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359
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. októbra 2011,
ktorým sa ustanovujú poiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne
a na malé mnostvá

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 pod¾a osobitných predpisov1)
ustanovuje
a) úpravu poiadaviek na kontrukciu, usporiadanie
a vybavenie niektorých potravinárskych prevádzkarní,
b) dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarniam, ktoré sa povauje len za okrajovú,
miestnu a obmedzenú èinnos danej maloobchodnej
prevádzkarne,
c) poiadavky na priamy predaj a dodávanie malého
mnostva mäsa z hydiny a domácich králikov prvovýrobcami a malého mnostva vo¾ne ijúcej zveri
a zveriny z nej uívate¾mi po¾ovného revíru koneènému spotrebite¾ovi alebo miestnej maloobchodnej
prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného
spotrebite¾a,
d) podrobnosti o oznaèovaní mäsa zo zvierat, ktoré boli
naliehavo zabité mimo bitúnku, a sprievodnom doklade zvierat naliehavo zabitých mimo bitúnku.
§2
Úprava poiadaviek na kontrukciu, usporiadanie
a vybavenie
(1) Na úèely tohto nariadenia vlády sa potravinárskou
prevádzkaròou s malým objemom výroby rozumie prevádzkareò, ktorá spåòa poiadavky pod¾a odsekov 3 a 5.
(2) Z poiadaviek na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie (ïalej len trukturálna poiadavka) ustanove1

ných osobitným predpisom2) mono povoli potravinárskej
prevádzkarni s malým objemom výroby len výnimky pod¾a
§ 4.
(3) Výnimku zo trukturálnych poiadaviek mono
povoli tejto potravinárskej prevádzkarni s malým objemom výroby:
a) bitúnku, ktorý
1. zabíja najviac 30 dobytèích jednotiek za týdeò,
2. vopred oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe3) èas zabíjania a poèet a pôvod zvierat tak, aby jej umonil vykona prehliadku ante
mortem4) na farme alebo na bitúnku,
b) rozrábkarni, ktorá vyrába najviac 5 t vykosteného
mäsa týdenne alebo zodpovedajúce mnostvo mäsa
s kosou.
(4) Na úèely tohto nariadenia vlády sa za jednu dobytèiu jednotku povauje jeden kus dospelého hovädzieho
dobytka starieho ako dva roky alebo jeden dospelý nepárnokopytník. Ak ide o iné domáce kopytníky, jeden kus
a) hovädzieho dobytka do iestich mesiacov sa rovná
0,4 dobytèej jednotky,
b) hovädzieho dobytka od iestich mesiacov do dvoch
rokov sa rovná 0,6 dobytèej jednotky,
c) ovce alebo kozy sa rovná 0,15 dobytèej jednotky,
d) plemennej prasnice alebo plemenného kanca so ivou hmotnosou nad 50 kg sa rovná 0,5 dobytèej jednotky,
e) ostatných oípaných sa rovná 0,3 dobytèej jednotky,
f) odstavèaa, jahòaa alebo koz¾aa so ivou hmotnosou najviac 15 kg sa rovná 0,05 dobytèej jednotky.
(5) Ak ide o zver, pouijú sa prepoèty pod¾a odseku 4.
§3
iados o schválenie potravinárskej prevádzkarne
Prevádzkovate¾ potravinárskej prevádzkarne s malým
objemom výroby musí poda iados o schválenie5) potravinárskej prevádzkarne s malým objemom výroby,

) Èl. 13 ods. 4 písm. b) 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.
Èl. 1 ods. 3 písm. d) a e) a ods. 5 písm. b) bod ii), èl. 10 ods. 4 písm. b) a príloha III oddiel I kapitola VI bod 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny ivoèíneho pôvodu
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2
) Príloha III k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
3
) § 8 ods. 3 zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
4
) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) è. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu
úradných kontrol produktov ivoèíneho pôvodu urèených na ¾udskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom
znení.
5
) § 41 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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v ktorej okrem náleitostí pod¾a osobitného predpisu6)
uvedie
a) výnimky zo trukturálnych poiadaviek, o ktoré iada,
b) opis a charakteristiku potravinárskej prevádzkarne
s malým objemom výroby, jej usporiadanie, stavebné a technologické vybavenie,
c) druh, spôsob a rozsah èinnosti potravinárskeho
podniku a organizáciu jeho výroby,
d) opatrenia na zabezpeèenie hygieny a bezpeènosti
potravín v súvislosti s povolením poadovaných
trukturálnych výnimiek, najmä opatrenia, ktoré sa
týkajú uplatòovania zásad správnej hygienickej praxe a postupov zaloených na zásadách HACCP.7)
§4
Výnimky zo trukturálnych poiadaviek
(1) Potravinárskej prevádzkarni s malým objemom
výroby mono povoli tieto výnimky zo trukturálnych
poiadaviek:
a) bitúnok pod¾a § 2 ods. 3 písm. a) nemusí ma
1. primerané a hygienické ustajòovacie priestory
alebo èakacie ohrady, ak sú zvieratá po presunutí
na bitúnok z chovu vzdialeného najviac 50 km od
bitúnku privedené priamo do priestoru na zabíjanie,
2. samostatné uzamykate¾né zariadenia pre choré
alebo podozrivé zvieratá, ak zvieratá pochádzajú
z farmy, ktorej vlastníkom alebo nájomcom je prevádzkovate¾ bitúnku, alebo ak ide o bitúnok
v rámci farmy, ktorého nájomcom je prevádzkovate¾ bitúnku,
3. samostatnú miestnos alebo priestor na zabíjanie
a jatoèné opracovanie jednotlivých druhov zvierat, ak sa tieto èinnosti vykonávajú èasovo oddelene,
4. samostatnú miestnos na vyprázdòovanie a èistenie alúdkov a èriev, ak sa tieto operácie vykonávajú èasovo oddelene od ostatných operácií tak,
aby sa zabránilo kontaminácii mäsa,
5. samostatné linky na zabíjanie a jatoèné opracovanie jednotlivých druhov zvierat, ak sa tieto operácie vykonávajú èasovo oddelene,
6. samostatné miesto s vhodným zariadením na èistenie, umývanie a dezinfekciu prostriedkov na dopravu zvierat, ak sú zvieratá prepravované na bitúnok priamo z chovu chovate¾om alebo
prepravcom, ktorý má k dispozícii zariadenie zodpovedajúce hygienickým poiadavkám,
7. atne s hygienickou sluèkou, ak je v budove bitúnku mimo prevádzkových priestorov dostatoèný poèet skriniek na osobný a pracovný odev, ktoré sú usporiadané tak, e sa chránia èisté èasti
budovy pred kontamináciou; záchody sa nesmú
otvára priamo do pracovných miestností,
6
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b) rozrábkareò pod¾a § 2 ods. 3 písm. b) nemusí ma
1. samostatné zariadenia na vykonávanie rozrábania rôznych druhov mäsa, ak sa tieto operácie
s mäsom rozdielnych druhov vykonávajú èasovo
oddelene,
2. samostatné miestnosti na oddelené skladovanie
mäsa nebaleného, nechráneného a mäsa baleného a chráneného v druhom obale, ak sa ich skladovanie vykonáva èasovo oddelene,
3. atne s hygienickou sluèkou, ak je v budove bitúnku mimo prevádzkových priestorov dostatoèný poèet skriniek na osobný a pracovný odev, ktoré sú usporiadané tak, e sa chránia èisté èasti
budovy pred kontamináciou; záchody sa nesmú
otvára priamo do pracovných miestností.
(2) Potravinárska prevádzkareò s bitúnkom, v ktorej
sa rozrába najviac 5 t mäsa týdenne pod¾a § 2 ods. 3
písm. b) z vlastnej produkcie bitúnku, nemusí ma
samostatnú miestnos na rozrábanie mäsa, ak sa prísluné èinnosti zabíjania a jatoèného opracovania
v miestnosti na zabíjanie zvierat vykonávajú v inom
èase ako rozrábanie mäsa a vykonajú sa opatrenia na
zabránenie kontaminácii mäsa.
(3) Prevádzkovatelia bitúnkov a rozrábkarní s povolenými výnimkami zo trukturálnych poiadaviek trvale
vedú dokumentáciu a preukazujú regionálnej veterinárnej a potravinovej správe dodriavanie podmienok
a opatrení prijatých pod¾a odsekov 1 a 2 na zabezpeèenie hygieny výroby.
§5
Dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu
z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným
prevádzkarniam, ktoré sa povauje len za okrajovú,
miestnu a obmedzenú èinnos danej maloobchodnej
prevádzkarne
(1) Dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu je miestnou èinnosou maloobchodnej prevádzkarne, ak vykonáva èinnosti manipulácie s potravinami ivoèíneho
pôvodu pod¾a § 6 alebo ich spracúvanie a skladovanie
a dodáva ich inej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá je
od nej vzdialená najviac 2 hodiny cesty, za dodrania
hygienických podmienok prepravy.
(2) Dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu inej maloobchodnej prevádzkarni pod¾a odseku 1 môe vykonáva len maloobchodná prevádzkareò, ktorá
a) je zriadená ako trvalé zariadenie8) okrem stánkov
a stanov na predaj potravín, pojazdných predajných
vozidiel na ambulantný predaj pod¾a osobitných
predpisov,9)
b) dodriava prísluné osobitné hygienické poiadavky
pod¾a § 6,

) § 41 ods. 4 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Èl. 5 a 7 nariadenia (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
8
) § 10 ods. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla
2006 è. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca veobecné poiadavky na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné poiadavky na výrobu a predaj tradièných potravín a na priame dodávanie malého mnostva potravín (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
9
) § 14 písm. b) a d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006 è. 28167/2007-OL (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
7
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c) je na dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu a èinnosti pod¾a § 6 zaregistrovaná.10)
(3) Prevádzkovate¾ maloobchodnej prevádzkarne
s okrajovou, miestnou a obmedzenou èinnosou je povinný poda príslunej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe èestné vyhlásenie, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 1, kadoroène do 31. marca.
§6
Dodávanie mäsa, mletého mäsa, mäsových
prípravkov, mäsových výrobkov, kvarených
ivoèínych tukov a okvarkov iným maloobchodným
prevádzkarniam
(1) Dodávanie mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov alebo mäsových výrobkov, kvarených ivoèínych tukov a okvarkov maloobchodnou prevádzkaròou inej maloobchodnej prevádzkarni pod¾a § 5 ods. 1 je
a) okrajovou èinnosou, ak maloobchodná prevádzkareò týdenne
1. rozrába, delí, krája, porciuje, vykosuje celkovo
najviac 2 t mäsa11) domácich kopytníkov a zveriny
zo zveri z farmových chovov, a to cicavcov párnokopytníkov alebo 1,5 t vykosteného mäsa z hydiny
alebo domácich králikov a mäsa z becov z farmových chovov alebo tomu zodpovedajúce mnostvo
nevykosteného mäsa,
2. vyrába celkovo najviac 1 t mletého mäsa a mäsových prípravkov urèených na spotrebu po tepelnej úprave, kvarených ivoèínych tukov
a okvarkov alebo tepelne opracovaných mäsových výrobkov,12)
3. vyrába celkovo najviac 200 kg mletého mäsa alebo mäsových prípravkov urèených na spotrebu
v surovom stave alebo tepelne neopracovaných
mäsových výrobkov okrem tých mäsových výrobkov, ktorých výrobný proces alebo zloenie vyluèuje riziko salmonel alebo iných patogénnych
mikroorganizmov,
4. dodáva inej maloobchodnej prevádzkarni také
mnostvo èerstvého mäsa, mletého mäsa, mäsových prípravkov, kvarených ivoèínych tukov
a okvarkov alebo mäsových výrobkov, ktoré neprekraèuje 25 % z celkovo opracovaného, upraveného, spracovaného mäsa a vyrobených potravín
ivoèíneho pôvodu pod¾a prvého a tretieho
bodu,
b) obmedzenou èinnosou, ak iná maloobchodná prevádzkareò
1. dodávané mäso, mleté mäso, mäsové prípravky
alebo kvarené ivoèíne tuky, okvarky a mäsové
výrobky len priamo predáva koneènému spotrebite¾ovi alebo ich ïalej porciuje, krája a inak upra10
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vuje, opracúva a balí len na jeho elanie a v jeho
prítomnosti,
2. oznaèuje dávky vyrobeného mletého mäsa alebo
mäsových prípravkov a mäsových výrobkov urèených na spotrebu po tepelnej úprave tak, aby informoval o potrebe dôkladnej tepelnej úpravy pred
spotrebou inú maloobchodnú prevádzkareò alebo
koneèného spotrebite¾a, ktorým sa dodávajú.
(2) Celkové mnostvo mletého mäsa vymedzené v odseku 1 písm. a) sa nevzahuje na mleté mäso, ktoré sa
melie v priestore maloobchodnej prevádzkarne vyhradenej na predaj potravín na poiadanie koneèného
spotrebite¾a a v jeho prítomnosti.
(3) Maloobchodná prevádzkareò, ktorá vykonáva
èinnosti dodávania pod¾a odseku 1, musí pri manipulácii s potravinami ivoèíneho pôvodu alebo ich spracovaní a skladovaní okrem veobecných hygienických
poiadaviek pod¾a osobitného predpisu13) spåòa tieto
osobitné hygienické poiadavky:
a) ak sa priestory pouívajú na rozdielne výrobné a spracovate¾ské operácie pod¾a odseku 1 písm. a), na prácu
s mäsom v surovom stave a s hotovými mäsovými výrobkami alebo na rozrábanie mäsa rozdielnych druhov zvierat, musí sa prostredníctvom èasového alebo
priestorového oddelenia a dodraním správnych hygienických praktík zabezpeèi oddelenie medzi rôznymi výrobnými dávkami a zabráni kontaminácii,
b) teplota vo vetkých èastiach èerstvého mäsa nesmie
prekraèova
1. +3 °C, ak ide o ved¾ajie jatoèné produkty, a +7 °C,
ak ide o ostatné mäso domácich kopytníkov alebo
zveriny zo zveri z farmových chovov okrem becov,
2. +4 °C, ak ide o mäso hydiny, mäso králikov a mäso
z becov,
c) mäso pouívané na výrobu mletého mäsa a mäsových prípravkov musí spåòa poiadavky uvedené
v písmene b) a mleté mäso a mäsové prípravky, ktoré
sa bezprostredne po výrobe priamo nedodávajú koneènému spotrebite¾ovi v prevádzkarni, v ktorej sa
vyrobili, sa musia bezprostredne po výrobe zabali a
1. vychladi na vnútornú teplotu najviac +2 °C, ak
ide o mleté mäso, alebo najviac +4 ° C, ak ide o mäsové prípravky, alebo
2. zmrazi na vnútornú teplotu 18 °C a niiu; mleté mäso a mäsové prípravky sa nesmú po rozmrazení opakovane zmrazova,
d) balené mleté mäso z hydiny alebo nepárnokopytníkov urèené na priame dodávanie koneènému spotrebite¾ovi alebo balené mäsové prípravky s obsahom
mechanicky separovaného mäsa urèené na priame
dodávanie koneènému spotrebite¾ovi musia by na
obale oznaèené okrem údajov pod¾a osobitného
predpisu14) upozornením, e tieto produkty sa pred
spotrebou musia dôkladne tepelne upravi,

) § 40 ods. 3 písm. e) druhého bodu zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Príloha I bod 1.1. k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
12
) § 2 ods. 24 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta
2005 è. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mäsové výrobky (oznámenie
è. 455/2005 Z. z.).
13
) Nariadenie (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
14
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
è. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín (oznámenie
è. 265/2004 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
11
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e) mäsové výrobky15) sa nesmú vyrába z týchto tkanív
a materiálov:
1. samièích alebo samèích pohlavných orgánov okrem semenníkov,
2. moèových orgánov okrem oblièiek a moèového
mechúra,
3. chrupaviek hrtana, prieduníc a extralobulárnych prieduiek,
4. oèí a oèných vieèok,
5. vonkajích sluchovodov,
6. rohovinových tkanív,
7. hlavy hydiny okrem hrebeòa, uníc, lalokov a karunkúl,
8. paeráka, hrvo¾a, èriev a pohlavných orgánov hydiny,
f) pri výrobe kvarených ivoèínych tukov a okvarkov16)
1. sa musia pouíva suroviny, ktoré spåòajú osobitné hygienické poiadavky17) a ktoré pozostávajú
z tukových tkanív bez krvi a neèistôt,
2. musí maloobchodná prevádzkareò spåòa osobitné hygienické poiadavky na skladovanie surovín
a hotových výrobkov,18) ktoré si vyadujú regulované teploty skladovania,
3. sa pri kvarení nesmú pouíva rozpúadlá,
4. môe vykvarený tuk obsahova najviac 4 meq/kg
peroxidov.19)
§7
Malé mnostvá mäsa z hydiny, domácich králikov
a malé mnostvá vo¾ne ijúcej zveri a zveriny z nej

Strana 3057

pisov,24) supermarketov, distribuèných centier,
ve¾koobchodných predajní a distribuèných koncoviek,
podomového, zásielkového, internetového alebo iného
sprostredkovate¾ského predaja, ktoré
a) manipuluje s potravinami a skladuje ich v mieste
predaja alebo dodávky koneènému spotrebite¾ovi
alebo ich spracúva, pripravuje a podáva pokrmy koneènému spotrebite¾ovi,
b) je vzdialené najviac 2 hodiny cesty za dodrania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu
kraja, v ktorom má sídlo regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala prvovýrobcu20)
a jeho èinnos; ak ide o malé mnostvá vo¾ne ijúcej
zveri, regionálna veterinárna a potravinová správa,
ktorá zaregistrovala uívate¾a po¾ovného revíru.21)
(3) Miestna maloobchodná prevádzkareò pod¾a odseku 2 nesmie ïalej dodáva malé mnostvá iným prevádzkarniam ani ich umiestòova na trh inou formou,
ako je priamy predaj koneènému spotrebite¾ovi alebo
podávanie pokrmov z nich pripravených koneènému
spotrebite¾ovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Koneèný spotrebite¾ môe takto nakúpené produkty
ivoèíneho pôvodu poui len na domácu spotrebu.
§8
Hygienické poiadavky na malé mnostvá mäsa
z hydiny a z králikov

(1) Malé mnostvá pod¾a § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 a 2
a) musia pochádza z vlastného chovu prvovýrobcu,
ktorý je na vykonávanie èinností ustanovených týmto nariadením vlády zaregistrovaný;20) ak ide o malé
mnostvá vo¾ne ijúcej zveri a zveriny z nej, musia
pochádza z po¾ovného revíru uívate¾a po¾ovného
revíru, ktorý je na túto èinnos zaregistrovaný,21)
b) mono dodáva len priamo koneènému spotrebite¾ovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam
pod¾a odseku 2.

(1) Malým mnostvom mäsa
a) z hydiny zabitej na farme alebo v chove prvovýrobcu
(ïalej len mäso z hydiny) sú nespracované telá hydiny a z nich oddelené nespracované ved¾ajie jatoèné produkty a vnútornosti získané prvovýrobcom
zabitím zdravej hydiny z vlastnej produkcie pod¾a
odseku 2 písm. b) prvého bodu,
b) z králikov sú nespracované telá králikov a z nich oddelené nespracované ved¾ajie jatoèné produkty získané prvovýrobcom zabitím zdravých králikov
z vlastnej produkcie pod¾a odseku 2 písm. b) druhého bodu.

