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Metodický pokyn - Číslo: 3318/05-520 k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
niektorých zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho
pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým
chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky z 23. mája 2005 č. 2537/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004
č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca
kontaminanty v potravinách v znení neskorších predpisov
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METODICKÝ POKYN
Číslo: 3318/05-520
k § 40 zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých
zákonov a článku 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005
stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne
opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat,
uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

Na účely efektívneho plnenia úloh podľa § 40
zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) a článkov 2 a 3 nariadenia komisie (ES)

č. 349/2005 z 28. februára 2005, stanovujúceho
pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je
určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým
chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady
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90/424/EHS (Ú. v. ES L 055, 01. 03. 2005) (ďalej len „nariadenie“) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn:
K § 40 zákona a článkom 2 a 3 nariadenia
Článok 1
Predmet úhrady
V § 40 zákona sa špecifikuje poskytnutie
úhrady škôd a nákladov v prípade výskytu chorôb
uvedených v prílohe č. 1 zákona.
Článok 2
Právny základ úhrady škôd a nákladov
(1) O úhrade škôd a nákladov na eradikáciu
rozhoduje ministerstvo.
(2) Ak vlastník zvierat splnil núdzové opatrenia
nariadené príslušnou Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou (ďalej len „regionálna
správa“),má nárok na 100 % úhradu:
a) nákladov vynaložených na usmrtenie zvierat,
zničenie ich tiel, prípadne ich produktov, za čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovov a zariadení,
b) škôd spôsobených usmrtením zvierat, prípadne
zničením ich produktov a za zničenie krmív a zariadení, ktoré sa nemôžu dezinfikovať.
(3) Úhradu škôd a nákladov poskytuje ministerstvo vlastníkovi zvierat podľa zákona č. 523/
2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na základe jeho písomnej žiadosti.
(4) Prílohou žiadosti o úhradu škôd a nákladov
sú:
a) prehľad o nariadenej likvidácii zvierat podľa
druhov zvierat, podľa prílohy č. 1 až 5,
b) prehľad o nariadenej likvidácii vajec, podľa prílohy č. 6,
c) vyčíslenie nákladov (vrátane špecifikácie)
a škôd potvrdené úradným veterinárnym lekárom, podľa prílohy č. 7 a 8
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d) výpis z obchodného registra nie starší ako tri
mesiace, ak ide o právnickú osobu alebo osvedčená kópia osvedčenia o zápise do evidencie
samostatne hospodáriaceho roľníka a pridelené
identifikačné číslo,
e) doklad o registri chovu zvierat vedených v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat podľa
§ 18 ods. 1 zákona,
f) doklad o nariadení opatrení podľa § 40 ods. 2
písm. e) zákona vydaný regionálnou správou,
g) číslo bankového účtu,
h) obratová súpiska zvierat za mesiac, v ktorom
bolo nariadené ich usmrtenie, ak ide o subjekty
s podvojným účtovníctvom,
i) doklad preukazujúci náklady na usmrtenie
zvierat,
j) doklad preukazujúci náklady na nakladanie tiel
zvierat a ich prevoz,
k) doklad preukazujúci náklady na zničenie tiel
zvierat a ich produktov,
l) doklad preukazujúci náklady na čistenie, dezinfekciu, dezinsekciu chovov a zariadení,
m) doklad preukazujúci náklady na zničenie kontaminovaných krmív,
n) doklad preukazujúci náklady na zničenie kontaminovaných zariadení, ak ich nemožno dezinfikovať,
o) doklad o hodnote zvierat, vypočítaný ako súčin
hmotnosti usmrtených zvierat a trhovej ceny
podľa kategórií zvierat. Od celkovej vypočítanej hodnoty zvierat sa odpočíta hodnota poskytnutá poisťovňou na základe poistného plnenia zo vzniknutej poistnej udalosti,
p) doklad o výške poistného plnenia zo vzniknutej
poistnej udalosti,
q) doklad o hodnote likvidovaných krmív, vypočítaný ako súčin hmotnosti likvidovaných krmív
a ceny krmív určenej na základe nákupnej ceny
alebo vnútropodnikovej kalkulácie,
r) doklad o hodnote zničených produktov zo zvierat vypočítaný ako súčin hmotnosti zničených
produktov a trhovej ceny,
s) potvrdenie úradného veterinárneho lekára
o splnení nariadených opatrení,
t) kópie faktúr na získanie a náhradu usmrtených
zvierat a kópie faktúr o nákupe alebo predaji
za tri mesiace predchádzajúce usmrteniu,
u) iné podporné dokumenty preukazujúce nárok
na úhradu škôd a nákladov.

