod èiarou
k odkazu 1b.
3. V § 3 ods. 2 sa za slovo technikami vkladajú slová
pod¾a odseku 1.
4. V § 3 ods. 3 písm. c) tretí bod znie:
3. samoklonovaním, ktoré bolo vykonané odstránením
sekvencií nukleovej kyseliny z bunky mikroorganizmu, za ktorým môe, ale nemusí nasledova spätné
vloenie celej odstránenej nukleovej kyseliny alebo
len jej èasti, alebo vloenie jej syntetického ekvivalentu s predchádzajúcimi enzymatickými alebo mechanickými krokmi do buniek fylogeneticky úzko
príbuzného druhu, alebo aj bez týchto krokov, ak si
mikroorganizmy môu vymieòa genetický materiál
prirodzenými fyziologickými procesmi a ak sa o výslednom mikroorganizme nepredpokladá, e by mohol spôsobi ochorenie ¾udí, zvierat alebo rastlín..
5. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Génové techniky pod¾a odseku 2 je zakázané
a) vykonáva in vivo na zárodoèných bunkách èloveka
alebo na bunkách, z ktorých by zárodoèné bunky
mohli vzniknú,
b) poui na modifikovanie ¾udských zárodoèných buniek na ich vyuitie v asistovanej reprodukcii èloveka,
c) poui na iné ako diagnostické, terapeutické alebo
výskumné úèely aj na telových bunkách èloveka..
6. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Geneticky modifikovaný mikroorganizmus je organizmus, ktorého genetický materiál bol zmenený
spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnoovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje..

5.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3 a
7. Nadpis pod § 8 znie: Uzavreté priestory.