(2) Malé mnostvá pod¾a odseku 1 mono dodáva len
do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorou je
vhodne vybavená maloobchodná predajòa potravín,
vhodne vybavené trhové miesto22) alebo zariadenie spoloèného stravovania23) okrem predkolských, kolských a nemocnièných zariadení, stánkov a stanov na
krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných
vozidiel na ambulantný predaj pod¾a osobitných pred-

(2) Prvovýrobca môe mäso z hydiny a mäso z králikov predáva vo vlastných priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste priamo koneèným spotrebite¾om
alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni,
ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, ak
a) chová hydinu alebo králiky urèené na ¾udskú spotrebu a vykonáva s prvovýrobou spojené operácie na
farme alebo v chove, ktorý je na dodávanie malých

15

)
)
17
)
18
)
19
)
20
)
21
)
22
)

Príloha I bod 7.1. k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Príloha I body 7.5. a 7.6. k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Príloha III oddiel XII kapitola II prvý bod k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Príloha III oddiel XII kapitola I a kapitola II prvý bod písm. d) a piaty bod k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Príloha III oddiel XII kapitola II tvrtý bod k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
§ 40 ods. 3 písm. c) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 40 ods. 3 písm. d) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 524/2005 Z. z.
23
) § 26 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
24
) § 14 písm. b) a d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006 è. 28167/2007-OL (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
16
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mnostiev mäsa pod¾a odseku 1 osobitne zaregistrovaný,20)
b) vyprodukuje na farme alebo v chove roène menej ako
1. 10 000 kusov hydiny,
2. 2 500 kusov králikov.
(3) Na stupni prvovýroby mono hydinu a z nej získané mäso podrobi len týmto operáciám:
a) omráèeniu a usmrteniu vykrvením, obareniu a oklbaniu, vypitvaniu, odstráneniu hlavy a inému jatoènému opracovaniu,
b) oèisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloeniu do
vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie
na predaj koneènému spotrebite¾ovi.
(4) Na stupni prvovýroby mono králiky a z nich získané mäso podrobi len týmto operáciám:
a) omráèeniu a usmrteniu vykrvením, stiahnutiu
z koe, vypitvaniu alebo inému jatoènému opracovaniu s výnimkou oddelenia hlavy,
b) oèisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloeniu do
vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie
na predaj koneènému spotrebite¾ovi.
(5) Prvovýrobca nesmie na stupni prvovýroby vykonáva operácie, ktoré podstatne menia anatomickú celistvos alebo povahu mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov,
ako je delenie, porciovanie, vykosovanie, krájanie, rezanie, mletie alebo akéko¾vek spracovanie25) alebo balenie
mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov vopred do spotrebite¾ských obalov vrátane balenia do vákua alebo do modifikovanej atmosféry, pri ktorých môe dôjs ku kontaminácii a môu by zavedené nové nebezpeèenstvá.
(6) Zabíjanie hydiny a králikov a následné jatoèné
opracovanie ich tiel sa vykonáva bez zbytoèného odkladu hygienickým spôsobom tak, aby sa zabránilo kontaminácii mäsa, a najmä vytekaniu obsahu zaívacieho
ústrojenstva poèas pitvania alebo dotyku vonkajej
strany koe s telom poèas jej sahovania. Na èistenie
a odstránenie povrchovej kontaminácie mäsa zabitej
hydiny a králikov alebo na chladenie sa pouíva len sprchovanie teèúcou pitnou vodou pod tlakom. Èistenie
mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov utierkami a schladzovanie tiel hydiny ponáraním do stojatej vody nie je
prípustné. Operácie pod¾a odsekov 3 a 4 sa vykonávajú
v priestoroch, ktoré sú vybavené zariadením na umývanie rúk a nástrojov a v ktorých sa nedria zvieratá.
(7) Prvovýrobca, ktorý priamo predáva alebo dodáva
mäso z hydiny alebo mäso z králikov, dodriava poiadavky na uchovávanie alebo prepravu týchto potravín
uvedené v osobitných predpisoch26) a uchováva a prepravuje mäso z hydiny alebo mäso z králikov pri vhodnej teplote, a najmä je povinný zabezpeèi, aby bolo poèas uchovávania, prepravy a manipulácie chránené
pred kontamináciou, kazením sa, rozkladom, zneèistením, slneèným iarením alebo inými zdrojmi tepla, odpadovou vodou alebo inými kodlivými látkami alebo
vplyvmi, ktoré nepriaznivo ovplyvòujú jeho hygienu
a bezpeènos.
25
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(8) Ak sa mäso z hydiny alebo mäso z králikov ihneï
po zabití a jatoènom opracovaní nepredá v priestoroch
prvovýrobcu koneènému spotrebite¾ovi alebo sa nedodá v teplom stave miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a,
vzdialenej najviac dve hodiny trvania prepravy z farmy
alebo chovu prvovýrobcu, prvovýrobca ho èo najskôr
schladí na teplotu neprevyujúcu +4°C. Táto teplota sa
udriava a do predaja alebo dodávky èerstvého mäsa.
Mäso z hydiny alebo mäso z králikov v teplom stave
môe prvovýrobca priamo preda koneènému spotrebite¾ovi len v priestoroch prvovýrobcu a musí ho na túto
skutoènos upozorni. K dodávke mäsa z hydiny alebo
mäsa z králikov v teplom stave miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného
spotrebite¾a, sa pripojí písomná informácia s uvedením
dátumu a hodiny zabitia hydiny alebo králikov a informácia o tom, e mäso nie je vychladené.
(9) Prvovýrobca po zabití a úprave tiel a vnútorností
z hydiny alebo králikov
a) pouíva na uchovávanie, manipuláciu, dodávanie,
prepravu a ponúkanie mäsa z hydiny alebo mäsa
z králikov èisté kontajnery, vybavenie a dopravné
prostriedky, ktoré nemôu by zdrojom kontaminácie mäsa a ktoré po kadom pouití vyèistí a vydezinfikuje,
b) zabezpeèí vlastnou kontrolou, aby dodávané a priamo predávané mäso z hydiny alebo mäso z králikov
malo vzh¾ad, vôòu èerstvého mäsa bez vidite¾ných
odchýlok a nebolo zneèistené,
c) nakladá s èasami odstránenými pri jatoènej úprave
alebo s vnútornosami, ktoré nie sú urèené na ¾udskú spotrebu, ako so ivoèínymi ved¾ajími produktmi.27)
(10) Prvovýrobca, ktorý priamo predáva mäso z hydiny
alebo mäso z králikov koneèným spotrebite¾om vo svojich priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste,
a predávajúci, ktorý ním zásobuje koneèných spotrebite¾ov v miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá
priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, musia uvies
v záujme vysledovate¾nosti mäsa z hydiny alebo mäsa
z králikov okrem jeho oznaèenia pre koneèného spotrebite¾a pod¾a osobitného predpisu14)
a) na etikete alebo visaèke upevnenej ku kadému telu
alebo vnútornostiam tieto ¾ahko èitate¾né údaje
o pôvode mäsa:
1. meno, priezvisko a adresu prvovýrobcu, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om,
alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
2. adresu zaregistrovanej prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého mäso pochádza,
ak nie je totoná s adresou alebo so sídlom pod¾a
prvého bodu,

) Èl. 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
) Príloha I k nariadeniu (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
27
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce
sa ved¾ajích ivoèínych produktov a odvodených produktov neurèených na ¾udskú spotrebu a ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 1774/2002 (nariadenie o ved¾ajích ivoèínych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
26
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b) dobre vidite¾né a èitate¾né upozornenie pre kupujúcich: Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je urèené na spotrebu v domácnosti koneèného
spotrebite¾a po tepelnej úprave. alebo Mäso z králikov nie je veterinárne prehliadnuté. Je urèené na
spotrebu v domácnosti koneèného spotrebite¾a po
tepelnej úprave.,
c) údaje o spôsobe úpravy tiel a vnútorností pod¾a odseku 11.
(11) Ak sa telá hydiny alebo králikov z farmových
chovov predávajú v priestoroch prvovýrobcu alebo na
miestnom trhovisku nepitvané, len èiastoène vypitvané
alebo v perí alebo v koi, musí na to by koneèný spotrebite¾ upozornený oznaèením.
(12) Králikom mono oddeli hlavu od tela a po predaji
koneènému spotrebite¾ovi v priestoroch prvovýrobcu, na
miestnom trhovisku alebo v miestnej maloobchodnej
prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, na základe iadosti kupujúceho.
(13) Prvovýrobca okrem vedenia záznamov, ktoré sa
týkajú vysledovate¾nosti a hygieny prvovýroby mäsa
z hydiny a mäsa z králikov, vedie
a) písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové
mnostvo hydiny alebo celkové mnostvo králikov
1. chovaných roène na zaregistrovanej farme alebo
v zaregistrovanom chove,
2. zabitých na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,
b) osobitné záznamy o poètoch hydiny a králikov zabitých na farme alebo v chove a dodaných alebo priamo predaných pod¾a odseku 2 poèas kadého týdòa
a poèas kalendárneho roka.
(14) Záznamy pod¾a odseku 13 uchováva prvovýrobca
najmenej 12 mesiacov po skonèení prísluného kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe
iadosti ich sprístupní orgánu regionálnej veterinárnej
a potravinovej správy.28)
§9
Hygienické poiadavky na malé mnostvá
vo¾ne ijúcej zveri a zveriny z nej
(1) Malým mnostvom ulovenej vo¾ne ijúcej zveri,29)
ktoré môe uívate¾ po¾ovného revíru priamo preda koneènému spotrebite¾ovi alebo doda do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, je najviac 30 % tiel vo¾ne ijúcej
zveri skutoène ulovenej v po¾ovnom revíri roène.
(2) Malým mnostvom mäsa11) z vo¾ne ijúcej zveri
(ïalej len zverina), ktoré môe uívate¾ po¾ovného revíru priamo preda koneènému spotrebite¾ovi na mieste, je najviac 1 t rozrobenej vykostenej zveriny alebo
zodpovedajúce mnostvo nevykostenej zveriny za týdeò.
(3) Priamo predáva alebo dodáva malé mnostvá
ulovenej vo¾ne ijúcej zveri alebo zveriny z nej mono a
28

po posúdení zveri, ktoré vykoná vykolená osoba.30) Za
vykonanie posúdenia ulovenej zveri na mieste je zodpovedný uívate¾ po¾ovného revíru. Vykolená osoba
musí po posúdení ulovenej zveri predklada regionálnej veterinárnej a potravinovej správe evidenciu o poète, druhu a posúdení ulovenej zveri. Ak vykolená osoba pri vyetrení zistí abnormálne príznaky, ak bolo
pred ulovením spozorované neobvyklé správanie sa
zveri alebo ak je podozrenie na kontamináciu zo ivotného prostredia, musí to bezodkladne oznámi regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
(4) Vykolená osoba vykoná vyetrenie èo najskôr po
usmrtení ulovenej vo¾ne ijúcej zveri, pri ktorom posudzuje výivový stav, povrch tela, predovetkým so zrete¾om na výskyt výrazných zmien na koi a osrstení
spôsobených ektoparazitmi, zápalových zmien na koi
a poranení po pohryznutí a ïalej, ak ide
a) o ve¾kú vo¾ne ijúcu zver, vyetrí telové otvory a ich
okolie, výstelku telových dutín, vnútorné orgány,
svalovinu a na hlave predovetkým sliznicu ústnej
dutiny a jazyk; ve¾ká vo¾ne ijúca zver sa hneï po
ulovení otvorí a vyvrhne, orgány hrudnej dutiny, peèeò, slezina a oblièky sa predloia na vyetrenie spolu s telom,
b) o zajaca po¾ného a králika divého, vyetrí oèi, telové
otvory a ich okolie, brunú oblas a vonkajie pohlavné orgány,
c) o pernatú zver, vyetrí oèi a telové otvory.
(5) Pri priamom predaji alebo dodávaní malého
mnostva ulovenej vo¾ne ijúcej zveri alebo zveriny z nej
koneènému spotrebite¾ovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného
spotrebite¾a, preukazuje uívate¾ po¾ovného revíru pôvod ulovenej ve¾kej zveri lístkom o pôvode ulovenej raticovej zveri, znaèkou na oznaèenie ulovenej raticovej
zveri alebo dodacím listom a pri malej zveri dodacím listom.
(6) Chladenie ulovenej zveri sa musí zaèa v primeranom èase po usmrtení a vo vetkých èastiach mäsa sa
musí dosiahnu teplota, ktorá neprevyuje +7 °C pri
ve¾kej vo¾ne ijúcej zveri a +4 °C pri malej vo¾ne ijúcej
zveri. Táto teplota musí by dodraná aj pri preprave
zveri. Ak to klimatické podmienky umoòujú, nie je aktívne chladenie potrebné.
(7) Vychladenú ulovenú zver alebo zverinu z nej mono dodáva koneènému spotrebite¾ovi do 7 dní po jej
ulovení.
(8) Sahovanie koe alebo klbanie zveri, pitvanie malej zveri urèenej na rozrábanie pod¾a odseku 2, ako aj delenie, rozrábanie alebo vykosovanie zveriny sa musí vykonáva hygienickým spôsobom tak, aby sa zabránilo
kontaminácii mäsa. Prípadná povrchová kontaminácia
sa musí odstráni orezaním. Priestory na vykonávanie
týchto èinností musia by vybavené zariadením na umývanie nástrojov a rúk pitnou vodou.
(9) Uívate¾ po¾ovného revíru zodpovedá za oznaèenie

) § 4 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Príloha I body 1.5., 1.7. a 1.8. k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
30
) Príloha III oddiel IV kapitola I k nariadeniu (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
§ 6 ods. 2 písm. ao) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
29
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tiel a jedlých ved¾ajích produktov zveri pred jej priamym predajom koneènému spotrebite¾ovi alebo dodávkou do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorá
priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a. Údaje o obci,
okrese, kraji, dátume ulovenia a èísle znaèky uvedené
v oznaèení musia by zhodné s údajmi uvedenými v liste o pôvode ulovenej raticovej zveri alebo v dodacom liste pre malú zver a pre ostatnú zver pod¾a odseku 5.
(10) K dodanej ulovenej vo¾ne ijúcej zveri urèenej na
priamy predaj alebo zverine získanej z nej pripojí predávajúci v miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, dobre vidite¾né a ¾ahko èitate¾né upozornenie pre koneèného
spotrebite¾a: Zver/zverina (napr. diviaèia, jelenia, srnèia) bola vyetrená dòa (dátum vyetrenia) vykolenou
osobou a je urèená po tepelnej úprave na spotrebu v domácnosti koneèného spotrebite¾a..
(11) Uívate¾ po¾ovného revíru vedie evidenciu pouitia ulovenej vo¾ne ijúcej zveri alebo zveriny z nej pod¾a
odsekov 1 a 2, ktorá obsahuje dátum ulovenia zveri, èíslo znaèky pouitej na oznaèenie konkrétneho uloveného
zvieraa a druh pouitia ulovenej zveri alebo zveriny.
(12) Uívate¾ po¾ovného revíru uchováva záznamy
pod¾a odseku 11 najmenej 12 mesiacov po skonèení
prísluného kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe iadosti ich sprístupní príslunému
orgánu veterinárnej správy.29)
(13) Uívate¾ po¾ovného revíru zodpovedá za to, e
vo¾ne ijúca zver alebo zverina z nej, ak ide o zver vnímavú na infestáciu Trichinella, sa nepredá koneènému
spotrebite¾ovi ani nedodá miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a, pokým sa nezískajú negatívne výsledky vyetrenia
na Trichinella pod¾a osobitného predpisu.31)
§ 10
Naliehavé zabitie mimo bitúnku
(1) Telá domácich kopytníkov naliehavo zabitých
mimo bitúnku musí pri preprave na bitúnok sprevádza sprievodný doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2.
(2) Mäso zo zvierat naliehavo zabitých mimo bitúnku,
ktoré bolo po prehliadke post mortem vykonanej na bitúnku posúdené úradným veterinárnym lekárom ako
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poívate¾né pre ¾udskú spotrebu, mono uvies na trh,
ak je oznaèené osobitnou zdravotnou znaèkou alebo
osobitnou identifikaènou znaèkou tvorcového tvaru
s najmenou dåkou strany 5,5 cm, ktorá obsahujú tieto èitate¾né údaje:
a) v hornej èasti skratku názvu okresu,32) v ktorom je
umiestnená prevádzkareò,
b) v strednej èasti schva¾ovacie èíslo prevádzkarne,
pod ktorým mono v osobitnej zdravotnej znaèke
uvies úradného veterinárneho lekára, ktorý vykonal zdravotnú prehliadku mäsa,
c) v dolnej èasti písmeno N.
(3) Na oznaèovanie èerstvého mäsa osobitnou zdravotnou znaèkou pod¾a odseku 2 sa primerane vzahuje
osobitný predpis.33)
(4) Vnútornosti, krv a koa zvierat naliehavo zabitých
mimo bitúnku nesmú by urèené na ¾udskú spotrebu.
§ 11
Závereèné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 3.
§ 12
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne
záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických
noriem a technických predpisov.34)
§ 13
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na
úpravu poiadaviek na kontrukciu, usporiadanie
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.
§ 14
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2011.

Iveta Radièová v. r.

31

) Nariadenie Komisie (ES) è. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella
v mäse (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005) v platnom znení.
32
) Vyhláka tatistického úradu Slovenskej republiky è. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva tatistický èíselník krajov, tatistický èíselník
okresov a tatistický èíselník obcí.
33
) Príloha I oddiel I kapitola III body 1, 2, 4 a 6 a 9 k nariadeniu (ES) è. 854/2004 v platnom znení.
34
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií
v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie
Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 359/2011 Z. z.

VZOR
Èestné vyhlásenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa ....................
........................................................................................
(Adresa príslunej RVPS)
Pod¾a § 5 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé mnostvá a § 39 zákona è. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorích predpisov podávam toto èestné vyhlásenie:
Podpísaný(á) .... (meno a priezvisko osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie) vo vlastnom mene 1) (ak ide o fyzickú osobu
 podnikate¾a) / v mene ïalej uvedenej právnickej osoby1) (osoba oprávnená kona v mene právnickej osoby  podnikate¾a)
miesto podnikania (ulica, popisné èíslo, PSÈ, obec) (ak ide o fyzickú osobu  podnikate¾a):1)
Obchodné meno, právna forma a sídlo (ulica, popisné èíslo, PSÈ, obec) (ak ide o právnickú osobu):1)
IÈO:
vyhlasujem na svoju èes, e v maloobchodnej prevádzkarni (obchodné meno a úplná adresa maloobchodnej prevádzkarne):
na základe vlastnej evidencie od 1.1. 20.. do 31. 12. 20...
a) sa nevykonávali iadne výrobné a manipulaèné èinnosti pod¾a § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 359/2011 Z. z., ale len predaj potravín ivoèíneho pôvodu dodaných z iných prevádzkarní priamo koneèným spotrebite¾om;1)/vykonávali tieto výrobné a manipulaèné èinnosti pod¾a § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z.:1) .....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(Uvedú sa konkrétne prísluné výrobné, spracovate¾ské alebo manipulaèné èinnosti a potraviny ivoèíneho pôvodu v súlade s § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z.);

b) sa nevykonávalo dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu uvedených v písmene a) iným maloobchodným
prevádzkarniam;1)/vykonávalo sa dodávanie potravín ivoèíneho pôvodu uvedených v písmene a) týmto
iným maloobchodným prevádzkarniam;1) ........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
[Uvedú sa konkrétne maloobchodné prevádzkarne, ktorým sa v uvedenom období dodávali potraviny ivoèíneho pôvodu pod¾a písmena a)];

c) a dodávanie pod¾a písmena b) bolo1)/nebolo1) len miestnou èinnosou uvedenej maloobchodnej prevádzkarne pod¾a § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z. a zároveò okrajovou a obmedzenou
èinnosou pod¾a § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 359/2011 Z. z.
Som si vedomý(á), e v prípade, ak sa niektoré vyhlásenia alebo informácie preukáu ako nepravdivé, dopúam
sa1) / právnická osoba, v mene ktorej konám, sa dopúa1) správnych deliktov pod¾a § 50 písm. a), ap), bi), bj), bl), br)
a bt), by) a cb) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov, za ktoré uloí prísluný orgán veterinárnej správy pokutu pod¾a § 51 tohto zákona.
V ............................... dòa ........................

Podpis: ......................................................
Odtlaèok peèiatky
1

) Nehodiace sa vypusti.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 359/2011 Z. z.

VZOR
sprievodného dokladu pod¾a § 10 ods. 1
SPRIEVODNÝ DOKLAD
zvieraa naliehavo zabitého mimo bitúnku poda prílohy III oddielu I kapitoly VI k nariadeniu (ES) . 853/2004

1.

Údaje o zvierati a jeho identifikácii:

Druh zvieraa: ......................... Plemeno: ....................... Pohlavie: ........................ Vek: ...............................
Ušná znaka/ ip/ pas ./ alebo tetovanie: ..................................................................................................

2.