Článok 3
Oprávnené náklady a škody
(1) Medzi oprávnené nákladové položky súvisiace s likvidáciou chorôb sa zahrnú len také výdavky, ktoré jednoznačne súvisia s plnením opatrení nariadených regionálnou správou a možno ich
identifikovať a objektivizovať len na obdobie súvisiace s plnením opatrení na eradikáciu chorôb
a to:
a) mzdové náklady (t. zn. vyplatené mzdy a zákonné odvody do fondov poisťovní) na pracovné činnosti vykonané vlastnými pracovníkmi, max. do úrovne aktuálnych priemerných
zárobkov zúčastnených pracovníkov, doložené
výkazom vykonaných prác a mzdové náklady
vyplývajúce z dohôd o vykonaní prác potrebných pre splnenie uložených opatrení,
b) vyfakturované služby dodávateľov vykonané
na objednávku žiadateľa, vrátane poskytnutých
služieb stredísk vytvorených vo vnútri organizácie (poľnohospodárskeho družstva, akciovej
spoločnosti a pod.) dokumentovaných vnútropodnikovými faktúrami v bežných cenových
reláciách, ako sú všetky operácie spojené
s likvidáciou zvierat, čistenie a dezinfekcia objektu, zakonzervovanie zariadenia, veterinárne
rozbory; vývoz močovky z kontaminovaného
objektu len v prípade, že nasleduje nariadené
vyčistenie a dezinfekcia objektu, kde bola močovka uskladnená,
c) náklady materiálovej povahy dokumentované
dokladom o obstaraní materiálu (tovaru) určeného a účtovaného do spotreby v tejto súvislosti, ako sú ochranné prostriedky (odev, rukavice, respirátory, a. i.) a pracovné pomôcky (lopaty, metly, škrabky, a. i.), ktoré sa po ukončení
čistenia a dezinfekcie likvidujú (spaľujú), dezinfekčné prostriedky, náhrada likvidovaných
krmív, spotreba vody a energie len v prípade,
že bolo vopred zabezpečené spoľahlivé meranie spotreby (tzn. samostatné meranie spotreby
v dotknutom objekte) a spotreba potvrdená
zástupcom príslušnej regionálnej správy po
ukončení prác.
(2) Medzi oprávnené náklady sa nezahŕňajú
režijné výdavky, ako sú napríklad platy a náklady