8. V § 8 ods. 2 sa na konci vypúajú slová (ïalej len
zariadenie).
9. V § 8 odsek 3 znie:
(3) Ustanovenia tohto zákona o pouívaní v uzavretých priestoroch sa nevzahujú na geneticky modifikované mikroorganizmy, o ktorých prísluné orgány Európskej únie na podklade návrhov prísluných orgánov
èlenských tátov rozhodnú, e spåòajú kritériá bezpeènosti ustanovené vo vykonávacom predpise (§ 39). Vykonávací predpis tie ustanoví zoznam geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nevzahujú
ustanovenia tohto zákona o pouívaní v uzavretých
priestoroch. Vylúèenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov z pôsobnosti ustanovení o pouívaní
v uzavretých priestoroch sa nevzahuje na ich zámerné
uvo¾nenie a uplatní sa, len ak ide o pouívanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov pod¾a odseku 1..
10. V § 9 odsek 2 znie:
(2) Pouívate¾ je povinný
a) vytvori výbor pre bezpeènos pouívania v uzavretých priestoroch (ïalej len výbor pre bezpeènos),
b) urèi osobu zodpovednú za bezpeènos pouívania
genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v uzavretých priestoroch (ïalej len vedúci projektu),
c) zabezpeèi, aby uzavreté priestory svojím stavebno-technickým usporiadaním, vnútorným umiestnením, prevádzkovým reimom a materiálno-technickým vybavením (ïalej len poiadavky na uzavreté priestory) umoòovali uplatòova zásady uvedené v odseku 8 a spåòa poiadavky osobitných
predpisov na nakladanie s odpadmi3) a s priemyselnými odpadovými vodami.4).
11. V § 9 ods. 3 sa slovo zariadení nahrádza slovami
uzavretých priestoroch.
12. V poznámke pod èiarou k odkazu 5 sa citácia
§ 181a a 181g nahrádza citáciou § 161, 284, 285,
300 a 309.
13. V § 9 odsek 8 znie:
(8) Pouívate¾ je povinný zabezpeèi uplatòovanie
týchto zásad bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
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a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých priestoroch:
a) vystavenie uzavretých priestorov úèinkom geneticky
modifikovaných mikroorganizmov sa musí udriava na èo najniej monej úrovni,
b) ochranné opatrenia sa musia vykonáva pri zdroji
nebezpeèenstva, a ak je to potrebné, pod¾a úrovne
ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej
triedy musia sa na ich vykonávanie zabezpeèi zamestnancom osobné ochranné prostriedky,
c) musí sa udriava také vybavenie uzavretých priestorov, ktoré zodpovedá úrovni ochrany zodpovedajúcej zatriedeniu do rizikovej triedy,
d) pri podozrení zo zlyhania ochranných opatrení sa
musí zisova prítomnos pouívaných ivotaschopných mikroorganizmov mimo primárnej fyzickej
kontroly,
e) musia by urèené dezinfekèné a dekontaminaèné
postupy pre prípad úniku geneticky modifikovaných
mikroorganizmov z uzavretého priestoru,
f) k dispozícii musia by úèinné dezinfekèné látky a hygienické a dekontaminaèné prostriedky a mechanizmy,
g) musia sa vytvori a uplatòova miestne bezpeènostné zásady praxe pre zamestnancov pouívate¾a,
h) v uzavretom priestore a v jeho okolí sa musia rozmiestni oznaèenia oznamujúce bionebezpeèenstvo,
ak sa v òom vykonávajú èinnosti zatriedené do rizikových tried 2 a 4,
i) zamestnancom sa musí umoni potrebné odborné
vzdelávanie,
j) o èinnostiach v uzavretých priestoroch sa musí vies
podrobná dokumentácia,
k) v uzavretých priestoroch musí by zakázané jes,
pi, fajèi, pouíva kozmetické výrobky a skladova
a uschováva potraviny,
l) musí sa zakáza pipetovanie ústami,
m) musia sa poskytnú písomne vyhotovované tandardné postupy, ak je to z h¾adiska bezpeènosti potrebné,
n) musí sa zabezpeèi bezpeèné uskladnenie kontaminovaného laboratórneho vybavenia a materiálu..
14. V § 10 ods. 1 sa v úvodnej vete slovo kadého
nahrádza slovom nového.
15. V § 10 ods. 1 písm. e) sa za slová plán (§ 6) vkladajú slová pri èinnostiach zatriedených do rizikových
tried 2 a 4.
16. V § 10 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
17. V § 11 ods. 3 sa slová Ak je to po prehodnotení
zatriedenia potrebné, nahrádzajú slovami Ak sa po
prehodnotení zatriedenia vykonávajú v uzavretých
priestoroch èinnosti zatriedené do vyej rizikovej triedy ako riziková trieda èinností pred prehodnotením,.
18. V § 12 ods. 1 sa vypúajú slová alebo poda iados o vydanie súhlasu (§ 13, 17 a 21).
19. V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
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b) zaèatie èinnosti v uzavretých priestoroch, ak ide
o èinnos zatriedenú do rizikovej triedy 1,.
20. V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
c) zaèatie èinnosti zatriedenej do rizikovej triedy 2
v uzavretých priestoroch, ak boli splnené vetky
podmienky uvedené v súhlase vydanom pod¾a § 13
ods. 1 písm. a),.
21. V § 12 sa odsek 2 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) zmeny v poiadavkách na uzavreté priestory pod¾a
§ 9 ods. 2 písm. c), ak majú vplyv na uplatòovanie zásad pod¾a § 9 ods. 8 alebo na poiadavky osobitných
predpisov na nakladanie s odpadmi3) alebo s priemyselnými odpadovými vodami.4).
22. V § 13 ods. 1 písmeno a) znie:
a) prvé pouitie uzavretých priestorov,.
23. V § 13 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová ak bol
vydaný súhlas len na èinnosti zatriedené do rizikovej
triedy 1 alebo.
24. V § 13 ods. 1 písm. d) sa slová 3 alebo 4 nahrádzajú slovami 2 a 4.
25. V § 13 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúa slovo
zariadenia.
26. V § 13 odseky 2 a 3 znejú:
(2) Ak boli uzavreté priestory pouité na èinnosti zatriedené do rizikových tried 2 a 4 na základe súhlasu
pod¾a odseku 1 písm. b) alebo písm. c) a ak boli splnené
vetky podmienky uvedené v tomto súhlase, na nové
pouívanie zatriedené do rizikovej triedy 2 postaèuje
ohlásenie (§ 12).
(3) Ak súhlas pod¾a odseku 1 písm. e) nebol vydaný
do 45 dní odo dòa podania iadosti, mono pokraèova
v èinnostiach, ktoré boli pozastavené, len ak ide o èinnosti zatriedené do rizikovej triedy 2..
27. V § 13 ods. 4 sa slová písm. c) a e) nahrádzajú
slovami písm. c) a d).
28. V § 14 ods. 1 úvodnej vete sa za slová (§ 6 ods. 2)
vkladajú slová pri pouívaní v rizikovej triede 2, 3 alebo 4.
29. V § 14 ods. 1 písm. b) sa slovo zariadenia nahrádza slovami uzavretých priestorov.
30. V § 14 ods. 2 úvodná veta znie: Ohlásenie pod¾a
odseku 1 písm. a) a upovedomenie pod¾a odseku 1
písm. b) a e) obsahuje.
31. V § 14 ods. 4 sa na konci dopåòajú tieto slová:
a tieto údaje poskytne ministerstvu.
32. V § 15 ods. 2 sa vypúa slovo kadé a za slová
v ivotnom prostredí sa vkladajú slová na pokusné
úèely.
33. V § 15 odsek 6 znie:
(6) Ustanovenia o zámernom uvo¾òovaní sú predpokladom na uplatnenie osobitných predpisov upravujúcich
a) povo¾ovanie skúania a kontrolu liekov z geneticky
modifikovaných organizmov v humánnej medicíne
a vo veterinárnej medicíne,6)
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b) pestovanie geneticky modifikovaných rastlín v po¾nohospodárskej výrobe,7)
c) výrobu a uvádzanie na trh geneticky modifikovaných potravín a krmív,8)
d) vykonávanie odrodových skúok a rozhodovanie
o registrácii odrôd pestovaných geneticky modifikovaných rastlín a uvádzanie mnoite¾ského materiálu
takýchto rastlín na trh,9)
e) posudzovanie návrhov na uvádzanie potravín na
osobitné výivové úèely a nových potravín na trh.10).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6 a 10 znejú:

6) § 14 ods. 6 a § 15 ods. 6 zákona 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
zákona è. 9/2004 Z. z.
7
) § 2 písm. a) zákona è. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky
modifikovaných rastlín v po¾nohospodárskej výrobe.
8
) Nariadenie
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(ES)
è. 1829/2003.
§ 6 ods. 2 a § 9 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 6 zákona è. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh
a pouívaní krmív (krmivársky zákon).
9
) § 4 písm. a) a c) zákona è. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov
tátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín
a uvádzaní mnoite¾ského materiálu pestovaných rastlín na
trh.
10
) § 13 ods. 4 písm. g) zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

34. V § 16 ods. 1 písm. d) sa za slovo potrebe vkladajú slová a o spôsobe.
35. V § 20 ods. 2 sa slová potravinových výrobkov do
obehu nahrádzajú slovami potravín a krmív na trh.
36. V § 21 ods. 2 sa vypúajú slová priamo pouite¾ný ako potravina10a) alebo krmivo10b) alebo vrátane poznámok pod èiarou k odkazom 10a a 10b.
37. V § 21 sa vypúa odsek 4.
6.

Doterajie odseky 5 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4 a

38. Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 21a
Bezpeènostné opatrenia
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alebo ukonèení uvádzania výrobku na trh a bezodkladne informuje o tom verejnos.
(3) Odvolanie proti rozhodnutiam pod¾a odsekov 1 a 2
nemá odkladný úèinok..
39. V § 24 ods. 1 písm. b) treom bode sa na konci pripájajú tieto slová: a o bezpeènostných opatreniach
(§ 21a).
40. V § 24 ods. 1 písm. c) sa slová pouívaných génových techník, génových metód a pouitých zmenených
génov, evidenciu nahrádzajú slovami geneticky modifikovaných organizmov a evidenciu.
41. V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová register zariadení
vrátane evidencie pouívate¾ov nahrádzajú slovami
evidenciu pouívate¾ov a slová (§ 8 ods. 3) sa vypúajú.
42. V § 24 ods. 2 sa písmeno a) dopåòa piatym a deviatym bodom, ktoré znejú:
5. podáva raz za tri roky správu o uplatòovaní tohto
zákona,
6. podáva správy z monitorovania výrobku na trhu
pod¾a § 22 ods. 2 písm. d) a raz za tri roky aj správu
o skúsenostiach s umiestòovaním výrobku na trh,
7. informova bezodkladne o zistenom nepovolenom
zavedení do ivotného prostredia alebo umiestnení
výrobku na trh a o prijatých bezpeènostných opatreniach pod¾a § 21a,
8. informova do 30 dní o kadej podanej iadosti o súhlas so zavedením do ivotného prostredia (§ 34)
a o kadom udelenom súhlase pod¾a § 35 a 37,
9. poda správu o výsledku zavedenia do ivotného
prostredia (§ 20)..
43. V § 24 odsek 3 znie:
(3) Ministerstvo je povinné zverejòova v internetovej sieti, a ak je potrebné úèinne informova verejnos,
aj iným vhodným spôsobom
a) podstatný obsah iadostí o súhlas pod¾a § 33, 34
a 35 a udelené súhlasy,
b) súhrnnú správu pod¾a odseku 2 písm. a) tretieho
bodu,
c) hodnotiace správy pod¾a odseku 2 písm. a) tvrtého
bodu,
d) správy o výsledkoch monitorovania výrobkov na
trhu pod¾a § 22 ods. 2 písm. d),
e) informácie pod¾a odseku 2 písm. a) siedmeho bodu,
f) rozhodnutia o prijatých bezpeènostných opatreniach pod¾a § 21a..