Vyhlásenie prevádzkovatea potravinárskeho podniku (chovatea, držitea zvieraa):

Meno a priezvisko alebo obchodné meno: .................................................................................................
Adresa chovu: .............................................................................................................................................
Registrané íslo: ....................................................
Príslušná regionálna veterinárna a potravinárska správa: ............................................
Ja podpísaný prevádzkovate potravinárskeho podniku týmto vyhlasujem, že zviera uvedené v prvom bode:
–

sa prepravuje na bitúnok: .....................................................................................................................
(názov/obchodné meno, adresa a schvaovacie íslo bitúnku)

–
–

nedostalo žiadne zakázané ani nepovolené látky alebo nepovolené doplnkové látky do krmív s farmakologickým úinkom,
bolo lieené povolenými veterinárnymi liekmi *ÁNO/NIE [*nehodiace sa preiarknu; ak NIE, uvies presné údaje o veterinárnom
lieku alebo inom vykonanom ošetrení zvieraa, dátume ošetrenia/podávania a ochrannej lehote@ :
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

V..........................................(miesto) da: ..................(de, mesiac a rok)
Podpis prevádzkovatea potravinárskeho podniku:....................................................................................

3.

Vyhlásenie veterinárneho lekára:

Titul, meno, priezvisko (. licencie a miesta vykonávania veterinárnych inností): ................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ja podpísaný veterinárny lekár týmto vyhlasujem, že
–

zviera uvedené v prvom bode, ktoré nie je z dôvodov ochrany zvierat schopné prepravy na bitúnok, som da ........................(dátum)
o .............(as) ........................................................................................ (názov a adresa podniku poda bodu 2) prehliadol ante mortem a zistil som, že
odhliadnuc od uvedeného úrazu, bolo toto zviera zdravé.

Výsledok prehliadky zvieraa:
Telesná teplota: ..............°C Tepová frekvencia: ............. Dychová frekvencia: .........................................
Iné nálezy: ...................................................................................................................................................
Príina naliehavého zabitia (diagnóza/ suspektný nález): ..........................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................
–

som vykonal ošetrenie zvieraa uvedeného v bode 1 *ÁNO/NIE (*nehodiace sa preiarknu; ak NIE,, uvies druh vykonaného
ošetrenia): ..........................................................................................

as naliehavého zabitia: .................. dátum: ................... miesto: .............................................................
V ..........................................(miesto) da: ........................................(de, mesiac a rok)

Podpis/odtlaok peiatky veterinárneho lekára .......................................................

Èiastka 116

Zbierka zákonov è. 359/2011

Strana 3063

Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 359/2011 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie 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 znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1019/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy
pre potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1662/2006 zo 6. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1243/2007 z 24. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 10. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1020/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1161/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 558/2010 z 24. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 159, 25. 6. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 150/2011 z 18. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 46, 19. 2. 2011).
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360
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. októbra 2011,
ktorým sa ustanovujú hygienické poiadavky na priamy predaj a dodávanie malého
mnostva prvotných produktov rastlinného a ivoèíneho pôvodu a dodávanie mlieka
a mlieènych výrobkov koneènému spotrebite¾ovi a iným maloobchodným prevádzkarniam

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 pod¾a osobitných predpisov1)
ustanovuje
a) hygienické poiadavky na priamy predaj a dodávanie malého mnostva prvotných produktov prvovýrobcami koneènému spotrebite¾ovi alebo miestnej
maloobchodnej prevádzkarni, ktorá priamo zásobuje koneèných spotrebite¾ov, a upravuje povinnosti
prvovýrobcu a povinnosti fyzickej osoby  podnikate¾a alebo právnickej osoby, ktorá je prevádzkovate¾om miestnej maloobchodnej prevádzkarne,
b) dodávanie mlieka a mlieènych výrobkov z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným prevádzkarniam, ktoré sa povauje len za okrajovú,
miestnu a obmedzenú èinnos danej maloobchodnej
prevádzkarne.
§2
Veobecné hygienické poiadavky na malé mnostvá
prvotných produktov
(1) Malé mnostvá prvotných produktov
a) musia pochádza z vlastnej produkcie, chovu, výlovu, farmy alebo èinnosti prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie èinností ustanovených týmto nariadením
vlády osobitne zaregistrovaný,2)
1

b) mono dodáva len priamo koneènému spotrebite¾ovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni pod¾a odsekov 2 a 3.
(2) Na úèely tohto nariadenia vlády je miestnou maloobchodnou prevádzkaròou vhodne vybavená maloobchodná predajòa potravín, vhodne vybavené trhové
miesto3) alebo maloobchodné zariadenie spoloèného
stravovania4) okrem supermarketov, distribuèných
centier, ve¾koobchodných predajní a distribuèných
koncoviek, podomového, zásielkového, internetového
alebo iného sprostredkovate¾ského predaja, v ktorej sa
manipuluje s potravinami, ktoré sa skladujú v mieste
ich predaja alebo dodávky koneènému spotrebite¾ovi
alebo ich spracúva a pripravuje a podáva z nich pokrmy
koneènému spotrebite¾ovi.
(3) Malé mnostvá prvotných produktov ivoèíneho
pôvodu, ktorými sú produkty akvakultúry (ïalej len
ryby), surové mlieko, vajcia a vèelí med, mono dodáva len miestnej maloobchodnej prevádzkarni okrem
stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj
pod¾a osobitných predpisov,5) ktorá je vzdialená najviac dve hodiny cesty, za dodrania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu kraja, v ktorom
má sídlo prísluná regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala6) prvovýrobcu.
(4) Miestna maloobchodná prevádzkareò nesmie ïalej dodáva malé mnostvá prvotných produktov iným
prevádzkarniam ani ich umiestòova na trh inou formou, ako je priamy predaj koneènému spotrebite¾ovi
alebo podávanie pokrmov z nich pripravených koneènému spotrebite¾ovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Koneèný spotrebite¾ môe takto nakúpené
potraviny poui len na domácu spotrebu.

) Èl. 1 ods. 3 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.
Èl. 1 ods. 4 a ods. 5 písm. b) bod ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú
osobitné hygienické predpisy pre potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení.
2
) § 40 ods. 3 písm. b) zákona è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorích predpisov.
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov.
3
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona è. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluieb na trhových miestach a o zmene
a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení zákona è. 524/2005 Z. z.
4
) § 26 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
5
) § 14 písm. b) a d) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. apríla 2006 è. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca veobecné poiadavky na kontrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné poiadavky na výrobu a predaj tradièných potravín a na priame dodávanie malého mnostva potravín (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
6
) § 40 ods. 3 písm. b) zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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§3
Hygienické poiadavky na malé mnostvá rýb
(1) Malým mnostvom rýb pod¾a tohto nariadenia
vlády sú ryby v ivom stave alebo zabité nespracované
èerstvé ryby vcelku alebo upravené pod¾a odseku 3,
ktorých
a) hodnota pri kadom priamom nákupe koneèným
spotrebite¾om od prvovýrobcu nepresiahne 20 eur,7)
b) celková dodávka prvovýrobcu miestnym maloobchodným prevádzkarniam nesmie prekroèi 100 kg
týdenne.
(2) Ryby môe dodáva prvovýrobca, ktorý vykonáva
prvovýrobu rýb urèených na ¾udskú spotrebu a s prvovýrobou spojené operácie pod¾a osobitných predpisov8) na
farmách akvakultúr,9) ktoré sú osobitne zaregistrované6)
na priame dodávanie malých mnostiev prvotných produktov rybolovu urèených na ¾udskú spotrebu.
(3) Ryby dodávané pod¾a odseku 1 môe prvovýrobca
na stupni prvovýroby podrobi len týmto operáciám:
a) zabitiu a vykrveniu,
b) vypitvaniu, odstráneniu hlavy alebo odstráneniu
plutiev,
c) chladeniu a zmrazeniu,
d) vloeniu rýb na iados kupujúceho koneèného
spotrebite¾a a v jeho prítomnosti do èistého obalu
alebo uloeniu zabitých alebo upravených rýb do
èistého kontajnera na prepravu a ïaliu manipuláciu alebo na predaj.
(4) Prvovýrobca nesmie na stupni prvovýroby dodávané ryby krája, filetova, vykosova, sahova z koe,
reza, akýmko¾vek spôsobom spracúva,10) bali ich do
vákua alebo modifikovanej atmosféry a vykonáva operácie, pri ktorých môe dôjs ku kontaminácii a môu
by zavedené nové nebezpeèenstvá okrem operácií uvedených v odseku 3.
(5) Prvovýrobca, ktorý priamo predáva alebo dodáva
ryby v ivom stave, alebo prevádzkovate¾ miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorý zásobuje rybami v ivom stave koneèného spotrebite¾a, musí
a) dra, uchováva a prepravova ryby v ivom stave pri
takej teplote a takým spôsobom, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na bezpeènos alebo ivotaschopnos rýb,
b) dodriava poiadavky na ochranu zvierat.11)
(6) Prvovýrobca alebo prevádzkovate¾ miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorý zásobuje koneèného
spotrebite¾a zabitými rybami, musí pri zabíjaní rýb dodriava poiadavky na ochranu zvierat.12)
7
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(7) Prvovýrobca, ktorý dodáva zabité ryby alebo nimi
priamo zásobuje koneèného spotrebite¾a a vykonáva
úpravu rýb vrátane vypitvania, odstránenia hlavy alebo plutiev pod¾a odseku 3, musí
a) vykonáva úpravu rýb hygienickým spôsobom, èo
najskôr po zabití a ihneï ryby dôkladne umy pitnou
vodou, alebo ak ide o zabité ryby, pri ktorých nedolo
k porueniu povrchu tela, èistou vodou;13) zabité
ryby mono dodáva aj nevypitvané, ak bezprostredne po zabití rýb za prítomnosti kupujúceho koneèného spotrebite¾a nasleduje ich priamy predaj,
b) zabezpeèi, aby boli ryby poèas uchovávania, prepravy a manipulácie chránené pred kontamináciou,
kazením sa, rozkladom, zneèistením, slneèným iarením alebo inými zdrojmi tepla, odpadovou vodou,
výfukovými plynmi, olejmi, pesticídmi alebo inými
kontaminujúcimi kodlivými látkami alebo vplyvmi,
ktoré nepriaznivo ovplyvòujú bezpeènos potravín,
c) pouíva na dodávanie, prepravu, uchovávanie
a manipuláciu so zabitými alebo upravenými rybami
èisté kontajnery, vybavenie a dopravné prostriedky
a po kadom pouití ich vyèisti, a ak je to potrebné,
vydezinfikova,
d) ak sa ihneï po zabití neuskutoèní predaj koneènému spotrebite¾ovi, èo najskôr umiestni zabité ryby
alebo ryby upravené pod¾a odseku 3 písm. b) do
chráneného prostredia a uchováva ich zmrazené
alebo vychladené pri teplote, ktorá sa pribliuje teplote topenia ¾adu najviac +2 °C; ak sa èerstvé ryby
uchovávajú za¾adované, musí sa zabezpeèi, aby
voda z topiaceho sa ¾adu odtekala,
e) zabezpeèi, aby obalový materiál vrátane kontajnerov na prepravu a manipuláciu s rybami nebol zdrojom kontaminácie, a ak sú prepravné kontajnery urèené na opakované pouívanie, zabezpeèi, aby boli
èistite¾né a dezinfikovate¾né,
f) zabezpeèi vlastnou kontrolou, aby dodávané alebo
priamo predávané ryby mali vzh¾ad, vôòu a konzistenciu èerstvých rýb bez vidite¾ných odchýlok,
g) naklada s vnútornosami alebo s odstránenými
èasami, ktoré nie sú urèené na ¾udskú spotrebu,
pod¾a poiadaviek na nakladanie s ved¾ajími ivoèínymi produktmi.14)
(8) V dokladoch o rybách dodaných do miestnej maloobchodnej prevádzkarne a v oznaèení rýb pre koneèného
spotrebite¾a pod¾a osobitného predpisu15) sa v záujme vysledovate¾nosti rýb musia uvies tieto údaje o ich pôvode:
a) meno, priezvisko a bydlisko prvovýrobcu alebo ob-

) Èl. 7 nariadenia Komisie (ES) è. 2065/2001 z 22. októbra 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatòovania nariadenia Rady (ES)
è. 104/2000 o informovaní spotrebite¾ov o produktoch rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 5) v platnom znení.
8
) Príloha I èas A. I bod 1 nariadenia (ES) è. 852/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v platnom znení.
9
) § 2 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne poiadavky uvádzania ivoèíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
10
) Èl. 2 ods. 1 písm. m) nariadenia (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
11
) § 22 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
12
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 315/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na ochranu zvierat v èase ich zabíjania alebo
usmrcovania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 497/2003 Z. z.
13
) Èl. 2 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
14
) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa
ved¾ajích ivoèínych produktov a odvodených produktov neurèených na ¾udskú spotrebu a ktorým sa zruuje nariadenie (ES)
è. 1774/2002 (nariadenie o ved¾ajích ivoèínych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.
15
) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
è. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca oznaèovanie potravín (oznámenie
è. 265/2004 Z. z.) v znení neskorích predpisov.
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chodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovate¾a potravinárskeho
podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou
osobou,
b) adresa farmy, na ktorej boli ryby vyprodukované.
(9) Prvovýrobca vedie okrem záznamov pod¾a osobitných predpisov,16) ktoré sa týkajú vysledovate¾nosti
a hygieny prvovýroby, osobitné písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové mnostvo rýb chovaných na
farme, a osobitné záznamy o
a) mnostve a hodnote rýb, ktoré priamo predal koneèným spotrebite¾om pod¾a odseku 1 písm. a) poèas
kadého týdòa a poèas kalendárneho roka,
b) názvoch a adresách miestnych maloobchodných
prevádzkarní a o mnostve rýb, ktoré im dodal pod¾a
odseku 1 písm. b) poèas kadého týdòa a poèas kalendárneho roka.
(10) Doklady a záznamy pod¾a odsekov 8 a 9 uchováva
prvovýrobca najmenej jeden rok po skonèení kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe iadosti ich sprístupní príslunému orgánu veterinárnej
správy.17)
§4
Hygienické poiadavky
na malé mnostvá surového mlieka
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(4) Prvovýrobca nesmie na stupni prvovýroby predávané surové mlieko
a) iadnym spôsobom spracúva,10) odde¾ova od neho
alebo pridáva k nemu akéko¾vek zloky, odstreïova ho alebo vykonáva také èinnosti, ktoré ho podstatne menia,
b) bali vopred do spotrebite¾ských obalov.
(5) Surové mlieko musí pochádza od zvierat,
a) ktoré neprejavujú iadne príznaky infekèných chorôb prenosných mliekom na ¾udí,
b) ktoré sú v dobrom zdravotnom stave, neprejavujú
iadne príznaky chorôb, ktoré môu ma za následok
kontamináciu mlieka, a najmä netrpia iadnymi infekciami pohlavného ústrojenstva s výtokom, enteritídou s hnaèkou a horúèkou alebo rozpoznate¾ným
zápalom vemena,
c) ktoré nemajú iadne poranenie vemena, ktoré by
mohlo ovplyvni mlieko,
d) ktorým neboli podané iadne nepovolené látky alebo
nepovolené lieky21) alebo ktoré neboli podrobené nelegálnemu oetreniu,22)
e) pri ktorých boli po podaní povolených liekov alebo
látok dodrané predpísané ochranné lehoty.23)
(6) Surové mlieko musí pochádza od
a) kráv, ktoré patria do stáda bez brucelózy alebo úradne
bez brucelózy, a stáda, ktoré je úradne bez tuberkulózy,24)
b) oviec alebo kôz, ktoré patria do chovu bez brucelózy
alebo úradne bez brucelózy,25) a ak sa kozy dria spolu s kravami, musia by tieto kozy prehliadané a testované na tuberkulózu.

(1) Malým mnostvom surového mlieka18) je také mnostvo surového kravského mlieka, surového ovèieho mlieka alebo surového kozieho mlieka, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domácnosti19)
koneèného spotrebite¾a.

(7) Surové mlieko, ktoré nespåòa poiadavky pod¾a
odsekov 5 a 6, sa nesmie poui na ¾udskú spotrebu.

(2) Surové mlieko môe prvovýrobca predáva len
a) v osobitne zaregistrovanom6) chove na produkciu
mlieka,20) v ktorom bolo surové mlieko získané
z vlastnej produkcie,
b) priamo koneènému spotrebite¾ovi,
c) ak má pridelenú kvótu, pokia¾ ide o predaj malého
mnostva surového kravského mlieka.

(8) Dojacie zariadenia a priestory, v ktorých sa surové
mlieko skladuje, manipuluje sa s ním alebo v ktorom sa
chladí, musia by umiestnené a skontruované tak,
aby sa obmedzilo riziko kontaminácie surového mlieka.
Priestory na skladovanie surového mlieka musia by
chránené proti kodcom a musia by oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá.

(3) Surové mlieko mono v chove na produkciu mlieka na stupni prvovýroby podrobi len týmto operáciám,
ktoré podstatne nemenia jeho povahu:
a) manipulácii so surovým mliekom po nadojení,
b) chladeniu a skladovaniu.

(9) Povrchy zariadení a vybavenia, ktoré prichádzajú
do styku so surovým mliekom, musia by ¾ahko èistite¾né a dezinfikovate¾né a musia by udriavané v dobrom
technickom a hygienickom stave. Povrchy zariadení
a vybavenia, ktoré prichádzajú do styku so surovým

16

) Èl. 18 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.
Príloha I èas A III body 7 a 8 nariadenia (ES) è. 852/2004 v platnom znení.
17
) § 4 ods. 1 zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
18
) Príloha I bod 4.1. nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
19
) § 115 Obèianskeho zákonníka.
20
) Príloha I bod 4.2. nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
21
) § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. o monitorovaní urèitých látok a ich rezíduí v ivých zvieratách
a v produktoch ivoèíneho pôvodu v znení neskorích predpisov.
22
) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
23
) § 49 ods. 5 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 neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 320/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
24
) § 2 ods. 1 písm. d), f) a i) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvòujú výmenu
s hovädzím dobytkom a oípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 487/2003 Z. z.
25
) § 2 ods. 1 písm. d) a e) nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 47/2005 Z. z. o poiadavkách na zdravie zvierat pri premiestòovaní oviec
a kôz a pri obchode s èlenskými tátmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 208/2006 Z. z.
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mliekom, musia by vyrobené z hladkých, umývate¾ných a netoxických materiálov a po pouití sa musia
vyèisti a vydezinfikova.
(10) Dojenie sa vykonáva hygienickým spôsobom
a najmä sa zabezpeèí, aby
a) boli struky, vemeno a pri¾ahlé èasti pred zaèatím dojenia èisté,
b) dojiè vizuálne skontroloval, èi surové mlieko nevykazuje organoleptické a fyzikálno-chemické odchýlky,
c) sa surové mlieko od zvierat, ktoré vykazujú klinické
príznaky chorôb vemena, a surové mlieko, ktoré vykazuje odchýlky pod¾a písmena b), nepouilo na ¾udskú spotrebu,
d) sa mledzivo dojilo a skladovalo oddelene a nemiealo
sa so surovým mliekom.
(11) Osoby, ktoré vykonávajú dojenie alebo manipulujú so surovým mliekom, musia nosi èistý odev, dodriavajú vysoký stupeò osobnej èistoty a v blízkosti
miesta dojenia musia ma k dispozícii vhodné zariadenia na umývanie rúk a predlaktia.
(12) Surové mlieko sa ihneï po nadojení umiestni na
èisté miesto, ktoré je skontruované a vybavené tak,
aby sa zabránilo jeho kontaminácii, a schladí sa na teplotu najviac +8 °C a najmenej +4 °C. Ak ide o surové mlieko urèené na priamy predaj nevychladené, musí sa do
dvoch hodín od nadojenia preda koneènému spotrebite¾ovi. Surové mlieko urèené na priamy predaj nevychladené, ktoré sa do dvoch hodín po nadojení nepredalo koneènému spotrebite¾ovi, prvovýrobca ihneï
schladí na teplotu najviac +8 °C a najmenej +4 °C a predá
do 24 hodín od nadojenia.
(13) Dátum spotreby surového mlieka urèeného na
priamy predaj nevychladené pod¾a odseku 12 je najviac
24 hodín od nadojenia. Dátum spotreby schladeného
surového mlieka pod¾a odseku 12 je najviac 48 hodín
od nadojenia.
(14) Priamy predaj surového mlieka koneènému
spotrebite¾ovi v chove na produkciu mlieka sa uskutoèòuje v miestnosti oddelenej od priestorov, v ktorých sú
ustajnené zvieratá, a vybavenej chladiacim zariadením. Ak chov na produkciu mlieka dodáva mlieko aj do
schválených prevádzkarní na zber alebo spracovanie
mlieka, musí by miestnos na priamy predaj surového
mlieka oddelená od mlieènice. Prvovýrobca vhodným
spôsobom na vidite¾nom mieste v mieste predaja surového mlieka umiestni tieto informácie a údaje:
a) upozornenie pre koneèného spotrebite¾a: Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko prevari. Nie je
vhodné na priamu konzumáciu pre deti, gravidné
eny, choré a staré osoby alebo osoby s oslabenou
imunitou. s uvedením druhu surového mlieka,
b) dátum spotreby surového mlieka so slovami spotrebujte do a s uvedením dátumu a podmienok skladovania surového mlieka,
26
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c) údaje o
1. mene, priezvisku a adrese prvovýrobcu alebo
o obchodnom mene a mieste podnikania, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo o obchodnom mene a sídle prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku, ak ide
o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
2. adrese chovu na produkciu mlieka.
(15) Prvovýrobca vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovate¾nosti a hygieny prvovýroby, osobitné
písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové mnostvo získaného surového mlieka, ktoré bolo predané
pod¾a odsekov 1 a 2
a) poèas kadého dòa jednotlivým kupujúcim,
b) poèas kalendárneho roka.
(16) Záznamy pod¾a odseku 15 uchováva prvovýrobca najmenej jeden rok po skonèení kalendárneho roka,
v ktorom boli vyhotovené, a na základe iadosti ich
sprístupní príslunému orgánu veterinárnej správy.17)