na činnosť manažmentu, strážnu službu, poistné,
poštovné, telefónne poplatky, drobné nákupy
režijného materiálu, odpisy hmotné investičného
majetku i náklady materiálovej povahy, ktoré sa
nedajú jednoznačne identifikovať, alebo objektivizovať len na splnenie nariadených opatrení, ako
napr. spotreba vody a energie v prípade, že nie je
zabezpečené spoľahlivé meranie spotreby v dotknutom objekte.
(3) Daň z pridanej hodnoty nepredstavuje
oprávnený náklad pre platiteľa dane. To znamená,
že pri vyčísľovaní nákladov sa započítavajú len
sumy bez DPH. V prípade, že vlastník likvidovaných zvierat nie je platcom DPH, je oprávneným
nákladom i táto daň vyznačená na faktúre, alebo
doklade o nákupe potrebného materiálu, pričom
pri vyčísľovaní nákladov je potrebné započítavať
sumu s DPH.
(4) Výška škody z dôvodu vyradenia zvierat
vychádza z trhovej hodnoty zvierat pred nakazením
alebo vyradením. Vyčísľuje sa ako súčin hmotnosti
vyradených zvierat a trhovej ceny v Sk.
(5) Trhová cena je cena, ktorú by majiteľ za
bežných okolností dostal za zviera, ktoré sa tesne
predtým nakazilo alebo bolo utratené, zohľadňujúc telesnú kondíciu, kvalitu a vek zvieraťa.
Článok 4
Hodnovernosť predložených dokladov
(1) Pre posúdenie hodnovernosti obstarania
potrebnej služby alebo nákupu potrebného materiálu (tovaru) nie je rozhodujúce, či bol obstaraný
v hotovosti cez pokladňu alebo na faktúru.
(2) Za hodnoverný doklad sa považuje ten,
ktorý obsahuje všetky náležitosti účtovného
dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a všetky
vyznačené údaje na doklade sú čitateľné. Zvlášť
dôležité je, aby doklad obsahoval presné označenie
činnosti, prác, materiálu, tovaru, alebo v prípade
viacerých položiek, ich podrobný rozpis s vyznačením množstva a ceny každej položky. Pri fakturácií sa rozpis viacerých položiek alebo rozpis
vykonaných prác, môže uviesť v prílohe faktúry.
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V prípade, že predložený doklad nespĺňa uvedené
náležitosti, vylúči sa zo započítavania.
(3) Rozsah vyčíslených nákladov a škôd v nadväznosti na nariadené opatrenia potvrdzuje svojim
stanoviskom a podpisom úradný veterinárny lekár
príslušnej regionálnej správy. V stanovisku posudzuje najmä kvalitu a včasnosť vykonaných nariadených opatrení a opodstatnenosť vyčíslených
nákladov a škôd v súlade s článkom 2 ods. 3
písm. b).
Článok 5
Postup administrácie úhrad škôd
a nákladov
(1) Vlastník usmrtených zvierat alebo osoba
oprávnená konať za vlastníka predkladá ministerstvu kompletnú žiadosť o úhradu škôd a nákladov doloženú hodnovernými dokladmi v lehote
stanovenej ministerstvom podľa zákona č. 71/67
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
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neskorších predpisov. Osoba oprávnená konať za
vlastníka zvierat predloží úradne overené plnomocenstvo na vykonanie daného právneho úkonu;
štatutárny zástupca predkladá oprávnenie konať
za právnickú osobu podľa výpisu z obchodného
registra.
(2) zákonom stanovených náležitostí predloží
návrh na úhradu škôd a nákladov na schválenie
do porady vedenia ministerstva.
(3) Ministerstvo zabezpečí a vykoná úhradu do
15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí úhrady škôd a nákladov.
Článok 6
Účinnosť
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť
dňom zverejnenia vo Vestníku ministerstva.
Zsolt Simon, v. r.
minister

Príloha č. 1
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ošípané
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum usmrtenia
Usmrtenie: Poľnohospodársky podnik / bitúnok
Spôsob likvidácie: kafiléria, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť)
Hmotnosť ošípaných v deň likvidácie
Počet ošípaných celkom v ks, z toho
- prasnice
- kance
- ciciaky
- ostatné
Hodnota ošípaných v deň likvidácie, z toho
- prasnice
- kance
- ciciaky
- ostatné
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:

podpis a pečiatka
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Príloha č. 2
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat – hovädzí dobytok
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum usmrtenia
Usmrtenie: Poľnohospodársky podnik / bitúnok
Spôsob likvidácie: kafiléria, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť)
Hmotnosť hovädzieho dobytka v deň likvidácie
Počet hovädzieho dobytka celkom, z toho
- kravy (špecifikovať dojnice a kravy mäsového typu)
- jalovice
- teľatá
- býky
Hodnota hovädzieho dobytka v deň likvidácie, z toho
- kravy (špecifikovať dojnice a kravy mäsového typu)
- jalovice
- teľatá
- býky
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:
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podpis a pečiatka

Príloha č. 3
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - ovce
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum usmrtenia
Usmrtenie: Poľnohospodársky podnik / bitúnok
Spôsob likvidácie: kafiléria, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť)
Hmotnosť oviec v deň likvidácie
Počet oviec celkom v ks, z toho
- bahnice
- barany
- jahňatá
Hodnota oviec v deň likvidácie, z toho
- bahnice
- barany
- jahňatá
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:

podpis a pečiatka
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Príloha č. 4
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - kozy
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum usmrtenia
Usmrtenie: Poľnohospodársky podnik / bitúnok
Spôsob likvidácie: kafiléria, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť))
Hmotnosť kôz v deň likvidácie
Počet kôz celkom v ks, z toho
- kozy
- capy
- kozľatá
Hodnota kôz v deň likvidácie, z toho
- kozy
- capy
- kozľatá
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:
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podpis a pečiatka