(1) Ak sa mono po vydaní súhlasu pod¾a § 21 ods. 1
alebo odseku 3 písm. b) v dôsledku sprístupnenia nových alebo dodatoèných informácií, ktoré majú vplyv
na posudzovanie rizika, alebo v dôsledku prehodnotenia existujúcich informácií na základe dodatoèných vedeckých vedomostí domnieva, e výrobok predstavuje
riziko pre ¾udské zdravie alebo pre ivotné prostredie,
môe ministerstvo doèasne obmedzi alebo zakáza pouitie takéhoto výrobku na území Slovenskej republiky.

44. § 24 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Ministerstvo je povinné bezodkladne informova
èlenské táty o kadom zistenom nepovolenom zavedení do ivotného prostredia alebo umiestnení výrobku
na trh a o prijatých bezpeènostných opatreniach pod¾a
§ 21a spolu s odôvodnením, s prehodnotením pôvodného posudzovania rizika a s uvedením, èi a ako sa majú
zmeni podmienky súhlasu alebo èi sa má súhlas odòa, a poskytnú nové informácie, na ktorých základe
boli prijaté bezpeènostné opatrenia..

(2) Ak sa v dôsledku informácií uvedených v odseku 1
zistí, e hrozí váne riziko pre ¾udské zdravie alebo ivotné prostredie, ministerstvo rozhodne o preruení

45. V § 25 ods. 2 písm. a) sa slová orgány ochrany
zdravia nahrádzajú slovami orgány verejného zdravotníctva.
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46. V poznámke pod èiarou k odkazu 11 sa citácia
§ 24 a 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. v znení zákona è. 95/2000 Z. z. nahrádza citáciou § 54 zákona è. 355/2007 Z. z..
47. V poznámke pod èiarou k odkazu 12 sa citácia
§ 4 ods. 3 zákona è. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. nahrádza citáciou § 4 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti. § 40 ods. 4 zákona è. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve..
48. V poznámke pod èiarou k odkazu 13 sa citácia Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona è. 471/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 291/1996 Z. z., zákon Národnej rady
Slovenskej republiky è. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve
a vinárstve a o zmene zákona è. 61/1964 Zb. o rozvoji
rastlinnej výroby v znení zákona è. 132/1989 Zb. v znení
zákona è. 23/2002 Z. z. nahrádza citáciou § 4 zákona
è. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
zákona è. 295/2007 Z. z. § 9 zákona è. 271/2005 Z. z. § 6
a 8 zákona è. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v po¾nohospodárskej výrobe. § 4 zákona è. 597/2006 Z. z..
49. V § 25 ods. 2 písm. e) sa slová orgány správy inpekcie práce pod¾a osobitných predpisov.15) nahrádzajú slovami orgány inpekcie práce pod¾a osobitných predpisov.15).
Poznámka pod èiarou k odkazu 15 znie:

15) § 2 zákona è. 125/2006 Z. z. o inpekcii práce a o zmene a doplnení zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 309/2007 Z. z..