§5
Hygienické poiadavky na malé mnostvá vajec
(1) Malým mnostvom vajec26) je
a) najviac 60 ks netriedených vajec priamo predaných
prvovýrobcom jednému koneènému spotrebite¾ovi
v mieste produkcie vajec, na miestnom trhovom
mieste poèas jedného týdòa,
b) najviac 350 ks netriedených vajec celkovo dodaných
prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarniam poèas jedného týdòa.
(2) Vajcia môe priamo predáva alebo dodáva len
prvovýrobca, ktorý vykonáva prvovýrobu vajec urèených na ¾udskú spotrebu a s òou spojené operácie
a ktorého chov nosníc je na dodávanie malých mnostiev vajec osobitne zaregistrovaný.6)
(3) Na triedenie slepaèích vajec znesených nosnicami
druhu Gallus gallus pod¾a kvality a hmotnosti a na balenie vajec sa vzahujú poiadavky pod¾a osobitných
predpisov.27) Vajcia, ktoré prvovýrobca uvádza na trh
v malých mnostvách, sa nesmú umýva, iadnym spôsobom spracúva,10) konzervova alebo chladi na teplotu niiu ako +5 °C a môu by na úrovni prvovýroby
podrobené len týmto operáciám:
a) produkcii a zberu vajec v priestoroch prvovýrobcu,
b) preprave medzi budovami prvovýrobcu a skladovaniu vajec v mieste produkcie, ak ich to podstatne nemení.
(4) Na slepaèie vajcia, ktoré predáva prvovýrobca
priamo koneènému spotrebite¾ovi v mieste produkcie
alebo na trhovom mieste, sa nevzahujú podmienky
ustanovené osobitnými predpismi,28) ak neboli triedené

) Príloha I bod 5.1. nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
) Príloha XIV k nariadeniu Rady (ES) è. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoloènej organizácie po¾nohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre urèité po¾nohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoloènej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299,
16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) è. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
è. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24. 6. 2008) v platnom znení.
28
) Príloha XIV písm. A ods. III nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
27
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pod¾a kvality a hmotnosti. Slepaèie vajcia, ktoré predáva prvovýrobca koneènému spotrebite¾ovi na trhovom
mieste, sa oznaèia kódom výrobcu alebo iným oznaèením pod¾a osobitného predpisu,27) ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 alebo viac nosníc. Slepaèie vajcia,
ktoré predáva koneènému spotrebite¾ovi na trhovom
mieste prvovýrobca, ktorý chová menej ako 50 nosníc,
staèí v mieste predaja koneènému spotrebite¾ovi na trhovom mieste oznaèi títkom alebo výveskou s uvedením údajov o pôvode pod¾a odseku 10 písm. a) a b).
(5) Vajcia, ktoré dodávajú prvovýrobcovia miestnym
maloobchodným prevádzkarniam pod¾a odseku 1
písm. b), musia by presvietené. Vajcia musia by èisté
a s nepokodenou krupinou. Prvovýrobca nesmie
priamo predáva koneènému spotrebite¾ovi ani dodáva maloobchodnej prevádzkarni inkubované vajcia
ani rozbité vajcia, ktoré majú rozbitú krupinu a poruené podkrupinové blany, následkom èoho je nechránený ich obsah, vajcia s cudzím zápachom alebo vajcia,
ktoré nezodpovedajú poiadavkám na bezpeènos potravín.
(6) Prvovýrobca èo najskôr po znáke vajec, najmenej
vak raz denne zbiera vajcia a uchováva ich v chránenom prostredí pod¾a odseku 7 mimo priestorov, v ktorých sa dria zvieratá.
(7) Prvovýrobca, ktorý priamo predáva vajcia pod¾a
odseku 1 písm. a) koneènému spotrebite¾ovi, alebo prevádzkovate¾ maloobchodnej prevádzkarne, ktorý zásobuje koneèného spotrebite¾a dodanými vajcami pod¾a
odseku 1 písm. b) v miestnej maloobchodnej prevádzkarni, musí
a) dra vajcia v èistote, uchováva a prepravova ich
v suchu, bez vonkajieho zápachu, úèinne chránené
pred nárazom a priamym slneèným iarením,
b) skladova a prepravova vajcia pri stálej teplote, ktorá je najvhodnejia na zachovanie ich hygienických
vlastností a ktorá nesmie by niia ako +5 °C a vyia ako +18 °C; prípustná je len prechodná odchýlka
najviac o +3 °C od stálej teploty pri dodraní správnej
skladovacej a distribuènej praxe,
c) zabezpeèi, aby preloky, obaly a kontajnery na prepravu vajec a manipuláciu s nimi neboli zdrojom
kontaminácie, a ak sú kontajnery urèené na opakované pouívanie, aby boli èistite¾né a dezinfikovate¾né; preloky sa nesmú pouíva opakovane,
d) po pouití vyèisti, a ak je to potrebné, vydezinfikova dopravné prostriedky a kontajnery pouívané na
prepravu malého mnostva vajec.
(8) Dátum minimálnej trvanlivosti vajec predávaných
alebo dodávaných pod¾a odseku 1 je najviac 28 dní od
dátumu ich znáky. Vajcia musia by dodané koneènému spotrebite¾ovi najneskôr do 21 dní od dátumu ich
znáky.
(9) Vajcia nemono vopred bali do spotrebite¾ských
obalov a musia sa dodáva alebo koneènému spotrebite¾ovi ponúka na predaj ako vo¾ne uloené. Predávajúci môe v prítomnosti kupujúceho koneèného spotrebite¾a a na jeho iados vloi vajcia do ním prineseného
obalu alebo do iného suchého, èistého a nepouitého
obalu. Vajcia sa nesmú pred predajom koneènému
spotrebite¾ovi chladi.
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(10) V mieste predaja vajec prvovýrobca alebo predávajúci v miestnej maloobchodnej prevádzkarni vrátane
trhového miesta oznaèí ponúkané vo¾ne uloené vajcia
výveskou alebo títkom s uvedením dobre vidite¾nej
a ¾ahko èitate¾nej informácie pre koneèného spotrebite¾a o tom, e ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby,
ao
a) mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu,
alebo o obchodnom mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý
je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo o obchodnom
mene prevádzkovate¾a potravinárskeho podniku, ak
ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
b) adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli vajcia vyprodukované,
c) dátume alebo o období znáky vajec a o dátume ich
minimálnej trvanlivosti,
d) spôsobe skladovania formou odporúèania spotrebite¾ovi dra a uchováva vajcia po nákupe v chlade.
(11) Prvovýrobca vedie okrem záznamov, ktoré sa týkajú vysledovate¾nosti a hygieny prvovýroby, písomné
záznamy, ktorými preukazuje celkový poèet chovaných
nosníc, dennú produkciu vajec a osobitné záznamy o
a) poète vajec priamo predaných v mieste produkcie
vajec pod¾a odseku 1 písm. a) za kadý deò,
b) poète vajec priamo predaných na miestnom trhovom
mieste pod¾a odseku 1 písm. a) za kadý deò,
c) menách alebo názvoch odberate¾ov vajec, adresách
ich maloobchodných prevádzkarní a o poète vajec
dodaných jednotlivým maloobchodným prevádzkarniam pod¾a odseku 1 písm. b) poèas kadého týdòa.
(12) Prevádzkovate¾ miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorý vajcami dodanými pod¾a odseku 1
písm. b) zásobuje koneèných spotrebite¾ov, vedie v záujme vysledovate¾nosti vajec údaje o
a) kadom dodanom mnostve vajec a uchováva doklady o pôvode vajec pod¾a odseku 10 písm. a) a b),
b) dátume znáky a o dátume minimálnej trvanlivosti
vajec pod¾a odseku 10 písm. c).
(13) Záznamy a doklady pod¾a odsekov 11 a 12 uchováva prvovýrobca najmenej jeden rok po skonèení kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe
iadosti ich sprístupní príslunému orgánu veterinárnej
správy.17)
§6
Hygienické poiadavky
na malé mnostvá vèelieho medu
(1) Malým mnostvom vèelieho medu urèeného na
¾udskú spotrebu (ïalej len med) je
a) také mnostvo medu z vlastnej produkcie priamo predané koneènému spotrebite¾ovi prvovýrobcom v jeho
priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste, ktoré
zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti19) koneèného spotrebite¾a,
b) celkové mnostvo medu najviac 1 tona roène, ktoré je
urèené na dodanie miestnym maloobchodným prevádzkarniam, ktoré týmto medom priamo zásobujú
koneèného spotrebite¾a; do tohto celkového mnostva medu nesmie by primieaný med, ktorý nepochádza z vlastnej produkcie daného prvovýrobcu.
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(2) Med urèený na ¾udskú spotrebu môe dodáva len
prvovýrobca, ktorý je drite¾om vèelstiev, vykonáva
zber a balenie vèelieho medu vo vlastných priestoroch
a je na dodávanie alebo priamy predaj medu osobitne
zaregistrovaný6) pod¾a trvalého pobytu drite¾a vèelstiev alebo umiestnenia vèelstiev.
(3) Med nesmie by vystavený pôsobeniu priameho
slneèného iarenia. Med predaný alebo dodaný koneènému spotrebite¾ovi nemono ïalej uvádza na trh.
(4) Prvovýrobca
a) zabezpeèí, aby bol med poèas získavania, uchovávania, balenia, prepravy a manipulácie s ním chránený
pred kontamináciou,
b) pouíva na získavanie, dodávanie, prepravu, uchovávanie a manipuláciu s medom len zariadenie a obaly,
ktoré spåòajú poiadavky na zariadenie a obaly pre
potraviny a nie sú zdrojom kontaminácie,
c) zabezpeèí, aby med zodpovedal poiadavkám pod¾a
osobitného predpisu.29)
(5) Prvovýrobca, ktorý predáva med koneènému spotrebite¾ovi vo svojich priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste, musí uvies okrem údajov ustanovených osobitným predpisom15) v oznaèení medu pre
koneèného spotrebite¾a v záujme vysledovate¾nosti aj
tieto údaje:
a) meno a priezvisko a adresu prvovýrobcu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu,
ktorý je fyzickou osobou  podnikate¾om, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovate¾a potravinárskeho
podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou
osobou,
b) adresu zaregistrovanej prevádzkarne alebo drite¾a
vèelstiev,
c) oznaèenie pôvodu medu,30)
d) dátum balenia.
(6) Prvovýrobca vedie písomné záznamy, ktorými preukazuje celkové mnostvo chovaných vèelstiev a mnostvo vyprodukovaného medu, a osobitné záznamy
o celkovom mnostve medu za kadý rok, ktorý
a) priamo predal koneènému spotrebite¾ovi
1. vo svojich priestoroch,
2. na miestnom trhovisku,
b) dodal miestnym maloobchodným prevádzkarniam,
a o menách a priezviskách alebo obchodných menách odberate¾ov a ich adresách alebo sídlach.
(7) Prevádzkovate¾ miestnej maloobchodnej prevádzkarne, ktorému bol med prvovýrobcom dodaný, vedie
v záujme vysledovate¾nosti medu v dokladoch o jeho
príjme a v oznaèení medu pre koneèného spotrebite¾a
aj údaje pod¾a odseku 5.
(8) Záznamy pod¾a odsekov 6 a 7 uchováva prvovýrobca alebo prevádzkovate¾ miestnej maloobchodnej
prevádzkarne najmenej jeden rok po skonèení kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené, a na základe
iadosti ich sprístupní príslunému orgánu veterinárnej správy.17)
29
30
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§7
Priame dodávanie malého mnostva prvotných
produktov rastlinného pôvodu
(1) Pri dodávaní malého mnostva prvotných produktov rastlinného pôvodu prvovýrobcom musí by zachovaná ich bezpeènos, kvalita a výivová hodnota.
(2) Za malé mnostvo prvotných produktov rastlinného pôvodu mono povaova mnostvo, ktoré prvovýrobca priamo predáva koneènému spotrebite¾ovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni, ktoré
priamo zásobujú koneèného spotrebite¾a, ak ide roène o
a) zrno obilnín, mnostvo do 200 kg,
b) zrno pohánky, ciroku, prosa a kultúrnych druhov
láskavca, mnostvo do 100 kg,
c) suché strukoviny, mnostvo do 100 kg,
d) olejniny, mnostvo do 100 kg,
e) konzumné zemiaky, mnostvo do 2 000 kg,
f) hlúbovú zeleninu, mnostvo do 500 kg, a ak ide o kapustu, mnostvo do 2 000 kg,
g) plodovú zeleninu, mnostvo do 200 kg,
h) koreòovú zeleninu, mnostvo do 50 kg,
i) cibu¾ovú zeleninu, mnostvo do 100 kg,
j) strukovú zeleninu, mnostvo do 50 kg,
k) listovú zeleninu, mnostvo do 20 kg,
l) jadrové ovocie, mnostvo do 1 000 kg,
m) kôstkové ovocie, mnostvo do 500 kg,
n) bobu¾ové ovocie, mnostvo do 100 kg,
o) krupinové ovocie, mnostvo do 100 kg,
p) byliny, mnostvo do 10 kg,
q) pestované huby, mnostvo do 20 kg.
(3) Prvovýrobca malého mnostva prvotných produktov rastlinného pôvodu vedie evidenciu o dátume, druhu a mnostve
a) vypestovaných prvotných produktov rastlinného
pôvodu,
b) prvotných produktov rastlinného pôvodu priamo
predaných koneènému spotrebite¾ovi na farme alebo na miestnom trhovisku,
c) prvotných produktov rastlinného pôvodu dodaných
do miestnych maloobchodných prevádzkarní a o názvoch a adresách odberate¾ov.
(4) Ak prvovýrobca priamo predáva koneènému spotrebite¾ovi alebo dodáva miestnej maloobchodnej prevádzkarni malé mnostvá ovocia alebo zeleniny, je povinný zabezpeèi, aby zelenina alebo ovocie bolo
a) celé,
b) zdravé; nemono predáva alebo dodáva ovocie alebo zeleninu napadnuté hnilobou alebo inak pokodené tak, e nie je vhodné na ¾udskú spotrebu,
c) èisté bez vidite¾ných cudzích látok,
d) bez kodcov,
e) bez pokodenia spôsobeného kodcami, ktoré napádajú duinu,
f) bez nadmernej povrchovej vlhkosti,
g) bez cudzieho pachu alebo chuti.

) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004
è. 1188/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med (oznámenie è. 326/2004 Z. z.).
) Príloha è. III èas 8 nariadenia (ES) è. 1234/2007 v platnom znení.
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§8
Dodávanie mlieka a mlieènych výrobkov
z maloobchodnej prevádzkarne iným maloobchodným
prevádzkarniam, ktoré je len okrajovou,
miestnou a obmedzenou èinnosou
maloobchodnej prevádzkarne
(1) Dodávanie mlieka a mlieènych výrobkov je miestnou èinnosou maloobchodnej prevádzkarne vrátane
maloobchodnej prevádzkarne v rámci chovu na produkciu mlieka,20) ak vykonáva èinnosti manipulácie
s mliekom alebo jeho spracúvanie a skladovanie pod¾a
§ 9 a 10 a dodáva toto mlieko a mlieène výrobky iným
maloobchodným prevádzkarniam, ktoré sú od nej
vzdialené najviac dve hodiny cesty za dodrania hygienických podmienok prepravy.
(2) Dodávanie mlieka a mlieènych výrobkov iným maloobchodným prevádzkarniam môe vykonáva len maloobchodná prevádzkareò, ktorá
a) je zriadená ako trvalé zariadenie,31) okrem stánkov
a stanov na predaj potravín, pojazdných predajných
vozidiel na ambulantný predaj pod¾a osobitných
predpisov,5)
b) dodriava poiadavky pod¾a § 9 a 10,
c) je na toto dodávanie osobitne zaregistrovaná,32)
d) preukazuje dokladmi orgánom veterinárnej správy17)
dodriavanie mnostiev a poiadaviek pod¾a odseku 1
a § 9 a 10.
(3) Iné maloobchodné prevádzkarne, ktorým sa dodáva mlieko a mlieène výrobky pod¾a odseku 1 a § 9 a 10,
môu toto mlieko a mlieène výrobky uvies na trh len
formou priameho predaja koneènému spotrebite¾ovi.

vádzkarne predávajú alebo dodávajú toto mlieko
alebo mlieène výrobky len priamo koneènému spotrebite¾ovi a
1. pri predaji surového mlieka18) okrem splnenia
ostatných poiadaviek na oznaèovanie15) umiestnia na vidite¾nom mieste dobre èitate¾né upozornenie pre koneèného spotrebite¾a: Surové mlieko
 pred spotrebou potrebné prevari. Surové mlieko nie je vhodné na priamu konzumáciu pre deti,
gravidné eny, choré a staré osoby alebo osoby
s oslabenou imunitou. s uvedením druhu surového mlieka,
2. pri predaji mlieènych výrobkov zo surového
mlieka18) okrem splnenia ostatných poiadaviek
na oznaèovanie15) oznaèia tieto výrobky slovami:
Vyrobené zo surového mlieka s uvedením jeho
druhu, ak ide o výrobky vyrobené z mlieka, ktorého výrobný proces nezahàòa iadne tepelné oetrenie pod¾a osobitného predpisu34) ani iadne fyzikálne alebo chemické oetrenie, ktoré by malo
rovnocenný úèinok, alebo
3. sú prevádzkami verejného stravovania, zariadeniami spoloèného stravovania, ktoré poskytujú
stravovacie sluby na pracoviskách,35) okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie sluby
v kolských a predkolských zariadeniach, kolách, zariadeniach sociálnych sluieb, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na
zotavovacích podujatiach a pouijú dodané surové mlieko a výrobky z neho vo vlastnej prevádzkarni len na prípravu tepelne upravených pokrmov urèených na priame podávanie koneèným
spotrebite¾om.