Príloha č. 5
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii zvierat - hydina
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum usmrtenia
Usmrtenie: Poľnohospodársky podnik / bitúnok
Spôsob likvidácie: kafiléria, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť)
Hmotnosť hydiny v deň likvidácie
Počet hydiny celkom v ks, z toho
- nosnice
- brojlery
- plemenné sliepky
- kačice
- husi
- morky
Hodnota hydiny v deň likvidácie, z toho
- nosnice
- brojlery
- plemenné sliepky
- kačice
- husi
- morky
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:

podpis a pečiatka
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Príloha č. 6
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Prehľad o nariadenej likvidácii vajec
Číslo ohniska nákazy
Kontakt s ohniskom nákazy
Iné
IČO
Chovateľ: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Miesto prevádzky
Majiteľ vajec: Názov subjektu / Priezvisko a meno
Dátum likvidácie
Likvidácia: Poľnohospodársky podnik / iné
Spôsob likvidácie: prevádzka, spaľovanie na mieste, iné
(upresniť))
Hmotnosť v deň likvidácie
Počet vajec celkom v ks, z toho podľa kategórie
- nosnice
- brojlery
- plemenné sliepky
- kačice
- husi
- morky
Hodnota vajec celkom v deň likvidácie, z toho
- nosnice
- brojlery
- plemenné sliepky
- kačice
- husi
- morky
Úhrada od poisťovne
Požadovaná úhrada zo štátneho rozpočtu

Vystavil:
Dňa:
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podpis a pečiatka

Príloha č. 7
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Špecifikácia nákladov uvedených v žiadosti a posúdenie oprávnenosti čerpania nákladov
príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Číslo Popis nákladu
Čerpanie v Sk
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.
4.1.
4.2.
4.3
4.4.
4.5.
4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.

Spolu vyradenie
(náklady na zabitie, nakladanie, ....)

Spolu likvidácia tiel usmrtených zvierat (doprava
a spracovanie)

Spolu likvidácia vajec (doprava a spracovanie)

Spolu čistenie a dezinfekcia / dezinsekcia
(plat a produkty)

Spolu krmivo a mlieko (náhrada a likvidácia)

Spolu zariadenie (náhrada a likvidácia)
Vzniknuté náklady spolu (okrem hodnoty zvierat)
Vystavil:
podpis a pečiatka
Dňa:
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Príloha č. 8
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Požiadavka na úhradu nákladov – sumarizácia podľa jednotlivých položiek uvedených
v prílohe č. 7
Náklady
Výška nákladov v Sk
1. Vyradenie (náklady na usmrtenie, nakladanie,...)
2. Likvidácia tiel usmrtených zvierat (doprava a spracovanie)
3. Likvidácia vajec (doprava a spracovanie)
4. Čistenie a dezinfekcia / dezinsekcia (plat a produkty)
5. Krmivo a mlieko (náhrada a likvidácia)
6. Zariadenie (náhrada a likvidácia)
Spolu

Vystavil:
Dňa:

podpis a pečiatka

Náklady a škody podľa § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 488/2002 Z.z. potvrdzuje:
Meno:
Dňa:
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podpis a pečiatka

Príloha č. 9
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov
Odsek
písmeno
obsah ustanovenia odseku
§ 40
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo
1
zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, vlastník zvieraťa má nárok na
úhradu 100 %
1

a)

nákladov vynaložených za usmrtenie zvierat, zničenie tiel, prípadne
ich produktov, za čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovov a zariadení,

1

b)

škôd spôsobených usmrtením zvierat, prípadne zničením ich produktov a za zničenie krmív a zariadení, ktoré sa nemôžu dezinfikovať.
Nárok na úhradu nákladov a škôd podľa odseku 1 vznikne, ak vlastník zvierat splnil tieto nariadené núdzové opatrenia:

2
2

a)

izoláciu chovu od vzniku podozrenia na chorobu,

2

b)

usmrtenie vnímavých druhov zvierat, ktoré sú choré alebo kontaminované chorobou alebo ktoré sú podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou, a zničenie ich tiel; ak ide o mor hydiny, tieto opatrenia sa vzťahujú aj na zničenie vajec,

2

c)

zničenie kontaminovaných krmív a kontaminovaných zariadení, ak
tieto zariadenia nemožno dezinfikovať,

2

d)

čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia chovu a zariadenia chovu,

2

e)

vymedzenie ochranných pásiem ohniska choroby,

2

f)

dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu infekcie,

2

g)

dodržanie lehoty od usmrtenia a odstránenia zvierat z chovu po opätovné naskladnenie chovu.