50. V § 25 ods. 4 sa vypúajú slová alebo v jeho zariadení a slovo zariadenia.
51. V § 26 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová v zariadení.
52. V § 26 ods. 2 sa za slovo ohlasovate¾ vkladajú
slová alebo iadate¾ o súhlas.
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Doterají odsek 5 sa oznaèuje ako odsek 2.
59. V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Úlohou komisie je najmä príprava odborných odporúèaní
pre ministerstvo vo veciach pod¾a tohto zákona..
60. V § 28 odsek 1 znie:
(1) Inpekcia uloí pokutu do 1 000 000 Sk
a) ohlasovate¾ovi, ktorý neurobil ohlásenie pod¾a § 12,
b) iadate¾ovi, ktorý nepodal iados o udelenie súhlasu pod¾a § 13, 17 alebo § 21,
c) tomu, kto v cezhraniènom pohybe pod¾a osobitného
predpisu17)
1. neurobil ohlásenie tretiemu tátu,
2. neuchoval dokumentáciu o cezhraniènom pohybe po ustanovený èas alebo
3. neposkytol tretiemu tátu sprievodnú dokumentáciu, alebo ju poskytol neúplnú alebo v nej uviedol nepravdivé údaje, alebo
d) tomu, kto neposkytol ministerstvu správu alebo iný
podklad pod¾a tohto zákona..
61. V § 28 ods. 2 písm. a) sa slová pouil zariadenie,
ktoré nie je zapísané v registri (§ 8 ods. 3) alebo ktoré
nespåòa poiadavky na zariadenie nahrádzajú slovami
pouil uzavreté priestory, ktoré nespåòajú poiadavky
na uzavreté priestory.
62. V § 28 ods. 2 písm. b) sa slovo zariadenie nahrádza slovami uzavreté priestory.
63. V § 28 ods. 2 písm. c) sa slová v zariadení uplatòovanie zásad bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci
a správnej mikrobiologickej praxe nahrádzajú slovami
vybavenie uzavretých priestorov takou úrovòou
ochrany, aká zodpovedá zatriedeniu do rizikovej triedy.
64. V § 28 ods. 2 písm. f) sa slová (§ 10 ods. 1, 2 a 4)
nahrádzajú slovami (§ 10 ods. 1 a 3).
65. V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová (§ 10 ods. 1 a 6)
nahrádzajú slovami (§ 10 ods. 1 a 5).
66. V § 28 ods. 2 písm. k) sa slová inú povinnos pri
uvádzaní nahrádzajú slovami povinnos po uvedení.

53. V § 26 ods. 3 prvej vete sa za slovo Ohlasovate¾
vkladajú slová alebo iadate¾ o súhlas a na konci sa
pripájajú slová a svoju iados je povinný odôvodni.

67. V § 29 ods. 1 sa slová Pokutu pod¾a § 28 mono
uloi nahrádzajú slovami Konanie o uloenie pokuty
pod¾a § 28 mono zaèa.

54. V § 26 ods. 4 sa za slová ohlásenie alebo vkladajú slová iadate¾ o súhlas.

68. V § 30 odsek 1 znie:
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) pouil genetické technológie pod¾a tohto zákona alebo geneticky modifikované organizmy v uzavretých
priestoroch bez ohlásenia pod¾a § 12 alebo bez súhlasu pod¾a § 13,
b) geneticky modifikované organizmy uvo¾òoval bez
súhlasu pod¾a § 17 alebo pod¾a § 21..

55. V § 26 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: alebo iadate¾a o súhlas.
56. V § 26 sa odsek 5 dopåòa písmenami g) a h), ktoré
znejú:
g) úèel a miesto zavedenia do ivotného prostredia
a predpokladané vyuitie geneticky modifikovaného
organizmu,
h) metódy monitorovania, monitorovacie plány a havarijná odozva..
57. V § 27 ods. 1 sa za slová (ïalej len komisia)
vkladajú slová ako svoj poradný orgán.
58. V § 27 sa vypúajú odseky 2 a 4.

69. V § 31 ods. 2 písmeno c) znie:
c) na posudzovanie návrhu na zaradenie geneticky modifikovaných mikroorganizmov do zoznamu pod¾a
§ 8 ods. 3 (§ 31a)..
70. § 31 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ministerstvo môe poadova úradne osvedèený
preklad príloh a podkladov k iadosti (§ 34 a 35)..
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§ 31a

pod¾a § 9 ods. 2 písm. c) alebo v nich nemono zabezpeèi uplatòovanie zásad pod¾a § 9 ods. 8,
c) na pouívate¾a bol vyhlásený konkurz..