§9
Dodávanie surového mlieka a mlieènych výrobkov
z tohto mlieka iným maloobchodným
prevádzkarniam
Ak dodáva maloobchodná prevádzkareò iným maloobchodným prevádzkarniam vzdialeným od nej pod¾a
§ 8 ods. 1 surové, mliekarensky neoetrené kravské
mlieko, kozie mlieko alebo ovèie mlieko, ktoré pochádza od zvierat z vlastného chovu a spåòa vetky osobitné hygienické poiadavky a kritériá na surové mlieko
pod¾a osobitného predpisu33) alebo mlieène výrobky vyrobené z tohto mlieka, je táto èinnos
a) okrajovou èinnosou, ak
1. maloobchodná prevádzkareò spracuje denne najviac 500 l kravského mlieka, 250 l ovèieho mlieka
alebo 100 l kozieho mlieka,
2. dodáva iným maloobchodným prevádzkarniam
také mnostvo mlieka alebo mlieènych výrobkov
z neho, ktoré neprekraèuje týdenne 35 % z celkovo spracovaného mlieka a 35 % vyrobených
mlieènych výrobkov,
b) obmedzenou èinnosou, ak iné maloobchodné pre31

)
)
)
34
)
35
)
32
33

Èiastka 116

§ 10
Dodávanie tepelne oetreného mlieka a mlieènych
výrobkov z tohto mlieka iným maloobchodným
prevádzkarniam
(1) Ak dodáva maloobchodná prevádzkareò pod¾a § 9
iným maloobchodným prevádzkarniam tepelne oetrené mlieko34) alebo mlieène výrobky z tepelne oetreného
mlieka, je táto jej èinnos
a) okrajovou èinnosou, ak sú splnené podmienky pod¾a § 9 písm. a), a
b) obmedzenou èinnosou, ak iná maloobchodná prevádzkareò
1. priamo dodáva toto mlieko alebo mlieène výrobky
len priamo koneènému spotrebite¾ovi, alebo
2. je prevádzkou verejného stravovania alebo zariadením spoloèného stravovania, ktoré pouíva dodané mlieko alebo mlieène výrobky vo vlastnej
prevádzkarni na prípravu pokrmov urèených na
priame podávanie koneènému spotrebite¾ovi.
(2) Pri tepelnom oetrení surového mlieka musí prevádzkovate¾ maloobchodnej predajne pod¾a odseku 1,

§ 10 ods. 1 výnosu è. 28167/2007-OL (oznámenie è. 4/2008 Z. z.).
§ 40 ods. 3 písm. e) druhý bod zákona è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
Príloha III oddiel IX nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Príloha III oddiel IX kapitola II nariadenia (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
§ 26 ods. 1 zákona è. 355/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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ktorý spracúva surové mlieko pochádzajúce od zvierat
z vlastného chovu, dodriava poiadavky osobitného
predpisu.34)
§ 11
Prevádzkovate¾ potravinárskeho podniku, ktorý
v rámci svojej maloobchodnej èinnosti balí, spracúva
mlieko a vyrába mlieène výrobky, ktoré sú získané aj
z mlieka, ktoré nepochádza od zvierat z jeho vlastného
chovu, a dodáva ho priamo koneènému spotrebite¾ovi
alebo iným maloobchodným prevádzkarniam, musí dodriava vetky poiadavky ustanovené osobitnými
predpismi.36)
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§ 13
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne
záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických
noriem a technických predpisov.37)
§ 14
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 352/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické
poiadavky na priamy predaj a dodávanie malého
mnostva prvotných produktov ivoèíneho pôvodu,
mäsa z hydiny a domácich králikov, vo¾ne ijúcej zveri
a zveriny z nej.

§ 12

§ 15

Závereèné ustanovenia

Úèinnos

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. novembra 2011.

Iveta Radièová v. r.

36
37

) Nariadenie (ES) è. 853/2004 v platnom znení.
Zákon è. 39/2007 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzahujúcich sa na sluby informaènej spoloènosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EU,
kap. 3/zv. 20) v platnom znení.
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Príloha
k nariadeniu vlády è. 360/2011 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiéne potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 1019/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy
pre potraviny ivoèíneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 2074/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 2076/2005 z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1662/2006 zo 6. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 320, 18. 11. 2006),
 nariadenia Rady (ES) è. 1791/2006 z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1243/2007 z 24. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 10. 2007),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1020/2008 zo 17. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 277, 18. 10. 2008),
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) è. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 1161/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 558/2010 z 24. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 159, 25. 6. 2010),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 150/2011 z 18. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 46, 19. 2. 2011).
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361
VYHLÁKA
Ministerstva vnútr Slovenskej republiky
z 12. októbra 2011,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 60
ods. 13, § 85, § 91 ods. 10, § 94 ods. 6, § 101 ods. 8,
§ 123 ods. 18 a § 140 ods. 8 zákona è. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon)
a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky pod¾a § 87 ods. 7, § 88 ods. 7, § 89 ods. 2
a § 91 ods. 8 a 9 zákona ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhláky è. 130/2010 Z. z. a vyhláky
è. 413/2010 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e),
ktoré znie:
e) iados o vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 78
ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona, ak ide
o osobu, ktorá iada o vykonanie takejto osobitnej
skúky,.
Doterajie písmená e) a g) sa oznaèujú ako písmená
f) a h).
2. V § 15 ods. 4 sa v uvádzacej vete vypúajú slová
doklad o.
3. V § 15 ods. 4 písm. a) a c) sa na zaèiatok vkladajú
slová doklad o.
4. V § 15 sa odsek 4 dopåòa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
d) iados o vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 76
ods. 7 zákona, ak ide o osobu, ktorá iada o vykonanie takejto osobitnej skúky,
e) osvedèenie o absolvovaní osobitného výcviku pod¾a
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c)
zákona, ak ide o osobu, ktorá absolvovala takýto
osobitný výcvik..
5. V § 15 ods. 10 a § 23 ods. 3 písm. i) sa vypúajú
slová alebo podskupiny.
6. § 15 sa dopåòa odsekom 11, ktorý znie:
(11) iadate¾ o vykonanie osobitnej skúky pod¾a
§ 76 ods. 7, § 78 ods. 2 písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona vykoná len skúku z vedenia motorových vozidiel..

7. V § 16 odsek 7 znie:
(7) Vzor prihláky je uvedený v prílohe è. 2. Menný
zoznam iadate¾ov o udelenie vodièského oprávnenia
prihlásených na skúku z odbornej spôsobilosti je uvedený na druhej strane prihláky. Vzor iadosti o udelenie vodièského oprávnenia pod¾a § 15 ods. 1 a vzor záznamu o skúke z odbornej spôsobilosti sú uvedené
v prílohe è. 2a. iados o udelenie vodièského oprávnenia a záznam o skúke z odbornej spôsobilosti sú uvedené na jednom liste formátu A3 zloenom do formátu
A4, prièom prvá strana obsahuje iados o udelenie vodièského oprávnenia, druhá a tvrtá strana obsahujú
záznam o skúke z odbornej spôsobilosti v poradí uvedenom v prílohe è. 2a. Vzor protokolu o skúkach je
uvedený v prílohe è. 3..
8. V § 18 ods. 6 sa slová C, C + E, D, D + E a T a podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E nahrádzajú slovami
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.
9. V § 18 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
Správne odpovede sa oznaèujú preèiarknutím prísluného písmena po uhloprieèke v tvare X gu¾ôèkovým alebo plniacim perom; chybne oznaèená odpoveï sa preèiarkne trikrát vodorovne cez stred oznaèenej
odpovede. Správna odpoveï sa opä oznaèí po uhloprieèke v tvare X..
10. V § 18 ods. 8 sa slová C, D, C + E, D + E a podskupinu C1, D1, C1 + E a D1 + E nahrádzajú slovami C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a vypúajú sa slová
a podskupín.
11. V § 18 ods. 11 sa za slová vydané aj vkladajú slová v anglickom jazyku a.
12. V § 20 ods. 2 a 3 sa v uvádzacích vetách slová AM
a A a podskupiny A1 nahrádzajú slovami AM, A1, A2
a A.
13. V § 20 ods. 4 a 5 sa v uvádzacích vetách slová B
a B + E a podskupiny B1 nahrádzajú slovami B1, B
a BE.
14. V § 20 ods. 4 písm. a) piatom a iestom bode
a písm. b) piatom bode sa slovo B+E nahrádza slovom
BE.
15. V § 20 ods. 6 a 7 sa v uvádzacích vetách slová C, D,
C + E, D + E a T a podskupiny C1, D1, C1 + E a D1 + E
nahrádzajú slovami C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
a T.
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16. V § 20 ods. 6 písm. a) piatom a iestom bode sa
slová C, D, C + E, D + E a podskupiny C1, D1, C1 + E
a D1 + E nahrádzajú slovami C1, C1E, C, CE, D1,
D1E, D a DE.
17. V § 20 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa slová C,
C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E nahrádzajú slovami C1, C1E, C, CE a T.

b)

c)

18. V § 20 ods. 6 písm. a) desiatom a dvanástom bode
sa slová C + E , D + E a T a podskupiny C1 + E a D1 + E
nahrádzajú slovami C1E, CE, D1E, DE a T.

d)

19. V § 20 ods. 6 písm. a) jedenástom bode sa slová
D + E a podskupiny D1 + E nahrádzajú slovami D1,
D1E, D a DE.

e)

20. V § 20 ods. 6 písm. b) tvrtom bode sa slová C,
C + E a T a podskupiny C1 a C1 + E nahrádzajú slovami C1, C1E, C, CE a T.

f)

21. V § 20 ods. 6 písm. b) piatom bode sa slová D
a D + E a podskupiny D1 a D1 + E nahrádzajú slovami
D1, D1E, D a DE.

g)

22. V § 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Preverovanie schopností pod¾a odseku 2 písm.
b), odseku 4 písm. b) alebo odseku 6 písm. b) trvá najviac
a) 10 minút u iadate¾a o vykonanie skúky skupiny
AM, A, B, C, D a T a podskupiny A1, B1, C1 a D1,
b) 15 minút u iadate¾a o vykonanie skúky ostatných skupín a podskupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a)..
Doterajie odseky 8 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 12.
23. V § 20 odsek 9 znie:
(9) Skúka z vedenia motorových vozidiel pod¾a odseku 1 písm. b) trvá najmenej
a) 25 minút u iadate¾a o vykonanie skúky skupiny
AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T,
b) 45 minút u iadate¾a o vykonanie skúky ostatných
skupín, ktoré nie sú uvedené v písmene a)..

h)

i)

24. V § 21 ods. 1 sa slová preveruje schopnos bezpeène vies vozidlo, správne a bezpeène zvládanie nahrádzajú slovami hodnotí, èi iadate¾ preukáe schopnosti a bezpeèné a správne zvládnutie a slová vdy
preveruje sa nahrádzajú slovami vdy hodnotí.
25. V § 21 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 7 sa oznaèujú ako odseky 2
a 6.
26. V § 21 odsek 3 znie:
(3) iadate¾ o vykonanie skúky, ktorý nepreukázal
schopnosti a bezpeèné a správne zvládnutie úkonov
pod¾a § 20 ods. 2 a 7 v závislosti od skupiny alebo podskupiny vodièského oprávnenia a správanie pod¾a odseku 1, je hodnotený klasifikaèným stupòom neprospel..
27. V § 22 odsek 2 znie:
(2) Skúka z vedenia motorových vozidiel
a) skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle

j)
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skupiny AM s najväèou kontrukènou rýchlosou
najmenej 25 km.h-1,
skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov
spa¾ovacieho motora najmenej 120 cm3 a s najväèou
kontrukènou rýchlosou najmenej 90 km.h-1,
skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A2 bez postranného vozíka s výkonom s objemom valcov spa¾ovacieho motora najmenej
400 cm3 a s výkonom motora najmenej 25 kW,
skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle
skupiny A bez postranného vozíka s objemom valcov
spa¾ovacieho motora najmenej 600 cm3 a s výkonom
motora najmenej 40 kW,
skupiny B1 sa vykonáva na tvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B1, ktorého najväèia kontrukèná rýchlos je najmenej 60 km.h-1,
skupiny B sa vykonáva na tvorkolesovom motorovom vozidle skupiny B, ktorého najväèia kontrukèná rýchlos je najmenej 100 km.h-1,
skupiny BE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväèou
kontrukènou
rýchlosou
najmenej
100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zloená z motorového vozidla skupiny B pod¾a písmena
f) a prípojného vozidla, ktorého najväèia prípustná
celková hmotnos je najmenej 1 000 kg a skutoèná
hmotnos je najmenej 800 kg a ktorého nákladný
priestor tvorí uzatvorená karoséria iroká a vysoká
minimálne ako kabína vodièa; uzatvorená karoséria
môe by o trochu uia ako motorové vozidlo, ak výh¾ad z miesta vodièa dozadu je moný len s pouitím
vonkajích spätných zrkadiel motorového vozidla,
skupiny C1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C1 s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
najmenej 4 000 kg, s dåkou najmenej 5 m a najväèou
kontrukènou rýchlosou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, ustanoveným záznamovým zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou irokou
a vysokou minimálne ako kabína vodièa,
skupiny C1E sa vykonáva na jazdnej súprave s dåkou najmenej 8 m zloenej z motorového vozidla
skupiny C1 pod¾a písmena h) a prípojného vozidla,
ktorého najväèia prípustná celková hmotnos je
najmenej 1 250 kg a skutoèná hmotnos je najmenej
800 kg, s najväèou kontrukènou rýchlosou najmenej 80 km.h-1 a nákladným priestorom tvoreným
uzatvorenou karosériou irokou a vysokou minimálne ako kabína vodièa; uzatvorená karoséria môe
by o trochu uia ako motorové vozidlo, ak výh¾ad
z miesta vodièa dozadu je moný len s pouitím vonkajích spätných zrkadiel motorového vozidla,
skupiny C sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny C s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou
najmenej 12 000 kg, skutoènou hmotnosou najmenej 10 000 kg, dåkou najmenej 8 m, írkou najmenej
2,4 m, najväèou kontrukènou rýchlosou najmenej
80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupòami vpred a ustanoveným záznamovým
zariadením3) a s nákladným priestorom tvoreným
uzatvorenou karosériou irokou a vysokou minimálne ako kabína vodièa,
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k) skupiny CE sa vykonáva na jazdnej súprave zloenej
1. z motorového vozidla skupiny C a návesu, prièom
1a. motorové vozidlo skupiny C musí by vybavené brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými
stupòami vpred a ustanoveným záznamovým
zariadením,3)
1b. náves musí ma nákladný priestor tvorený
uzatvorenou karosériou irokou a vysokou
minimálne ako kabína vodièa a
1c. jazdná súprava musí ma najväèiu prípustnú hmotnos najmenej 20 000 kg, skutoènú
hmotnos najmenej 15 000 kg, dåku najmenej 14 m, írku najmenej 2,4 m a najväèiu
kontrukènú rýchlos najmenej 80 km.h-1,
alebo
2. z motorového vozidla skupiny C pod¾a písmena j)
a prípojného vozidla s dåkou najmenej 7,5 m,
prièom jazdná súprava musí ma najväèiu
prípustnú hmotnos najmenej 20 000 kg,
skutoènú hmotnos najmenej 15 000 kg, dåku najmenej 14 m, írku najmenej 2,4 m a
najväèiu kontrukènú rýchlos najmenej 80
km.h-1,
l) skupiny D1 sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D1, ktorého najväèia prípustná celková hmotnos je najmenej 4 000 kg, dåka najmenej 5 m, najväèia kontrukèná rýchlos je najmenej 80 km.h-1,
vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením
a ustanoveným záznamovým zariadením,3)
m) skupiny D1E sa vykonáva na jazdnej súprave s najväèou
kontrukènou
rýchlosou
najmenej
80 km.h-1, zloenej z motorového vozidla skupiny D1
pod¾a písmena l) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká
najmenej 2 m a iroká najmenej 2 m, najväèia prípustná celková hmotnos je najmenej 1 250 kg
a skutoèná hmotnos je najmenej 800 kg,
n) skupiny D sa vykonáva na motorovom vozidle skupiny D s dåkou najmenej 10 m, írkou najmenej
2,4 m, najväèou kontrukènou rýchlosou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím
zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,3)
o) skupiny DE sa vykonáva na jazdnej súprave s najväèou kontrukènou rýchlosou najmenej 80 km.h-1
a írkou najmenej 2,4 m, zloenej z motorového vozidla skupiny D pod¾a písmena n) a prípojného vozidla, ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a iroká najmenej 2 m,
najväèia prípustná celková hmotnos je najmenej
1 250 kg a skutoèná hmotnos je najmenej 800 kg,
p) skupiny T sa vykonáva na kolesovom traktore s najväèou
kontrukènou
rýchlosou
najmenej
25 km.h-1 a najväèou prípustnou celkovou hmotnosou najmenej 3 500 kg, ktorý má najmenej dve
nápravy s rázvorom najmenej 1,5 m, ku ktorému je
pripojené prípojné vozidlo s najväèou kontrukènou rýchlosou najmenej 25 km.h-1 a s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou najmenej 3 500 kg;
skúka z vedenia motorového vozidla pod¾a § 20
ods. 1 písm. a) sa vykonáva bez prípojného vozidla..
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28. V § 22 odsek 7 znie:
(7) Ak sa skúka z vedenia motorových vozidiel vykonáva na vozidle, ktorého poèet miest na sedenie nedovo¾uje prepravu troch osôb, skúka sa vykoná bez osoby oprávnenej vykonáva výcvik vo vedení týchto
motorových vozidiel..
29. V § 22 sa vypúa odsek 8.
30. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
(1) Na vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 76 ods. 7
zákona sa primerane vzahuje § 16 ods. 1 a 3, 5 a 6,
§ 17, § 20 ods. 1, 4, 5, ods. 8 písm. b), ods. 9 písm. a),
ods. 10 a 12, § 21 a § 22 ods. 1, 3, 5 a 8.
(2) Osobitná skúka pod¾a odseku 1 sa vykoná na
jazdnej súprave s najväèou prípustnou celkovou hmotnosou jazdnej súpravy nepresahujúcou 4 250 kg, ktorá
je zloená z motorového vozidla skupiny B a prípojného
vozidla s uzatvorenou karosériou irokou a vysokou minimálne ako kabína vodièa, ktorého najväèia prípustná celková hmotnos presahuje 750 kg a skutoèná
hmotnos je najmenej 800 kg, prièom uzatvorená karoséria môe by o trochu uia ako motorové vozidlo, ak
výh¾ad z miesta vodièa dozadu je moný len s pouitím
vonkajích spätných zrkadiel motorového vozidla.
(3) Na vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 78 ods. 2
písm. c) alebo ods. 3 písm. c) zákona sa primerane vzahuje § 16 ods. 1 a 3, 5 a 6, § 17, § 20 ods. 1 a 3, ods. 9
písm. a), ods. 10 a 12, § 21, § 22 ods. 1, 5 a 8. Na vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 78 ods. 2 písm. c) zákona sa vzahuje § 22 ods. 2 písm. c). Na vykonanie osobitnej skúky pod¾a § 78 ods. 3 písm. c) zákona sa
vzahuje § 22 ods. 2 písm. d).
(4) Vzor iadosti o vykonanie osobitnej skúky pod¾a
odseku 1 je uvedený v prílohe è. 1a..
31. V § 23 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
b) bezpeènosti cestnej premávky so zameraním na
schopnos vies motorové vozidlo tak, e vodiè preukáe predvídavos vo vzahu ku konaniu iných úèastníkov cestnej premávky, zoh¾adòuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnos vozidla
a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia,
c) schopností objektívne, jednotne a nediskriminaèným spôsobom hodnoti u iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia zvládnutie úkonov pod¾a § 20
ods. 2 a 7 a preukázanie schopností pod¾a § 21,.
32. V § 23 sa odsek 1 dopåòa písmenom k), ktoré znie:
k) obsahu skúky z odbornej spôsobilosti iadate¾a
o udelenie vodièského oprávnenia a spôsobu jej vykonávania..
33. § 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Skúka na vydanie preukazu skúobného
komisára
(k § 85 zákona)
§ 24
(1) Skúka na vydanie preukazu skúobného komi-
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sára sa skladá z teoretickej skúky a zo skúky z vedenia motorových vozidiel.

§ 25b

(2) Výsledok kadej èasti skúky na vydanie preukazu skúobného komisára sa hodnotí klasifikaèným
stupòom prospel alebo neprospel.

(1) U skúobného komisára sa po dobu jedného roka
od dátumu vydania preukazu skúobného komisára
vykonáva
a) doh¾ad nad spôsobom vykonávania skúky z odbornej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského
oprávnenia,
b) hodnotenie vykonaných skúok z odbornej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia,
c) metodické usmeròovanie zamerané na vykonávanie
skúok z odbornej spôsobilosti iadate¾a o udelenie
vodièského oprávnenia.