3

Úhradu podľa odseku 1 poskytuje ministerstvo vlastníkovi zvierat
podľa osobitného predpisu na základe jeho písomnej žiadosti. Prílohou k žiadosti sú doklady o splnení opatrení podľa odseku 2 a vyčíslenie nákladov a škôd potvrdené úradným veterinárnym lekárom.

4

Ak ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára
rozhodne očkovať zvieratá proti niektorej z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, očkovacia látka a výkon očkovania sa hradia z
prostriedkov štátneho rozpočtu.
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5

Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne pseudomor hydiny,
úhrada škôd a vynaložených nákladov sa vykonáva podľa odsekov 1
až 3; očkovacia látka a výkon očkovania sa hradia z prostriedkov
štáneho rozpočtu, len ak o úhrade nákladov na očkovanie rozhodne
ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára.

6

Ak sa v Slovenskej republike vyskytla zoonóza, ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára v záujme ochrany zdravia ľudí rozhodne o uplatnení ustanovení odsekov 1 až 3.

7

Podrobnejšiu úpravu úhrady nákladov a škôd uvedených v odseku 1
ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky vydané podľa
osobitného predpisu.

8

V naliehavých prípadoch podľa § 32 ods. 1 a § 33 ods. 9 sa veterinárnym lekárom, ktorí sú priamo riadení podľa § 6 ods. 3 písm. a)
prvého bodu, poskytne náhrada za vykonanie odborných veterinárnych činností potrebných na eradikáciu choroby.
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Príloha č. 10
k metodickému pokynu č. 3318/05-520
Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúce pravidlá
financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti
určitým chorobám zvierat, uvedené v rozhodnutí Rady 90/424/EHS
článok
písmeno
obsah ustanovenia odseku
nariadenia
Definície.
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje:

2
2

a)

„bezodkladná a primeraná náhrada strát“: platba, ktorá sa uskutoční
do 90 dní od utratenia zvierat, a zodpovedá náhrade v trhovej cene
zvierat pred tým, ako sa nakazili alebo boli utratené,

2

b)

„trhová cena“: cena, ktorú by majiteľ za bežných okolností dostal za
zviera, ktoré sa tesne predtým nakazilo alebo bolo utratené, zohľadňujúc telesnú kondíciu, kvalitu a vek zvieraťa,

2

c)

„primerané výdavky“: ide o výdavky, ktoré vznikajú pri nákupe zariadení, služieb za cenu, ktorá nie je disproporčná voči platnej trhovej hodnote pred určením diagnózy,

2

d)

„nevyhnutné výdavky“: ide o výdavky, ktoré vznikajú pri nákupe
zariadení alebo služieb, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 alebo
článku 11 ods. 4 písm. a) bode i) až iv) a písm. b) rozhodnutia
90/424/EHS, v prípadoch, keď sa preukázala ich podstata a priame
spojenie s oprávnenými výdavkami v súlade s definíciou v článku 3
tohto nariadenia;

2

e)

„povinné utratenie“: povinné utratenie v prípadoch vyhlásených
ohnísk nákazy a preventívnych utratení, ktoré sú presne predpísané
a vykonané z dôvodu špecifického zdravotného rizika (ako výsledok
kontaktu, priľahlých miest alebo podozrenia, supresívne očkovanie).
Definície v písmenách a) až d) sa uplatňujú aj v prípadoch povinnej
likvidácie vajec.

3

3

Oprávnené výdavky na finančnú podporu zo Spoločenstva
Členské štáty majú nárok na finančnú podporu zo Spoločenstva
takto:
a)

bezodkladná a primeraná náhrada strát sa vypláca tým majiteľom,
ktorí sú nútení utratiť svoje zvieratá alebo zlikvidovať vajcia v súlade s článkom 3 ods. 2 prvou a siedmou zarážkou a článkom 11
ods. 4 písm. a) bodom i) rozhodnutia 90/424/EHS,
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3

b)