Posudzovanie návrhu
na zaradenie do zoznamu

81. V § 34 ods. 2 prvá veta znie: Úèastníkom
konania21) je iadate¾ o súhlas (§ 17 ods. 1)..

(1) Návrh na zaradenie geneticky modifikovaného
mikroorganizmu do zoznamu geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nevzahujú ustanovenia tohto zákona o pouívaní v uzavretých priestoroch, obsahuje dokumentáciu, ktorá zahàòa podrobné
a overené dôkazy, ktoré umonia posúdi, èi vyhlásenia
o bezpeènosti geneticky modifikovaného mikroorganizmu sú oprávnené z h¾adiska urèených kritérií. Dokumentácia môe zahàòa výsledky predchádzajúcich
testov, údaje z literatúry alebo záznamy potvrdzujúce
bezpeènos mikroorganizmu.

82. V § 34 odseky 3 a 4 znejú:
(3) Ak predmetom konania je vydanie súhlasu so zavedením takých geneticky modifikovaných organizmov
do ivotného prostredia, na aké u predtým bol udelený
súhlas so zavedením v porovnate¾ných biologických
a geografických podmienkach a je dostatok skúseností
s ich zavedením v porovnate¾ných ekosystémoch, má
obèianske zdruenie pod¾a odseku 2 v konaní postavenie zúèastnenej osoby.23a)

71. § 31a vrátane nadpisu znie:

(2) Ministerstvo pri posudzovaní návrhu na zaradenie geneticky modifikovaného mikroorganizmu do zoznamu
a) preskúma úplnos dokumentácie,
b) vyzve pouívate¾a, aby v urèenej lehote doplnil dokumentáciu, ak nie je úplná.
(3) Ministerstvo po kladnom posúdení splnenia kritérií predloí návrh prísluným orgánom Európskej únie.
O výsledku posúdenia návrhu pouívate¾a písomne
upovedomí..
72. V § 32 ods. 4 sa vypúajú slová a odporúèania
komisie (§ 27 ods. 3).
73. V § 32 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
a) 90 dní, ak ide o ohlásenie pod¾a § 12 ods. 2 písm. c),
b) 45 dní v ostatných prípadoch..

(4) Ministerstvo potvrdí iadate¾ovi podanie iadosti
a údaje o podanej iadosti bezodkladne zverejní v internetovej sieti, a ak je to úèelné, aj iným vhodným spôsobom s výzvou verejnosti na podávanie pripomienok v lehote 30 dní odo dòa zverejnenia..
Poznámka pod èiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 15a zákona è. 71/1967 Zb. v znení zákona è. 527/2003
Z. z..

83. § 34 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Súèasou rozhodnutia o súhlase so zavedením do
ivotného prostredia je aj rozhodnutie o dovoze geneticky modifikovaných organizmov urèených na zavedenie
do ivotného prostredia..
84. V § 35 ods. 2 prvá veta znie: Úèastníkom
konania21) je iadate¾ o súhlas (§ 21 ods. 1)..

75. V § 33 ods. 2 prvá veta znie: Úèastníkom
konania21) je iadate¾ o súhlas (§ 13 ods. 1)..

85. V § 35 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak predmetom konania je vydanie súhlasu s uvedením výrobku na trh, na ktorý u predtým bol udelený
súhlas alebo je urèený na výskum alebo do zbierky kultúr, má obèianske zdruenie pod¾a odseku 2 v konaní
postavenie zúèastnenej osoby.23a).

76. V § 33 ods. 3 sa vypúajú slová a o výsledku verejnej diskusie, ak sa uskutoènila.

Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 4
a 8.