(3) Teoretická skúka sa vykonáva pred trojèlennou
komisiou zloenou zo zamestnancov ministerstva vnútra
alebo z policajtov, z ktorých jeden je predsedom komisie.
(4) Skúka z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva pred osobou, ktorú poverí ministerstvo vnútra.
(5) iadate¾ o vydanie preukazu skúobného komisára musí pri teoretickej skúke preukáza zvládnutie vedomostí pod¾a § 23 ods. 2.
(6) iadate¾ o vydanie preukazu skúobného komisára musí pri skúke z vedenia motorových vozidiel preukáza zvládnutie úkonov pod¾a § 20 ods. 2 a 7 a preukázanie schopností pod¾a § 21.
(7) Teoretická skúka sa vykonáva pred skúkou
z vedenia motorových vozidiel a jej úspené absolvovanie je podmienkou na vykonanie skúky z vedenia motorových vozidiel.
(8) Výsledok skúky z vedenia motorových vozidiel potvrdí podpisom osoba poverená pod¾a odseku 4 v zázname o vykonaní skúky z vedenia motorových vozidiel,
kde v prípade, ak je skúka hodnotená klasifikaèným
stupòom neprospel, uvedie dôvody takého hodnotenia.
(9) Obsah teoretickej skúky sa urèuje pod¾a toho,
pre ktorú skupinu motorových vozidiel iadate¾ o vydanie preukazu skúobného komisára absolvoval odbornú prípravu.
(10) Skúka z vedenia motorového vozidla sa vykonáva
na motorovom vozidle rovnakej skupiny, na ktorú iadate¾ o vydanie preukazu skúobného komisára absolvoval odbornú prípravu..
34. V § 25 odsek 1 znie:
(1) Výsledok skúky na vydanie preukazu skúobného komisára sa hodnotí stupòom prospel alebo neprospel a zaznamená sa do protokolu o skúke iadate¾ov o vydanie preukazu skúobného komisára a do
záznamu o vyhodnotení skúky iadate¾a o vydanie
preukazu skúobného komisára, kde sa v prípade, ak
je skúka hodnotená klasifikaèným stupòom neprospel, uvedú dôvody takého hodnotenia..
35. Za § 25 sa vkladajú § 25a a 25c, ktoré znejú:
§ 25a
(1) Skúobný komisár sa zúèastòuje kadý rok pravidelného výcviku.
(2) Pravidelný výcvik sa skladá z výuèby teórie v trvaní 16 hodín a z praktického výcviku v trvaní 8 hodín.
(3) Výuèba teórie je zameraná na udriavanie a rozvíjanie vedomostí pod¾a § 23.
(4) Praktický výcvik je zameraný na udriavanie a rozvíjanie schopnosti zvláda úkony pod¾a § 20 ods. 2 a 7
a na udriavanie a rozvíjanie schopností pod¾a § 21.

(2) O vykonaní opatrení pod¾a odseku 1 sa po uplynutí doby pod¾a odseku 1 vyhotovuje písomný záznam,
ktorý je súèasou evidencie skúobných komisárov na
ministerstve vnútra.
(3) Najmenej raz za pä rokov sa u skúobného komisára vykoná kontrola spôsobu vykonávania skúky
z odbornej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského
oprávnenia. Táto kontrola trvá najmenej es hodín.
(4) Z kontroly vykonanej pod¾a odseku 3 sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý je súèasou evidencie skúobných komisárov na ministerstve vnútra.
§ 25c
(1) Skúobný komisár, u ktorého boli poèas doh¾adu
pod¾a § 25b ods. 1 písm. a) alebo poèas kontroly pod¾a
§ 25b ods. 3 zistené váne nedostatky v spôsobe vedenia skúky z odbornej spôsobilosti iadate¾a o udelenie
vodièského oprávnenia, bezodkladne absolvuje výuèbu
teórie pod¾a § 25a.
(2) Do piatich dní od absolvovania teórie pod¾a
odseku 1 skúobný komisár absolvuje mimoriadnu
skúku.
(3) Na vykonanie mimoriadnej skúky a na jej hodnotenie sa primerane vzahujú ustanovenia § 24 a 25..
36. V § 29 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
a) iadatelia o udelenie vodièského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T a dritelia vodièského
oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T
patria do skupiny 1,
b) iadatelia o udelenie vodièského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE a dritelia vodièského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D a DE patria do skupiny 2..
37. V § 29 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4,
ktoré znejú:
(3) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke
na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, predloí posudzujúcemu lekárovi aj kópiu
prísluného rozhodnutia.
(4) Osoba, ktorá sa podrobuje lekárskej prehliadke
na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu,
inej návykovej látky alebo lieèiva, predloí posudzujúcemu lekárovi aj záver tohto preskúmania vykonaného
pod¾a § 91 ods. 4 zákona..
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Doterajie odseky 3 a 11 sa oznaèujú ako odseky 5
a 13.
38. V § 29 odsek 5 znie:
(5) Posudzovaná osoba, ktorá je drite¾om vodièského oprávnenia skupiny pod¾a odseku 1 písm. b) alebo
ktorá je vodièom pod¾a § 87 ods. 3 písm. b) zákona a iada o udelenie vodièského oprávnenia skupiny A1, A2,
A, BE alebo T, sa posudzuje ako vodiè skupiny 2. Posudzujúci lekár sa v záveroch lekárskej prehliadky vyjadruje aj ku skupinám vodièského oprávnenia, ktorých
u posudzovaná osoba je drite¾om..
39. V § 29 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý
znie:
(8) Pri vykonaní lekárskej prehliadky osoby, ktorá sa
prehliadke podrobuje na základe rozhodnutia o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti, posudzujúci lekár pri
rozhodovaní o predmete lekárskej prehliadky pod¾a odseku 6 a o potrebe odborného vyetrenia pod¾a odseku
7 berie do úvahy skutoènosti uvedené v príslunom
rozhodnutí..
Doterajie odseky 8 a 13 sa oznaèujú ako odseky 9
a 14.
40. V § 29 odsek 9 znie:
(9) Posudzujúci lekár zaznamená výsledok lekárskej
prehliadky do zdravotnej dokumentácie posudzovanej
osoby a do iadosti o udelenie vodièského oprávnenia
v èasti Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky
alebo do dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Výsledok
lekárskej prehliadky sa zaznamená do iadosti o udelenie vodièského oprávnenia spôsobom ustanoveným
pre zaznamenanie výsledku lekárskej prehliadky do
dokladu o zdravotnej spôsobilosti v prílohe è. 7..
41. V § 29 ods. 10 a 11 sa vypúajú slová alebo podskupiny a slová v záveroch sa nahrádzajú slovami
vo výsledku.
42. V § 29 ods. 13 sa slová zdravotnej dokumentácie
a do dokladu o zdravotnej spôsobilosti nahrádzajú slovami zdravotnej dokumentácie a do iadosti o udelenie
vodièského oprávnenia alebo do dokladu o zdravotnej
spôsobilosti.
43. V § 30 ods. 1 sa za slovo testy vkladá èiarka
a slová ktoré sú tandardizované na populácii vodièov
a ich tandardizácia nie je staria ako 15 rokov,.
44. V § 31 sa vypúajú slová a podskupiny.
45. V § 31 ods. 1 písmeno c) znie:
c) vodièa, ktorý má povinnos pod¾a § 87 ods. 4, § 89
ods. 1 alebo § 143b zákona,.
46. V § 31 ods. 3 sa slová § 15 ods. 3 písm. e) nahrádzajú slovami § 15 ods. 3 písm. f).
47. V § 31 odsek 4 znie:
(4) Platnos dokladu o zdravotnej spôsobilosti pod¾a
odseku 1 písm. c) je pä rokov od dátumu vyhotovenia;
ak ide o vodièa pod¾a § 87 ods. 3 zákona starieho ako
65 rokov, platnos je dva roky. Platnos dokladu o zdravotnej spôsobilosti pod¾a odseku 1 písm. d) urèuje posudzujúci lekár, najviac vak na pä rokov; ak je posudzovaná osoba staria ako 65 rokov, najviac na dva roky..
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48. V § 31 ods. 7 písmeno c) znie:
c) vodièa, ktorý má povinnos pod¾a § 89 ods. 1 alebo
§ 143b zákona,.
49. V § 31 sa odsek 8 dopåòa písmenom i), ktoré znie:
i) evidenèné èíslo..
50. V § 31 odsek 10 znie:
(10) Platnos dokladu o psychickej spôsobilosti pod¾a odseku 7 písm. c) je pä rokov od dátumu vyhotovenia; ak ide o vodièa pod¾a § 88 ods. 6 zákona starieho
ako 65 rokov, platnos je dva roky. Platnos dokladu
o psychickej spôsobilosti pod¾a odseku 7 písm. d) urèuje posudzujúci psychológ, najviac vak na pä rokov; ak
je posudzovaná osoba staria ako 65 rokov, najviac na
dva roky..
51. Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31c, ktoré vrátane
nadpisov znejú:
§ 31a
Odborné poradenstvo
(k § 91 ods. 8 zákona)
(1) Odborné poradenstvo je profesionálna odborná
èinnos zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného èinu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo
lieèiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnos vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má vies k zodpovednému a bezpeènému správaniu takej osoby ako
úèastníka cestnej premávky.
(2) Odborné poradenstvo, ktorému sa osoba podrobuje, vykonáva po dobu celého trvania rovnaký posudzujúci psychológ.
(3) Osoba, ktorá sa podrobuje odbornému poradenstvu, môe zmeni posudzujúceho psychológa iba z dôvodu èerpania materskej alebo rodièovskej dovolenky
posudzujúcim psychológom, dlhodobej pracovnej neschopnosti posudzujúceho psychológa, pozastavenia
alebo ukonèenia odbornej praxe posudzujúceho psychológa alebo úmrtia posudzujúceho psychológa.
(4) Odborné poradenstvo pozostáva zo tyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, prièom
jedna hodina trvá 45 a 60 minút. Interval, v ktorom sa
jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7
a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný
rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvova
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dòa posledného
skupinového stretnutia.
(5) Skupinového stretnutia sa môe zúèastni v jednej skupine najviac 12 osôb, ktoré sa podrobujú odbornému poradenstvu.
(6) Ak sa osoba zo závaných dôvodov nemôe zúèastni skupinového stretnutia, posudzujúci psychológ
urèí dátum, èas a miesto náhradného skupinového
stretnutia. Závanos dôvodov posudzuje posudzujúci
psychológ, prièom náhradné skupinové stretnutie
mono urèi len raz poèas odborného poradenstva.
(7) Podmienkou na vystavenie dokladu o podrobení
sa odbornému poradenstvu je absolvovanie vetkých
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skupinových stretnutí s aktívnou úèasou a absolvovanie individuálneho výstupného rozhovoru.
(8) Osobe, ktorá sa nedostaví na vetky skupinové
stretnutia v èase urèenom posudzujúcim psychológom, posudzujúci psychológ nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.
(9) Osobe, ktorá sa dostaví na skupinové stretnutie
alebo individuálny výstupný rozhovor pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo lieèiva, nebude povolená úèas na skupinovom stretnutí alebo individuálnom výstupnom rozhovore a posudzujúci psychológ
jej nevystaví doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu.
(10) Rozsah a obsah odborného poradenstva je uvedený v prílohe è. 13a.
§ 31b
Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti
osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej
návykovej látky alebo lieèiva a doklad o podrobení sa
odbornému poradenstvu
(k § 91 ods. 9 zákona)
(1) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej
látky alebo lieèiva vydáva lekár so pecializáciou v pecializaènom odbore psychiatria (ïalej len psychiater)
osobe, ktorá sa podrobila preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu,
inej návykovej látky alebo lieèiva.
(2) Doklad o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej
látky alebo lieèiva obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) psychiatra (aj vo
forme odtlaèku peèiatky, ak obsahuje poadované
údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
c) zameranie odborného vyetrenia,
d) odporúèanie rozhodnú o preskúmaní zdravotnej
spôsobilosti vo vzahu k závislosti od alkoholu alebo
inej návykovej látky alebo lieèiva alebo odporúèanie
rozhodnú o povinnosti podrobi sa odbornému poradenstvu,
e) miesto a dátum vyhotovenia,
f) odtlaèok peèiatky a podpis psychiatra.
(3) Vzor dokladu pod¾a odseku 1 je uvedený v prílohe
è. 7a.
(4) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu
vydáva posudzujúci psychológ osobe, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu.
(5) Doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu
obsahuje
a) meno, priezvisko a adresu (sídlo) posudzujúceho
psychológa (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak obsahuje poadované údaje),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo
osoby, ktorá sa podrobila odbornému poradenstvu,
c) potvrdenie o podrobení sa osoby odbornému poradenstvu,
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d) miesto a dátum vyhotovenia,
e) odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
f) evidenèné èíslo.
(6) Vzor dokladu pod¾a odseku 4 je uvedený v prílohe
è. 13b.
§ 31c
Doklad o preskúaní odbornej spôsobilosti
(k § 91 ods. 10 zákona)
(1) Doklad o preskúaní odbornej spôsobilosti obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné èíslo osoby, ktorá sa podrobuje preskúaniu odbornej
spôsobilosti,
b) adresu pobytu osoby pod¾a písmena a),
c) èíslo a dátum rozhodnutia, na základe ktorého sa
preskúanie odbornej spôsobilosti vykonáva,
d) skupinu alebo podskupinu vodièského oprávnenia,
na ktorú sa preskúanie odbornej spôsobilosti vzahuje,
e) rozsah preskúania odbornej spôsobilosti,
f) záznam o preskúaní odbornej spôsobilosti,
g) hodnotenie preskúania odbornej spôsobilosti a potvrdenie osoby, ktorá sa podrobila preskúaniu odbornej spôsobilosti, e bola oboznámená s hodnotením preskúania odbornej spôsobilosti.
(2) Vzor a spôsob vypåòania dokladu o preskúaní odbornej spôsobilosti sú uvedené v prílohe è. 13c..
52. V § 32 sa slová (pod)skupina(y) a (pod)skupina
vo vetkých tvaroch nahrádzajú slovami skupina(y)
a skupina v príslunom tvare.
53. V § 33 ods. 4 sa vypúajú slová a podskupiny
vodièských oprávnení, alebo podskupine vodièského
oprávnenia a alebo podskupiny.
54. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Tabu¾ka s evidenèným èíslom prideleným vozidlu
kategórie O1, ktorého aným vozidlom je vozidlo kategórie L, môe ma aj rozmery 24 cm x 15 cm alebo
14,5 cm x 11 cm..
Doterajie odseky 2 a 15 sa oznaèujú ako odseky 3
a 16.
55. V § 35 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: to neplatí, ak ide
o vozidlo kategórie O1, ktorého aným vozidlom je vozidlo kategórie L..
56. V § 35 ods. 14 sa slová odseku 12 nahrádzajú
slovami odseku 13 a slová odseku 11 sa nahrádzajú
slovami odseku 12.
57. V § 40 sa vypúa písmeno p).
Doterajie písmená q) a ae) sa oznaèujú ako písmená p) a ad).
58. V § 41 ods. 1 sa slová skupín B + E, C, D, C + E,
D + E a podskupín C1, D1, C1 + E a D1 + E nahrádzajú
slovami skupiny BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.
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59. Za § 41a sa vkladá § 41b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 41b
Prechodné ustanovenia k úpravám úèinným
od 19. januára 2013
U skúobného komisára, ktorému bol vydaný preu-
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kaz skúobného komisára do 19. januára 2013, sa vykonávajú opatrenia pod¾a § 25b ods. 1 do 19. januára
2014..
60. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 11 vkladá vyobrazenie novej dopravnej znaèky è. IS 11a:

IS 11a
Náves pred
náboženským cie¾om

61. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 23b vkladá vyobrazenie nových dopravných znaèiek è. IS 23c a è. IS 23d:

IS 23c
Smerová tabu¾a k náboženskému cie¾u

IS 23d
Smerová tabu¾a k náboženskému cie¾u

62. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. IS 39 vkladá vyobrazenie nových dopravných znaèiek è. IS 40a a IS 40i:

IS 40a
Smerová tabu¾a pre cyklistov
(s jedným cie¾om)

IS 40b
Smerová tabu¾a pre cyklistov
(s dvoma cie¾mi)

IS 40c
Smerová tabu¾a pre cyklistov
(s jedným cie¾om)

IS 40d
Smerová tabu¾a pre cyklistov
(s dvoma cie¾mi)
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IS 40f
Smerová tabu¾a
pre cyklistov
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IS 40g
Smerová tabu¾a
pre cyklistov

63. V prílohe è. 1 I. diele piatom bode sa za vyobrazenie dopravnej znaèky è. II 1b vkladá vyobrazenie novej
dopravnej znaèky è. II 1c:

II 1c
Kontrola rýchlosti

IS 40h
Smerová tabu¾a
pre cyklistov
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IS 40i
Koniec cyklistickej
trasy
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64. V prílohe è. 1 I. diele I. èasti iestom bode sa za vyobrazenie dodatkovej tabu¾ky è. E 15 vkladá vyobrazenie nových dodatkových tabuliek è. E 16a a E 16d:

E 16a
Povolený smer jazdy
cyklistov

E 16b
Jazda cyklistov
v protismere povolená

E 16c
Jazda cyklistov
v oboch smeroch povolená

65. V prílohe è. 1 I. diele II. èasti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej znaèky è. V 5c vkladá vyobrazenie
novej vodorovnej dopravnej znaèky è. V 5d:

V 5d
Priestor pre cyklistov
66. V prílohe è. 1 I. diele II. èasti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej znaèky è. V 7 vkladá vyobrazenie
novej vodorovnej dopravnej znaèky è. V 7a:

V 7a
Priechod pre cyklistov
primknutý k priechodu pre chodcov

E 16d
Prieèna jazda cyklistov
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67. V prílohe è. 1 I. diele II. èasti sa za vyobrazenie vodorovnej dopravnej znaèky è. V 8b vkladá vyobrazenie
novej vodorovnej dopravnej znaèky è. V 8c:

V 8c
Koridor pre
cyklistov
68. V prílohe è. 1 II. diele èl. 1 odsek 18 znie:
(18) K znaèke è. A 16:
Znaèka Cyklisti (è. A 16) upozoròuje na miesto alebo
úsek cesty, kde je zvýený pohyb cyklistov, alebo upozoròuje na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu
alebo na òu vchádzajú..
69. V prílohe è. 1 II. diele èl. 1 odsek 34 znie:
(34) K znaèke è. A 33:
Znaèka Nehoda (è. A 33) upozoròuje, ak je to potrebné v záujme bezpeènosti cestnej premávky, na vznik
dopravnej nehody v smere jazdy vozidiel, ak je vyobrazená na elektronickom alebo elektromechanickom paneli pre premenné znaèky è. Z 11a alebo è. Z 11b. Ak je
pouitá ako znaèka v kombinácii s dodatkovou tabu¾kou è. E 12 s textom ÚSEK ÈASTÝCH DOPRAVNÝCH
NEHÔD alebo ak je pouitá ako znaèka na ltozelenom
fluorescenènom podklade a vo vrchnej èasti tohto podkladu nad znaèkou è. A 33 je v èiernej farbe text POZOR a v spodnej èasti tohto podkladu je pod touto
znaèkou text NEHODOVÝ ÚSEK alebo NEHODOVÉ
MIESTO a pod týmto textom je dodatkovou tabu¾kou
è. E 4 vyznaèená dåka úseku platnosti významu tejto
znaèky, potom táto znaèka upozoròuje na úsek cesty
s èastým výskytom dopravných nehôd, kde vodièi musia dba na zvýenú opatrnos pri prejazde takto oznaèeným úsekom cesty..
70. V prílohe è. 1 II. diele èl. 4 odsek 24 znie:
(24) K znaèke è. C 24a:
Znaèka Vyhradený jazdný pruh (è. C 24a) oznaèuje
jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlá vyznaèené na znaèke príslunými významovými symbolmi zo zvislých znaèiek a jeho situovanie vo vzahu
k ostatným jazdným pruhom. Znaèka sa taktie pouíva na oznaèenie kombinovaného vyhradeného jazdného pruhu pre vyznaèené vozidlá vyznaèením viacerých
významových symbolov zo zvislých znaèiek na znaèke,
ako napríklad významového symbolu zo znaèky è. B 7
pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, ako sú autobusy alebo trolejbusy, a významového symbolu zo znaè-