3

c)
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operačné náklady, ktoré sa vyplácajú v súvislosti s povinným utratením alebo likvidáciou zvierat a kontaminovaných produktov, čistením a dezinfekciou budov, čistením a dezinfekciou, v prípade potreby zničením kontaminovaného zariadenia, v súlade s ustanoveniami
článku 3 ods. 2 prvej, druhej a tretej zarážky a článku 11 ods. 4
písm. a) bodu i) až iv) a písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS
výdavky spojené s ďalšími opatreniami prijatými v rámci a podľa
podmienok stanovených v špecifických rozhodnutiach týkajúcich sa
finančných príspevkov Spoločenstva na takéto opatrenia, najmä výdavky týkajúce sa prípadných opatrení na vakcináciu.
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VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. mája 2005 č. 2537/2005-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu
Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách ustanovujú:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/3/2004 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách, (oznámenie č. 241/2004 Z. z)
v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 3 sa časť A I dopĺňa bodom 5.7.,
ktorý vrátane nadpisu znie:
„5.7. Potraviny určené pre dojčatá a malé deti
5.7.1.Postup odberu vzoriek
Použije sa postup odberu vzoriek na mlieko,
upravené a zmesné potraviny a odvodené
výrobky podľa bodov 5.4. až 5.6.
5.7.2.Prevzatie dávky
Vzorkovaná dávka sa posúdi ako

a) vyhovujúca, ak súhrnná vzorka je v súlade s najvyšším prípustným množstvom
pri zohľadnení neistoty merania a opravy
(korekcie) výsledku vzhľadom na výťažnosť,
b) nevyhovujúca, ak súhrnná vzorka nepochybne presahuje najvyššie prípustné
množstvo pri zohľadnení neistoty merania
a opravy výsledku vzhľadom na výťažnosť.“.
2. V prílohe č. 3 časť A II. bod 2. vrátane nadpisu
znie:
„2. Úprava vzorky
Každá laboratórna vzorka sa pripraví jemným
zomletím a dôkladným premiešaním postupom,
ktorým sa preukázateľne dosiahne jej úplná homogenizácia.
Ak sa najvyššie prípustné množstvo vzťahuje
na sušinu, stanoví sa obsah sušiny v časti zhomogenizovanej vzorky, pričom sa použije postup stanovenia sušiny, ktorý je pre tento typ materiálu preukázateľne presný.”.
3. V prílohe č. 3 časť B I bod 5. vrátane nadpisu
znie:
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„5. Vyhodnotenie vzorkovanej dávky alebo
jej časti
Kontrolné laboratórium analyzuje laboratórnu
vzorku na účely úradnej kontroly najmenej dvomi
nezávislými analýzami a vypočíta priemernú hodnotu výsledkov.
Vzorkovaná dávka alebo jej časť sa posúdi
ako
a) vyhovujúca, ak priemerná hodnota nepresiahne
príslušné najvyššie prípustné množstvo ustanovené v osobitnom predpise1) po zohľadnení
neistoty merania a opravy (korekcie) výsledku
vzhľadom na výťažnosť,
b) nevyhovujúca, ak priemerná hodnota jednoznačne presiahne príslušné najvyššie prípustné
množstvo1) po zohľadnení neistoty merania
a opravy výsledku vzhľadom na výťažnosť.
Uvedené pravidlá interpretácie výsledkov sú
uplatniteľné na analytické výsledky získané zo
vzorky odobratej na úradnú kontrolu.
Ak ide o analýzu na účel obhajoby alebo rozhodovacieho konania, uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„ Nariadenie Komisie (ES) č. 466/2001 z 8. marca 2001, ustanovujúce najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov v potravinách v platnom znení (Ú. v. EÚ, L 077, 16.
3. 2001).“.
1)

4. V prílohe č. 3 sa časť B II. dopĺňa bodom
3.3.3., ktorý znie:
„3.3.3. Kritéria spoľahlivosti – koncepcia neistoty
Vhodnosť metódy analýzy, ktorú používa
laboratórium, možno posúdiť aj pomocou
koncepcie neistoty merania. Laboratórium
môže použiť metódu, ktorá poskytuje výsledky v rámci maximálnej štandardnej neistoty. Maximálnu štandardnú neistotu
možno vypočítať podľa vzorca
Uf = ( LOD / 2) 2 + (αC ) 2

18

v ktorom
Uf je maximálna štandardná neistota,
LOD je detekčný limit metódy,
C
je príslušná koncentrácia,
α
je numerický faktor, ktorý sa má používať
v závislosti na hodnote C; hodnoty, ktoré
sa majú používať, sú uvedené v tabuľke:
C (µg/kg)
≤ 50
1 – 500
501 – 1 000
1 001 – 10 000
≥ 10 000