74. V § 32 ods. 6 písm. b) sa slová v zariadení ohlasovate¾a nahrádzajú slovami u ohlasovate¾a.

77. V § 33 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 7 sa oznaèujú ako odseky 5 a 6.
78. V § 33 ods. 5 písmeno a) znie:
a) 45 dní, ak ide o vydanie súhlasu na nové pouívanie
v uzavretých priestoroch zatriedené do rizikových
tried 3 a 4, ak boli splnené vetky podmienky predchádzajúceho súhlasu vydaného na pouívanie
v rovnakej alebo vyej rizikovej triede,.
79. V § 33 ods. 6 sa slovo zariadenia nahrádza slovami uzavretých priestorov.
80. § 33 sa dopåòa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
(7) Ak ohlasovate¾ nezaène s pouívaním v lehote
pod¾a odseku 6 písm. d), je povinný poda ohlásenie
pod¾a § 12 ods. 2 písm. b).
(8) Ministerstvo zamietne iados o súhlas, ak
a) iadate¾ nie je vlastníkom ani nájomcom priestorov,
ktoré sa majú poui ako uzavreté priestory,
b) uzavreté priestory nezodpovedajú poiadavkám

86. V § 35 ods. 4 písm. a) sa slovo ohlasovate¾ovi nahrádza slovami iadate¾ovi o súhlas a na konci sa pripájajú tieto slová: a postúpi súhrn dokumentácie orgánom èlenských tátov a Komisii.
87. V § 35 ods. 4 písm. b) a odseku 8 sa slová v dennej tlaèi nahrádzajú slovami iným vhodným spôsobom.
88. V § 35 ods. 4 písm. c) sa slovo ohlasovate¾ovi nahrádza slovami iadate¾ovi o súhlas.
89. V § 35 ods. 4 písm. e) sa za slovo doruèí vkladajú
slová kópiu iadosti a, slová do 15 dní sa nahrádzajú slovami najskôr po 15 dòoch a slovo ohlasovate¾
vo vetkých tvaroch sa nahrádza slovami iadate¾
o súhlas v príslunom tvare.
90. V § 35 sa vypúa odsek 5.
Doterajie odseky 6 a 8 sa oznaèujú ako odseky 5
a 7.
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91. V § 35 ods. 5 písm. d) sa slová orgánmi Európskych spoloèenstiev, najviac 105 dní nahrádzajú slovami pod¾a odseku 4 písm. e).
92. V § 36 ods. 1 a odseku 2 písm. a) sa slovo ohlasovate¾ vo vetkých tvaroch nahrádza slovom pouívate¾ v príslunom tvare.
93. V § 36 sa odsek 2 dopåòa písmenom d), ktoré znie:
d) je potrebné zmeni plán monitorovania na základe
námietok èlenského tátu alebo Komisie, ktoré vyplynuli z prerokovania správy o výsledku monitorovania..
94. V § 37 ods. 3 sa za slovo vyhotovenie vkladajú
slová spolu s hodnotiacou správou a na konci sa pripája táto veta: Hodnotiacu správu zale aj iadate¾ovi..
95. V § 37 ods. 4 sa vypúajú slová odporúèanie komisie a.
96. V § 37 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: Na
obsah rozhodnutia pod¾a odseku 1 sa vzahuje § 35
ods. 6. Na lehotu predåenia sa vzahuje § 21 ods. 5;
pod¾a výsledku hodnotenia výrobku na trhu vak mono túto lehotu primerane predåi alebo skráti..
97. V § 39 písmeno b) znie:
b) poiadavkách na uzavreté priestory (§ 8),.
98. V § 39 sa vypúa písmeno h).

100. § 39 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) kritériách stanovovania bezpeènosti geneticky modifikovaných mikroorganizmov, na ktoré sa nebudú
vzahova ustanovenia tohto zákona o pouívaní
v uzavretých priestoroch, a ustanoví zoznam týchto
geneticky modifikovaných mikroorganizmov (§ 8)..
101. V prílohe body 1 a 2 znejú:
1. Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom pouití geneticky modifikovaných organizmov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1)
v platnom znení.
2. Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu
a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvo¾není geneticky modifikovaných organizmov do ivotného prostredia a o zruení smernice Rady 90/220/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom
znení..
Èl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona è. 151/2002 Z. z. o pouívaní
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom è. 587/2004 Z. z., zákonom è. 77/2005 Z. z. a týmto zákonom.

Doterajie písmená i) a k) sa oznaèujú ako písmená
h) a j).
99. V § 39 písm. h) sa vypúajú slová a o náleitostiach iadosti o zapísanie do registra zariadení (§ 31a).
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. júla 2008.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