ky è. B 11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre
vozidlá pravidelnej verejnej dopravy môu pouíva okrem vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlá taxisluby zriadené na prepravu osôb. Znaèka è. C 24a sa
pouíva najmä so znaèkami è. V 1a, è. V 2a alebo so
znaèkou è. V 14 s prísluným nápisom na ceste (napríklad BUS) alebo s prísluným významovým symbolom zo zákazových znaèiek. V priestore kriovatky sa
vyhradený jazdný pruh oznaèuje iba príslunými vodorovnými znaèkami. Ak vyhradený jazdný pruh je vyhradený len na urèitý èas, tento èas je uvedený v spodnej
èasti znaèky è. C 24a..
71. V prílohe è. 1 II. diele èl. 5 ods. 8 sa na konci prvej
vete pripájajú tieto slová: alebo priechod pre cyklistov
primknutý k priechodu pre chodcov vyznaèený znaèkou è. V 7a.
72. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 sa za odsek 13 vkladá
nový odsek 14, ktorý znie:
(14) K znaèke è. IS 11a:
Znaèka Náves pred náboenským cie¾om (è. IS 11a)
informuje o významných náboenských stavbách, ako
napríklad kaplnka, kalvária, kostol, klátor, zvonica,
cintorín, synagóga a podobne; na znaèke mono poui
vhodný nápis, symbol alebo siluetu konkrétneho cie¾a..
Doterajie odseky 14 a 46 sa oznaèujú ako odseky
15 a 47.
73. V prílohe è. 1 II. diele èl. 6 sa za odsek 28 vkladá
nový odsek 29, ktorý znie:
(29) K znaèkám è. IS 23c a è. IS 23d:
Znaèky Smerová tabu¾a k náboenskému cie¾u (è. IS
23c a è. IS 23d) vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou informujú o smere, prípadne o vzdialenosti
k oznaèenej významnej náboenskej stavbe, ako napríklad kaplnka, kalvária, kostol, klátor, zvonica, cintorín, synagóga a podobne..
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Doterajie odseky 29 a 47 sa oznaèujú ako odseky
30 a 48.
74. V prílohe è. 1 II. diele sa èlánok 6 dopåòa odsekom
49, ktorý znie:
(49) K znaèkám è. IS 40a a IS 40i:
Znaèky Smerová tabu¾a pre cyklistov (s jedným cie¾om) (è. IS 40a a è. IS 40c), Smerová tabu¾a pre cyklistov
(s dvoma cie¾mi) (è. IS 40b a è. IS 40d), Náves pred kriovatkou pre cyklistov (è. IS 40e), Smerová tabu¾a pre
cyklistov (è. IS 40f a IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy
(è. IS 40i) informujú o smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznaèeným cie¾om a o èísle, prípadne o inom oznaèení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestach, kde sa vedú dve alebo viac
cyklistických trás po spoloènej ceste, mono zobrazi
èísla, prípadne iné oznaèenie cyklistických trás na jednej spoloènej dopravnej znaèke..
75. V prílohe è. 1 II. diele èl. 7 sa za odsek 2 vkladá
nový odsek 3, ktorý znie:
(3) K znaèke è. II 1c:
Znaèka Kontrola rýchlosti (è. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cesty, kde sa vykonáva kontrola najvyej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenávaním nameraných
hodnôt a identifikaèných znakov vozidla..
Doterajie odseky 3 a 28 sa oznaèujú ako odseky 4
a 29.
76. V prílohe è. 1 II. diele èl. 8 ods. 17 a 18 sa slovo
zásobovanie, nahrádza slovami zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru),.
77. V prílohe è. 1 II. diele èl. 8 odsek 19 znie:
(19) Dodatková tabu¾ka s textom (è. E 12) sa môe
poui v prípadoch, keï je nutné obmedzi platnos zákazu vyplývajúceho z príslunej zákazovej alebo príkazovej znaèky (výnimka z platnosti znaèky) len pre urèitú skupinu vozidiel alebo pre urèené vozidlá. Na
dodatkovej tabu¾ke sa vdy vyznaèuje text OKREM
a následne sa uvedie urèitá skupina vozidiel alebo urèené vozidlá. Napríklad v kombinácii so znaèkou è. B 1
sa vyznaèí text OKREM VOZIDIEL STAVBY a podobne
alebo text OKREM VOZIDIEL a údaj evidenèných èísiel alebo pod text OKREM sa vyznaèí prísluný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznaèený údaj poskytuje vdy úplný a jednoznaèný
výklad..
78. V prílohe è. 1 II. diele sa èlánok 8 dopåòa odsekmi
27 a 30, ktoré znejú:
(27) K dodatkovej tabu¾ke è. E 16a:
Dodatková tabu¾ka Povolený smer jazdy cyklistov
(è. E 16a) s pouitím zodpovedajúcich smerových ípok
vyznaèuje moný smer jazdy cyklistov. Umiestòuje sa
pod znaèky è. C 1 a C 5 alebo sa vyznaèuje ako prísluný symbol znaèky na vyznaèenom radení do jazdných
pruhov v smere jazdy cez kriovatku na znaèke è. C 25.
(28) K dodatkovej tabu¾ke è. E 16b:
Dodatková tabu¾ka Jazda cyklistov v protismere povolená (è. E 16b), ak je umiestnená pod znaèkou è. B 2,
potom povo¾uje vjazd cyklistom v protismere jazdy do
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jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod znaèkou è. IP
3a alebo è. IP 3b umiestòuje dodatková tabu¾ka è. E
16c.
(29) K dodatkovej tabu¾ke è. E 16c:
Dodatková tabu¾ka Jazda cyklistov v oboch smeroch
povolená (è. E 16c), ak je umiestnená pod znaèkou è. IP
3a alebo è. IP 3b, potom upozoròuje na monos jazdy
cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod znaèkou è. B 2 umiestòuje dodatková tabu¾ka è. E 16b.
(30) K dodatkovej tabu¾ke è. E 16d:
Dodatková tabu¾ka Prieèna jazda cyklistov (è. E 16d)
sa pouíva najmä v kombinácii so znaèkami è. A 16,
è. P 1 alebo è. P 2, prièom ak je umiestnená pod znaèkou è. P 1 alebo è. P 2, nielen upozoròuje na prieènu
jazdu cyklistov, ale tie zdôrazòuje vodièovi povinnos
da prednos v jazde vyplývajúcu z príslunej znaèky aj
cyklistom idúcim po cestièke pre cyklistov v pridruenom dopravnom priestore hlavnej cesty..
79. V prílohe è. 1 II. diele èl. 9 ods. 2 druhá veta znie:
Znaèku je zakázané prechádza alebo nákladom presahova, ak to nie je potrebné na obchádzanie..
80. V prílohe è. 1 II. diele èl. 10 sa za odsek 1 vkladá
nový odsek 2, ktorý znie:
(2) K znaèke è. V 5d:
Znaèka Priestor pre cyklistov (è. V 5d) vyznaèuje priestor urèený pre cyklistov èakajúcich na svetelný signál
so znamením Vo¾no; znaèka sa pouíva aj ako súèas
vyznaèeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo
cestièky pre cyklistov..
Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 3
a 5.
81. V prílohe è. 1 II. diele èl. 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Znaèku nemono poui na vyznaèenie
priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizaèného zariadenia, ak znaèku kriuje elektrièka;
v odôvodnených prípadoch mono znaèku poui za
podmienky, e znaèka bude po oboch stranách na vozovke doplnená nápisom POZOR ELEKTRIÈKA..
82. V prílohe è. 1 II. diele èl. 10 ods. 5 sa bodka na
konci prvej vety nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa
tieto slová: znaèku mono poui v kombinácii s významovým symbolom znaèky è. C 8..
83. V prílohe è. 1 II. diele sa èlánok 10 dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(2) K znaèke è. V 7a:
Znaèka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (è. V 7a) vyznaèuje kríenie cestièky pre
cyklistov a cestièky pre chodcov s vozovkou, prièom
priechod pre cyklistov je oznaèený znaèkou è. IP 7,
a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý
je vyznaèený znaèkou è. V 6a alebo è. V 6b, je oznaèený
znaèkou è. IP 6. Znaèku è. V 7a mono poui v kombinácii s významovým symbolom znaèky è. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozoròuje znaèkou è. A 16, ak
je to technicky moné..
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84. V prílohe è. 1 II. diele èl. 11 sa za odsek 1 vkladá
nový odsek 2, ktorý znie:
(2) K znaèke è. V 8c:
Znaèka Koridor pre cyklistov (è. V 8c) vyznaèuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodièov motorových vozidiel upozoròuje, e sa nachádzajú na vozovke so zvýeným pohybom cyklistov..
Doterajie odseky 2 a 3 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
85. V prílohe è. 1 II. diele èl. 18 sa za odsek 26 vkladá
nový odsek 27, ktorý znie:
(27) K znaèke è. A 33:
V prípade potreby, ak dopravná znaèka je na ltozelenom fluorescenènom podklade, mono vo vrchnej èasti
tohto podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej znaèky, vyznaèi v èiernej farbe text POZOR
a v spodnej èasti tohto podkladu, bezprostredne pod
symbolom dopravnej znaèky, vyznaèi v èiernej farbe
text NEHODOVÝ ÚSEK alebo NEHODOVÉ MIESTO,
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pod ktorým sa dodatkovou tabu¾kou è. E 4 vyznaèí dåka úseku platnosti významu tejto dopravnej znaèky..
Doterají odsek 27 sa oznaèí ako odsek 28.
86. V prílohe è. 1 II. diele èl. 18 odsek 28 znie:
(28) K znaèke è. A 34:
Znaèka è. A 34 musí obsahova údaj, o aký konkrétny druh nebezpeèenstva ide, najmä vyznaèením vhodného symbolu alebo textu na dodatkovej tabu¾ke
è. E 12, ako napríklad BEZ CHEMICKÉHO POSYPU,
REPNÁ KAMPAÒ a podobne..
87. V prílohe è. 1 II. diele sa èlánok 18 dopåòa odsekom 29, ktorý znie:
(29) K zvislým dopravným znaèkám è. A 1a a A 26,
è. A 31, è. A 32 a è. A 34, ktoré sú na ltozelenom fluorescenènom podklade, mono vo vrchnej èasti tohto
podkladu, bezprostredne nad symbolom dopravnej
znaèky, vyznaèi v èiernej farbe text POZOR..
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88. Za prílohu è. 1 sa vkladá príloha è. 1a, ktorá znie:

Príloha è. 1a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ŽIADOS O VYKONANIE OSOBITNEJ SKÚŠKY
Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* ..........................................
Dátum narodenia ............................ miesto narodenia ...................................... rodné íslo ...............................
Adresa pobytu .........................................................................................................................................................
Som držiteom vodiského oprávnenia skupiny .......................................................................................................
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky poda § 76 ods. 7 zákona . 8/2009 Z. z.
V ........................................................ da ...................................... podpis žiadatea ..............................................
Protokolové íslo:
Dátum:

Osobitná skúška z vedenia motorového vozidla
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky

Skúška v cestnej premávke

VO:

prospel
neprospel

prospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Celkové hodnotenie osobitnej skúšky
VO:
prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Podpis žiadatea:

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

1. opakovaná osobitná skúška z vedenia motorového vozidla
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky

Skúška v cestnej premávke

VO:

prospel
neprospel

prospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Celkové hodnotenie 1. opakovanej osobitnej skúšky
VO:
prospel
neprospel

Dátum:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

Podpis žiadatea:

2. opakovaná osobitná skúška z vedenia motorového vozidla
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky

Skúška v cestnej premávke

VO:

prospel
neprospel

prospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Celkové hodnotenie 2. opakovanej osobitnej skúšky
VO:
prospel
neprospel

Dátum:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

Podpis žiadatea:

.
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89. Príloha è. 2a znie:

Príloha è. 2a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ŽIADOS O UDELENIE VODISKÉHO OPRÁVNENIA
Meno ................................. priezvisko .......................................... rodné priezvisko* ..........................................
Dátum narodenia ........................... miesto narodenia .................................. rodné íslo ....................................
Adresa pobytu ..........................................................................................................................................................
Žiadam o udelenie vodiského oprávnenia skupiny ....................................................................................................................
Som držiteom vodiského oprávnenia skupiny .........................................................................................................................
Som držiteom vodiského preukazu (uvies íslo a štát vydania)* .........................................................................................
Žiadam o vykonanie osobitnej skúšky poda § 78 ods. 2 písm. c)* alebo § 78 ods. 3 písm. c)* zákona . 8/2009 Z. z.*

V.............................................................. da...................................... podpis žiadatea ..........................................
Miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku

Súhlasím s udelením vodiského oprávnenia*
.........................................................................
podpis zákonného zástupcu

Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlaku peiatky, ak táto obsahuje požadované údaje)

Menovaný bol posudzovaný ako vodi skupiny ........... poda § 29 ods. 1 vyhlášky MV SR . 9/2009 Z. z.
s týmto výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:*
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:*
3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:*

V ............................................ da .....................................
..............................................................................
odtlaok peiatky a podpis posudzujúceho lekára

estne vyhlasujem, že
a) som nepredložil žiados o udelenie vodiského oprávnenia rovnakej skupiny na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe
zaal alebo neskonil zaaté konanie v rovnakej veci,
b) som nezatajil
ni,
o by boloodôležité
rozhodovanie
udelenísprávne
vodiského
oprávnenia,
o ktoré
som požiadal,
Pouenie:
Skúška
z predpisov
cestnej pre
premávke
trvá 20ominút,
odpovede
sa oznaujú
preiarknutím
príslušného písmena
c) po
mám
na
území
Slovenskej
republiky
zvyajné
bydlisko
poda
§
77
ods.
2
zákona
.
8/2009
Z.
z.,
uhloprieke v tvare X gulikovým alebo plniacim perom, chybne oznaená odpove sa preiarkne trikrát vodorovne cez stred.
d) Správna
spam podmienky
77 ods.
písm. h) a i),v k)
až p)
. 8/2009
Z. z. pomôcok pri tejto skúške je zakázané, pri ich
odpove sapoda
opä §oznaí
po1uhloprieke
tvare
X. zákona
Používanie
akýchkovek
použití je skúška hodnotená klasifikaným stupom neprospel

V .....................................................................
da .............................................................
podpis žiadatea
Pouenie
vzal
na
vedomie
(podpis
žiadatea)
...........................................................................................................
..............................................................
V .....................................................................
da .............................................................
podpis žiadatea
V ..................................................................... da .............................................................

*Nehodiace sa preiarknite.

podpis žiadatea

da
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ZÁZNAM O SKÚŠKE Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Protokol o skúške íslo:
Vyhlasujem, že som bol pouený poda § 18 ods. 1 vyhlášky MV SR . 9/2009 Z. z. o skutonostiach
uvedených v § 18 ods. 7 a 9.
Podpis žiadatea .....................................................................................

da .............................................................

Skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test íslo:

2. strana testu

Ot.
Po. Ot.
Odpove
b. .
.

Odpove

3. strana testu

Po. Ot.
b.
.

Odpove

Dátum:

4. strana testu

Po. Zaiatok
Po. Ot.
Odpove
b. .
b. skúšky:

a b c

2

8

a b c

2

16

a b c

2

24 a b c

3

2

a b c

2

9

a b c

2

17

a b c

2

25 a b c

3

3

a b c

2

10

a b c

2

18

a b c

2

26 a b c

3

4

a b c

2

11

a b c

2

19

a b c

2

27 a b c

3

5

a b c

2

12

a b c

2

20

a b c

2

1

Podpis
žiadatea:

Celkový poet dosiahnutých
bodov:

prospel – neprospel
6

a b c

2

13

a b c

1

21

a b c

2

7

a b c

2

14

a b c

1

22

a b c

2

15

a b c

1

23

a b c

2

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

1. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test íslo:

2. strana testu

Ot.
Po. Ot.
Odpove
b. .
.

Odpove

3. strana testu

Po. Ot.
b.
.

Odpove

Dátum:

4. strana testu

Po. Zaiatok
Po. Ot.
Odpove
b. .
b. skúšky:

a b c

2

8

a b c

2

16

a b c

2

24 a b c

3

2

a b c

2

9

a b c

2

17

a b c

2

25 a b c

3

3

a b c

2

10

a b c

2

18

a b c

2

26 a b c

3

4

a b c

2

11

a b c

2

19

a b c

2

27 a b c

3

5

a b c

2

12

a b c

2

20

a b c

2

1

Podpis
žiadatea:

Celkový poet dosiahnutých
bodov:

prospel – neprospel
6

a b c

2

13

a b c

1

21

a b c

2

7

a b c

2

14

a b c

1

22

a b c

2

15

a b c

1

23

a b c

2

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára
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2. opakovaná skúška z predpisov o cestnej premávke
Vodiské oprávnenie skupiny:
1. strana testu

Test íslo:

2. strana testu

Ot.
Po. Ot.
Odpove
b. .
.

Odpove

3. strana testu

Po. Ot.
b.
.

Odpove

Dátum:

4. strana testu

Po. Zaiatok
Po. Ot.
Odpove
b. .
b. skúšky:

a

b

c

2

8

a

b

c

2

16

a

b

c

2

24 a

b

c

3

2

a

b

c

2

9

a

b

c

2

17

a

b

c

2

25 a

b

c

3

3

a

b

c

2

10

a

b

c

2

18

a

b

c

2

26 a

b

c

3

4

a

b

c

2

11

a

b

c

2

19

a

b

c

2

27 a

b

c

3

5

a

b

c

2

12

a

b

c

2

20

a

b

c

2

1

Podpis
žiadatea:

Celkový poet dosiahnutých
bodov:

prospel – neprospel
6

a

b

c

2

13

a

b

c

1

21

a

b

c

2

7

a

b

c

2

14

a

b

c

1

22

a

b

c

2

15

a

b

c

1

23

a

b

c

2

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
prospel – neprospel

1.

2.

odtlaok peiatky a podpis
skúšobného komisára

1. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
prospel – neprospel

1.

2.

odtlaok peiatky a podpis
skúšobného komisára

2. opakovaná skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe

Dátum:

Znenie otázok
1.

2.

prospel – neprospel

odtlaok peiatky a podpis
skúšobného komisára
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Dátum:

Skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Dátum:

1. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Dátum:

2. opakovaná skúška z vedenia motorových vozidiel
Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky
VO:
prospel
VO:
prospel
neprospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Skúška v cestnej premávke
VO:
prospel
neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

VO:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

prospel
neprospel
odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

Celkové hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel – neprospel

VO:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

prospel – neprospel

VO:

Dátum:

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

Podpis žiadatea:

Celkové hodnotenie 1. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel – neprospel

VO:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

prospel – neprospel

VO:

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

Podpis žiadatea:

Celkové hodnotenie 2. opakovanej skúšky z odbornej spôsobilosti
prospel – neprospel

VO:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

prospel – neprospel

VO:

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného
komisára

Hodnotenie vzal žiadate na vedomie da:

Podpis žiadatea:
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90. V prílohe è. 3 sa v 1. ståpci za slovami Poradové
èíslo vypúa lomka a slová Dátum zaevidovania iadosti o udelenie VO.

Èiastka 116

91. V prílohe è. 5 èasti VI. ods. 6 sa za slová Posudzovaná osoba vkladajú slová patriaca do skupiny 2.
92. Prílohy è. 6 a 7 znejú:
Príloha è. 6
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ÈESTNÉ VYHLÁSENIE POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZAHU K JEJ ZDRAVOTNEJ
SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
I.
1.
2.
3.
4.
a) iadam o udelenie vodièského oprávnenia skupiny:
b) som drite¾om vodièského oprávnenia skupiny:
c) som vodiè skupiny
5. Vyhlasujem, e1)
a) sa cítim zdravý/zdravá2) a e nie som si vedomý/vedomá,2) e mám stav, poruchu alebo chorobu, ktoré by negatívne ovplyvòovali alebo vyluèovali moju zdravotnú spôsobilos na vedenie motorového vozidla
b) sa necítim zdravý/zdravá,2) mám nasledujúce zdravotné problémy:3)
c) sa cítim zdravý/zdravá,2) ale mám tento stav, poruchu alebo chorobu:3)
d) uívam pravidelne tieto lieky:3)
f) uívam/uíval2) som pravidelne/nepravidelne2) tieto návykové látky:3)
Vyhlasujem, e uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
6.
7.

1

) Zakrúkujte monos, ktorá sa vás týka; text v bode, ktorý sa vás netýka, preèiarknite.
) Nehodiace sa preèiarknite.
3
) Pri nedostatku miesta uveïte pozri príloha a pokraèujte na osobitnom liste.
2
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania èestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzahu k jej
zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
(1) Úvodná èas èestného vyhlásenia posudzovanej osoby vo vzahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (ïalej len èestné vyhlásenie posudzovanej osoby) sa vypåòa pod¾a predtlaèe takto:
1. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
2. dátum narodenia posudzovanej osoby,
3. adresa trvalého alebo prechodného pobytu posudzovanej osoby,
4.
a) uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, o udelenie ktorých posudzovaná osoba iada,
b) uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
c) uvedie sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí v zmysle § 29 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z.
(2) Bod 5 èestného vyhlásenia posudzovanej osoby sa vypåòa pod¾a poznámok k jednotlivým polokám.
(3) V bode 6 sa uvedie miesto a dátum spísania èestného vyhlásenia.
(4) Bod 7 je vyhradený pre podpis posudzovanej osoby podávajúcej èestné vyhlásenie..
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
IADATE¼A O UDELENIE VODIÈSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIÈA, KTORÝ SA PODROBUJE
PRESKÚMANIU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
1.