α
0,2
0,18
0,15
0,12
0,1

U je rozšírená neistota merania pri použití koeficientu pokrytia 2, ktorý poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95 %.
Ak analytická metóda poskytuje výsledky s neistotou merania menšou ako maximálna štandardná
neistota, metóda je rovnako vhodná ako metóda,
ktorá spĺňa vyššie uvedené kritériá spoľahlivosti.“.
5. V prílohe č. 3 časť B II. bod 3.4. vrátane nadpisu znie:
„3.4. Odhad analytickej presnosti, výpočet výťažnosti a uvádzanie výsledkov
Tam, kde je to možné, sa presnosť analýzy
odhaduje zaradením vhodných certifikovaných referenčných materiálov do analýzy.
Analytický výsledok sa uvádza opravený
(korigovaný) vzhľadom na výťažnosť alebo
bez opravy vzhľadom na výťažnosť. Musí
sa uvádzať spôsob uvádzania výsledku a hodnota výťažnosti.
Analytický výsledok sa uvádza ako x ± U,
kde x je analytický výsledok a U je neistota
merania.“.
6. V prílohe č. 3 časť C I body 4.3. až 4.6. vrátane nadpisu znejú:
„4.3. Všeobecný prehľad postupu odberu vzoriek
obilia, sušených hrozienok a praženej kávy

Tabuľka č. l
Rozdelenie vzorkovanej dávky na časti dávky v závislosti od potraviny (výrobku) a hmotnosti
vzorkovanej dávky
Hmotnosť
Hmotnosť alebo Počet čiastvzorkovanej
počet častí dávky kových vzodávky (t)
riek
100
≥1500
500 t
Obilie a výrobky z
> 300 a < 1 500 3 časti dávky
100
obilia
100 1
100
≥50a≤300
3-100 (*)
<50
15-30 1
Sušené hrozienka (ko- ≥15
100
rintky, hrozienka a <15
10-100 (**)
sultánky)
Pražená káva, mletá ≥15
15-30 1
100
pražená káva a roz- <15
10-100 (**)
pustná káva
(*) Podľa hmotnosti dávky - pozri tabuľku č. 2 tejto prílohy. (**)
Podľa hmotnosti dávky - pozri tabuľku č. 3 tejto prílohy.
Skupina potravín

4.4. Postup odberu vzoriek obilia, výrobkov z obilia
(dávky < 501), praženej kávy, mletej praženej
kávy, rozpustnej kávy a sušených hrozienok
(dávky < 151)
4.4. l. Ak časti vzorkovanej dávky možno fyzicky
oddeliť, každá dávka sa rozdelí na časti
dávky podľa tabuľky č. l. Keďže hmotnosť
vzorkovanej dávky nieje vždy presným násobkom hmotností jej častí, hmotnosť časti
vzorkovanej dávky sa môže odchyľovať od uvedenej hmotnosti najviac o 20 %.
4.4.2. Vzorky sa musia odoberať z každej časti
dávky samostatne.
4.4.3. Počet čiastkových vzoriek je 100.
4.4.4. Hmotnosť súhrnnej vzorky je 10 kg.
4.4.5. Ak nemožno uplatniť horeuvedený postup
odberu vzoriek z dôvodu ekonomických dôsledkov vyplývajúcich z poškodenia dávky
(vzhľadom na spôsoby balenia, spôsoby
prepravy atd'.), možno uplatniť alternatívny

Hmotnosť
súhrnnej
vzorky(kg)
10
10
10
1-10
10
1-10
10
1-10

postup odberu za predpokladu, že tento je čo
najreprezentatívnejší apodrobne opísaný a
zdokumentovaný.
4.5. Odber vzoriek obilia, výrobkov z obilia
(dávky < 501), praženej kávy, mletej praženej kávy, rozpustnej kávy a sušených hrozienok
(dávky < 151)
Ak ide o dávky obilia menšie ako 50 t a
dávky praženej kávy, mletej praženej kávy, rozpustnej kávy a sušených hrozienok menšie ako
15 t, použije sa odberový plán s 10 až 100
čiastkovými vzorkami v závislosti od hmotnosti dávky, ktorého výsledkom bude súhrnná vzorka o hmotnosti l kg až 10 kg. Pri
veľmi malých dávkach obilia a výrobkov z obilia (<0,5 t) možno odobrať menej čiastkových vzoriek, ale v takomto prípade súhrnná vzorka, ktorá vznikne spojením
všetkých čiastkových vzoriek, musí mať
hmotnosť naj menej l kg. Pri stanovení počtu
čiastkových vzoriek, ktoré treba odobrať, možno
postupovať podľa tabuľky č. 2.
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Tabuľka č. 2
Odporúčaný počet čiastkových vzoriek v závislosti od hmotnosti vzorkovanej dávky obilia
a výrobkov z obilia
Hmotnosť vzorkovanej dávky
(t)
≤ 0,05
> 0,05 a ≤ 0,5
> 0 , 5 a≤ l
>1 a≤ 3
> 3 a≤ 1 0
>10a≤ 20
> 2 0 a≤ 50