2.
3.

a)

4.

AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

b)
AM

5.
a) menovaný bol posudzovaný
1. pod¾a § 29 ods. 1 písm. a) vyhláky MV SR è. 9/2009 Z. z. (vodièské oprávnenie skupiny AM, A1, A2, A, B, BE a T)
ako vodiè skupiny 1*
2. pod¾a § 29 ods. 1 písm. b) vyhláky MV SR è. 9/2009 Z. z. (vodièské oprávnenie skupiny C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D a DE a vodièi pod¾a § 87 ods. 3 písm. b) zákona è. 8/2009 Z. z.) ako vodiè skupiny 2*
b) s týmto výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:

2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

6.
7.
8.
*Nehodiace sa preèiarknite.
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania dokladu o zdravotnej spôsobilosti iadate¾a o udelenie
vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe (prièom poloky 1, 5, 6, 7 a 8 vypåòa posudzujúci lekár;
poloky 2, 3 a 4 vypåòa posudzovaná osoba)
1. meno, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia posudzovanej osoby,
4.
a) oznaèia sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om takým spôsobom, e zakrúkovaním sa oznaèia skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, a prekrtnutím v tvare X sa oznaèia skupiny vodièského oprávnenia, ktorej posudzovaná osoba nie je drite¾om,
b) oznaèia sa skupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada takým spôsobom, e
zakrúkovaním sa oznaèia skupiny vodièského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada,
a prekrtnutím v tvare X sa oznaèia skupiny vodièského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba neiada,
5.
a) preèiarkne sa skupina, do ktorej posudzovaná osoba nepatrí pod¾a § 29 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len vyhláka),
b)
1.  2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3.
posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om
a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie prísluný kód (prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke, slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 5.01 pre C, 5.01, 6.01 pre C, CE); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré
kódy pre jednu skupinu alebo pre viacero skupín vodièského oprávnenia, kódy, skupiny vodièského oprávnenia sa oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu pod¾a § 31 vyhláky,
8. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(2) Ak v poloke 5 písm. b) niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento
bod preèiarkne a preèiarknutie potvrdí svojím podpisom.
(3) Posudzujúci lekár v názve dokladu o zdravotnej spôsobilosti preèiarkne monos, ktorá pre posudzovanú osobu
nie je relevantná..
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Príloha è. 7a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚMANÍ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI OSOBITNE VO VZAHU
K ZÁVISLOSTI OD ALKOHOLU, INEJ NÁVYKOVEJ LÁTKY ALEBO LIEÈIVA
Meno, adresa (sídlo) psychiatra (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje)

Posudzovaná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia alebo rodné èíslo:
Odborné vyetrenie posudzovanej osoby bolo zamerané na zistenie jej závislosti od
a) alkoholu*
b) inej návykovej látky*
c) lieèiva*
Na základe odborného vyetrenia odporúèam:
1. preskúma zdravotnú spôsobilos osobitne vo vzahu k závislosti od:
a) alkoholu*
b) inej návykovej látky*
c) lieèiva*

2. rozhodnú o povinnosti podrobi sa odbornému poradenstvu

Miesto a dátum vyhotovenia dokladu:

odtlaèok peèiatky a podpis psychiatra

*Nehodiace sa preèiarknite..
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Príloha è. 8
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI VODIÈA/DOKLAD O PODMIENENEJ
ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
1. strana
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej
zdravotnej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
5. Menovaný bol posudzovaný
a) ako vodiè skupiny:
b) s nasledujúcim výsledkom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny:

2. strana
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny:

6.
7.
8.
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodièa/dokladu
o podmienenej zdravotnej spôsobilosti
(1) Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej zdravotnej spôsobilosti má rozmer 86 mm ×
55 mm a vypåòa sa pod¾a predtlaèe:
1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho lekára (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
5.
a) skupina, do ktorej posudzovaná osoba patrí pod¾a § 29 ods. 1 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov (ïalej len vyhláka),
b)
1.  2. posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, na
ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3.
posudzujúci lekár uvedie tie skupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, na
ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie prísluný kód (prípadne kódy)
pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke, slovo pre a oznaèenie skupiny vodièského oprávnenia (napr. 5.01 pre C,
5.01, 6.01 pre C, CE); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín, viaceré kódy pre jednu skupinu
alebo pre viacero skupín vodièského oprávnenia, kódy, skupiny vodièského oprávnenia sa oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o zdravotnej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu pod¾a § 31 vyhláky,
8. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho lekára.
(2) Ak v bode 5 písm. b) niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci lekár tento
bod preèiarkne a preèiarknutie potvrdí svojím podpisom..

95. V prílohe è. 9 I. èasti C. ADMINISTRATÍVNE ZÁLEITOSTI sa slovo kategórie nahrádza slovom skupiny, slová C1 + E sa nahrádzajú slovami C1E
a slová D1 + E sa nahrádzajú slovami D1E.

96. V prílohe è. 9 I. èasti sa za harmonizovaný kód
95. vkladá harmonizovaný kód 96., ktorý znie:
96. Vodiè, ktorý absolvoval odborný výcvik alebo
zloil skúku zruèností a správania pod¾a § 76 ods. 7
zákona.

Èiastka 116

Zbierka zákonov è. 361/2011

Strana 3097

97. Príloha è. 11 znie:

Príloha è. 11
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ÈESTNÉ VYHLÁSENIE
POSUDZOVANEJ OSOBY VO VZAHU K JEJ PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE
MOTOROVÝCH VOZIDIEL
1. Meno a priezvisko .................................................................................................................................................
2. Dátum narodenia .................................................................................................................................................
3. Adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu ...............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
4. Som drite¾om vodièského oprávnenia skupiny (oznaète prekrtnutím v tvare x)
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

D

DE

T

5. iadam o psychologické vyetrenie pre skupiny (oznaète prekrtnutím v tvare x)
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

6. iadam o psychologické vyetrenie, pretoe vediem (oznaète prekrtnutím v tvare x)
a)  vozidlo s právom prednostnej jazdy
b)  vozidlo vyuívané na prepravu nebezpeèných vecí
c)  vozidlo vyuívané na zasielate¾stvo
d)  vozidlo vyuívané na taxislubu
e)  vozidlo vyuívané na poskytovanie potových sluieb
7. Vyhlasujem, e1)
a) sa cítim psychicky a fyzicky zdravý/zdravá2)
b) mal/a som alebo mám tieto psychické problémy (uveïte):3)
c) prekonal/a som alebo mám tieto ochorenia (uveïte):3)
d) uívam pravidelne tieto lieky (uveïte):3)
e) bezprostredne pred vyetrením som neuil/a alkoholické nápoje, ani návykové alebo psychotropné látky
f) za ostatné tri mesiace som neabsolvoval psychologické vyetrenie so záverom nespôsobilý na vedenie motorového vozidla
8. Vyhlásenie o pouèení a informovanom súhlase pod¾a § 6 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
Vyhlasujem, e som na dopravno-psychologické vyetrenie priiel/prila v dobrom psychickom a fyzickom stave,
som dostatoène odpoèinutý/á, vyspatý/á, nie som pod vplyvom návykových látok ani neuívam lieky, ktoré by mohli
ovplyvni výsledky psychologického vyetrenia.
Vyhlasujem, e uvedené údaje sú úplné a pravdivé.
9. V ................................................................................... dòa ...........................................................................
10. Podpis posudzovanej osoby podávajúcej èestné vyhlásenie ...................................................................................

1

) Zakrúkujte monos, ktorá sa vás týka; text v bode, ktorý sa vás netýka, preèiarknite.
) Nehodiace sa preèiarknite.
3
) Pri nedostatku miesta uveïte pozri príloha a pokraèujte na osobitnom liste..
2
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98. Prílohy è. 12 a 13 znejú:

Príloha è. 12
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
IADATE¼A O UDELENIE VODIÈSKÉHO OPRÁVNENIA/VODIÈA, KTORÝ SA PODROBUJE
PRESKÚMANIU PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
I.
1.

9.

2.
3.
4.
a)
AM

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

A1

A2

A

B1

B

BE

C1

C1E

C

CE

D1

D1E

D

DE

T

b)
AM

5. Menovaný bol posudzovaný s týmto záverom:
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:

2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:

6.
7.
8.
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania dokladu o psychickej spôsobilosti iadate¾a o udelenie
vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti iadate¾a o udelenie vodièského oprávnenia/vodièa, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti sa vypåòa pod¾a predtlaèe (prièom poloky 1, 5, 6, 7, 8 a 9 vypåòa posudzujúci psychológ; poloky 2, 3 a 4 vypåòa posudzovaná osoba)
1. meno, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia posudzovanej osoby,
4.
a) oznaèia sa skupiny a podskupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om takým spôsobom, e zakrúkovaním sa oznaèia skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om, a prekrtnutím v tvare X sa oznaèia skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je drite¾om,
b) oznaèia sa skupiny a podskupiny vodièských oprávnení, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada takým
spôsobom, e zakrúkovaním sa oznaèia skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba iada, a prekrtnutím v tvare X sa oznaèia skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia,
o udelenie ktorých posudzovaná osoba neiada,
5.
1.  2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná
osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3.
posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná
osoba drite¾om a o ktorých udelenie iada, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie prísluný kód (prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov, slovo pre a oznaèenie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia
(napr. 600. pre C, 600.01, 600.02-0 pre B); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodièského oprávnenia, kódy, skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia sa oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu pod¾a § 31 vyhláky,
8. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
9. evidenèné èíslo dokladu.
(2) Ak v poloke 5 niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento
bod preèiarkne a preèiarknutie potvrdí svojím podpisom.
(3) Posudzujúci psychológ v názve dokladu o psychickej spôsobilosti preèiarkne monos, ktorá pre posudzovanú
osobu nie je relevantná..
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Príloha è. 13
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI VODIÈA/DOKLAD O PODMIENENEJ
PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI
I.
1. strana
Doklad o psychickej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej
psychickej spôsobilosti
1.
2.
3.
4.
5. Menovaný bol posudzovaný
1. spôsobilý bez obmedzenia na vedenie motorových vozidiel skupiny
a podskupiny:

2. strana
2. nespôsobilý na vedenie motorových vozidiel skupiny a podskupiny:

3. spôsobilý s podmienkou na vedenie motorových vozidiel skupiny
a podskupiny:

6.
7.
8.
9.
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II.
Forma, obsah a spôsob vypåòania dokladu o psychickej spôsobilosti vodièa/dokladu
o podmienenej psychickej spôsobilosti
(1) Doklad o psychickej spôsobilosti vodièa/doklad o podmienenej psychickej spôsobilosti má rozmer 86 mm ×
55 mm a vypåòa sa pod¾a predtlaèe:
1. meno, priezvisko, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje),
2. meno a priezvisko posudzovanej osoby,
3. dátum narodenia alebo rodné èíslo posudzovanej osoby,
4. uvedú sa skupiny a podskupiny vodièských oprávnení, ktorých je posudzovaná osoba drite¾om,
5.
1.  2. posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná
osoba drite¾om, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode,
3.
posudzujúci psychológ uvedie tie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia, ktorých je posudzovaná
osoba drite¾om, na ktoré sa vzahuje záver uvedený v tomto bode takým spôsobom, e uvedie prísluný kód
(prípadne kódy) pod¾a prílohy è. 9 k vyhláke Ministerstva vnútra Slovenskej repuvliky è. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, slovo pre a oznaèenie skupiny a podskupiny vodièského oprávnenia (napr. 600. pre C,
600.01, 600.02-0 pre B); ak je zaznamenaný jeden kód pre viacero skupín a podskupín, viaceré kódy pre
jednu skupinu a podskupinu alebo pre viacero skupín a podskupín vodièského oprávnenia, kódy, skupiny
a podskupiny vodièského oprávnenia sa oddelia èiarkami,
6. miesto a dátum vyhotovenia dokladu o psychickej spôsobilosti,
7. dátum uplynutia platnosti dokladu pod¾a § 31 vyhláky,
8. odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa,
9. evidenèné èíslo dokladu.
(2) Ak v bode 5 niektorý z bodov 1 a 3 nie je pre posudzovanú osobu relevantný, posudzujúci psychológ tento bod
preèiarkne a preèiarknutie potvrdí svojím podpisom..
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99. Za prílohu è. 13 sa vkladajú prílohy è. 13a
a 13c, ktoré znejú:
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Príloha è. 13a
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

ROZSAH A OBSAH ODBORNÉHO PORADENSTVA
I. Odborné poradenstvo so zameraním na alkohol
1. stretnutie
Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizaèné
pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.
Oèakávania a obavy úèastníkov skupiny, opis okolností poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu z h¾adiska samotných úèastníkov skupiny, tatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.
Vysvetlenie modelu uèenie  správanie  zvyky, zhodnotenie prvých dojmov úèastníkmi odborného poradenstva,
zadanie domácej úlohy.
2. stretnutie
Analýza okolností poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu úèastníkmi
odborného poradenstva, skupinová diskusia.
Analýza motívov poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu úèastníkmi
odborného poradenstva, vodièská anamnéza.
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení
pod vplyvom alkoholu konkrétnym úèastníkom odborného poradenstva, moné následky pretrvávajúceho správania.
3. stretnutie
Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých úèastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoloènosti a skupinové procesy.
Koncentrácia alkoholu v krvi, problematika zvykového alkoholu, odhadová výpoètová formulka pod¾a Widmarka.
Naruenie dopravného správania pod vplyvom alkoholu, nebezpeèenstvá a riziká v cestnej premávke.
4. stretnutie
Poívanie, zneuívanie, závislos od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu.
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzh¾adom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri pití alkoholu, kognitívne
pretruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.
Priestor na doplòujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie oèakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba úèastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.
Výstupný individuálny rozhovor.
Prínos odborného poradenstva pre úèastníka a jeho vyuitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity úèastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.

II. Odborné poradenstvo so zameraním na iné návykové látky a lieèivá
1. stretnutie
Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva, pravidlá odborného poradenstva, organizaèné
pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny.
Oèakávania a obavy úèastníkov skupiny, opis okolností poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo lieèiva z h¾adiska samotných úèastníkov skupiny, tatistika nehodovosti, somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky dopravnej nehody.
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Vysvetlenie modelu uèenie  správanie  zvyky, zhodnotenie prvých dojmov úèastníkmi odborného poradenstva,
zadanie domácej úlohy.
2. stretnutie
Analýza okolností poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky
alebo lieèiva úèastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia.
Analýza motívov poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom inej návykovej látky alebo lieèiva úèastníkmi odborného poradenstva, vodièská anamnéza.
Somatické, psychické, sociálne a právne dôsledky poruenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení
pod vplyvom inej návykovej látky alebo lieèiva konkrétnym úèastníkom odborného poradenstva, moné následky
pretrvávajúceho správania.
3. stretnutie
Rozdelenie iných návykových látok a lieèiv a ich pôsobenie na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov poívania inej návykovej látky alebo lieèiva jednotlivých úèastníkov odborného poradenstva, rola inej návykovej látky alebo lieèiva v spoloènosti a skupinové procesy.
Naruenie dopravného správania pod vplyvom inej návykovej látky alebo lieèiva, nebezpeèenstvá a riziká v cestnej
premávke.
4. stretnutie
Poívanie, zneuívanie, závislos od inej návykovej látky alebo lieèiva, stratégie odmietnutia inej návykovej látky alebo lieèiva, konkrétne techniky odmietnutia inej návykovej látky alebo lieèiva.
Sebaobraz a ako ma vnímajú druhí vzh¾adom k aktuálnej situácii, individuálne zvyklosti pri poívaní inej návykovej
látky alebo lieèiva, kognitívne pretruktúrovanie, situácie s vysokým rizikom recidívy.
Priestor na doplòujúce otázky, témy, pripomienky a podobne; vyhodnotenie oèakávaní a obáv, vzájomná spätná väzba úèastníkov skupiny a posudzujúceho psychológa.
Výstupný individuálny rozhovor.
Prínos odborného poradenstva pre úèastníka a jeho vyuitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity úèastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu.
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Príloha è. 13b
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PODROBENÍ SA ODBORNÉMU PORADENSTVU

Meno, adresa (sídlo) posudzujúceho psychológa (aj vo forme odtlaèku peèiatky, ak táto obsahuje poadované údaje)

Posudzovaná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia alebo rodné èíslo:

Týmto potvrdzujem, e posudzovaná osoba absolvovala odborné poradenstvo
pod¾a § 91 ods. 4 zákona è. 8/2009 Z. z.

Miesto a dátum vyhotovenia dokladu:
Evidenèné èíslo dokladu:

odtlaèok peèiatky a podpis posudzujúceho psychológa
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Príloha è. 13c
k vyhláke è. 9/2009 Z. z.

DOKLAD O PRESKÚANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
I.
DOKLAD O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Meno:

Priezvisko:

Rodné priezvisko:*
Dátum narodenia*/rodné íslo:*
Adresa pobytu:
Rozhodnutie (íslo a dátum):
Skupina alebo podskupina vodiského oprávnenia:
Rozsah preskúšania odbornej spôsobilosti:
a) skúška z predpisov o cestnej premávke*

b) skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe*

c) skúška z vedenia motorových vozidiel*
Miesto na preukázanie zaplatenia správneho poplatku

ZÁZNAM O PRESKÚŠANÍ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Protokol o skúške íslo:
1.

Skúška z predpisov o cestnej premávke*

Vodiské oprávnenie skupiny:

Test íslo:

Vyhlasujem, že som bol pouený
poda § 18 ods. 1 vyhlášky
Ot.
Po.
Po. Ot.
Po. Ot.
Po. Ot.
MV SR . 9/2009 Z. z.
Odpove
Odpove
Odpove
Odpove
b. .
b.
.
b. .
.
b.
o skutonostiach uvedených
a b c
2 8
a b c
2
16 a b c
2 24 a b c
3 v § 18 ods. 7 a 9.
1
1. strana testu

2. strana testu

3. strana testu

4. strana testu

Dátum:

2

a

b

c

2

9

a

b

c

2

17

a

b

c

2

25 a

b

c

3

3

a

b

c

2

10

a

b

c

2

18

a

b

c

2

26 a

b

c

3

4

a

b

c

2

11

a

b

c

2

19

a

b

c

2

27 a

b

c

3

5

a

b

c

2

12

a

b

c

2

20

a

b

c

2

Celkový poet dosiahnutých bodov

6

a

b

c

2

13

a

b

c

1

21

a

b

c

2

7

a

b

c

2

14

a

b

c

1

22

a

b

c

2

15

a

b

c

1

23

a

b

c

2

*Nehodiace sa preiarknite.

Podpis:

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára
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Dátum:

Skúška z náuky o vozidlách a ich údržbe*
Znenie otázok

prospel – neprospel

1.

2.
odtlaok peiatky a podpis
skúšobného komisára

3.

Dátum:

Skúška z vedenia motorových vozidiel*

Skúška na autocviisku alebo inej ploche s vylúením cestnej premávky
prospel – neprospel ..................................... da ....................................
Skúška v cestnej premávke

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

prospel – neprospel

odtlaok peiatky a podpis skúšobného komisára

..................................... da ..................................

Hodnotenie preskúšania odbornej spôsobilosti
prospel – neprospel

Dôvod:

odtlaok peiatky a podpis
skúšobného komisára

Hodnotenie vzala osoba podrobujúca sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti na vedomie da:

Meno, priezvisko a podpis osoby podrobujúcej sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti:
.

100. V prílohe è. 17 tvrtom bode sa za slová kategórie L7e vkladajú slová alebo vozidlu kategórie O1, ktorého aným vozidlom je vozidlo kategórie L.
101. V prílohe è. 17 piatom bode sa za slovo L6e
vkladajú slová alebo vozidlu kategórie O1, ktorého
aným vozidlom je vozidlo kategórie L.

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. novembra 2011
okrem èl. I bodov 1 a 6, 8, 10 a 21, 23, 27, 30 a 36,
38, 41, 44 a 48, 50, 52, 53, 58, 59, 88, 89, 92, 94 a 97,
ktoré nadobúdajú úèinnos 19. januára 2013 a èl. I bodov 28 a 29, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. apríla 2013.

Daniel Lipic v. r.
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