Počet čiastkových vzoriek

3
5
10
20
40
60
100

Tabuľka č. 3
Odporúčaný počet čiastkových vzoriek v závislosti od hmotnosti vzorkovanej dávky praženej kávy, mletej praženej kávy, rozpustnej kávy a sušených hrozienok
Hmotnosť vzorkovanej dávky
(t)
≤ 0,1
> 0,1 a ≤ 0,2
> 0,2 a ≤ 0,5
> 0,5 a ≤ 1,0
> 1,0 a ≤ 2,0
> 2,0 a ≤ 5,0
> 5,0 a ≤ 10,0
> 10,0 a ≤ 15,0

Počet čiastkových vzoriek

4.6. Postup pri odbere vzoriek potravín určených
pre dojčatá a malé deti Pri odbere vzoriek
sa použije postup pre obilie a výrobky z obilia uvedený v bode 4.5. tejto prílohy. Počet
čiastkových vzoriek, ktoré sa musia odobrať,
je v závislosti od hmotnosti vzorkovanej
dávky najmenej l O a najviac 100 podľa tabuľky č. 2 v bode 4.5. Hmotnosť čiastkovej
vzorky má byť asi 100 g. Ak ide o potraviny v
maloobchodnom balení, závisí hmotnosť
čiastkovej vzorky od hmotnosti maloobchodného balenia.
Hmotnosť dôkladne premiešanej súhrnnej
vzorky je l kg až 10 kg.".
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10
15
20
30
40
60
80
100
7. V prílohe č. 3 sa časť CI dopĺňa bodom 4.6.a,
ktorý vrátane nadpisu znie:
„4.6.a. Postup pri odbere vzoriek vína a hroznovej
šťavy
Súhrnná vzorka musí mať najmenej l kg
okrem prípadov, keď to nie je možné,
napr. keď vzorkou je jedna fľaša.
Minimálny počet čiastkových vzoriek,
ktoré treba odobrať zo vzorkovanej
dávky, musí byť v súlade s tabuľkou č.
4.

Tabuľka č. 4
Minimálny počet čiastkových vzoriek, ktoré treba odobrať zo vzorkovanej dávky
Forma obchodného
balenia
Veľkoobjemové balenie hroznová šťava, víno
Fľaše/balenia - hroznová šťava
Fľaše/balenia - hroznová šťava
Fľaše/balenia - hroznová šťava
Fľaše/balenia - víno
Fľaše/balenia - víno
Fľaše/balenia - víno

Vzorkovaná
(D

dávka

Minimálny
počet
čiastkových vzoriek,
ktoré treba odobrať

...

3

≤ 50
50 až 500
>500
≤ 50
50 až 500
>500

3
5
10
1
2
3

Počet čiastkových vzoriek závisí od formy,
v akej sa príslušné výrobky dodávajú. Ak ide o
tekuté výrobky v nádobách, treba dávku tesne
pred odberom vzorky dôkladne premiešať ručne
alebo mechanicky tak, aby nedošlo k poškodeniu
kvality výrobku. V takomto prípade možno predpokladať homogénne rozptýlenie ochratoxínu A
v rámci vzorkovanej dávky. Preto stačí zo vzorkovanej dávky odobrať tri čiastkové vzorky a z
nich vytvoriť súhrnnú vzorku.
Čiastkové vzorky, ktorými môže byť jednotlivá
fľaša alebo balenie, musia mať približne rovnakú
hmotnosť. Hmotnosť jednej čiastkovej vzorky
musí byť najmenej 100 gramov, pričom súhrnná
vzorka musí mať najmenej l kg. Nedodržanie tohto
postupu sa musí zaznamenať do protokolu podľa
bodu 3.8.".
8. V prílohe č. 3 sa časť CI dopĺňa bodom 4.7.,
ktorý vrátane nadpisu znie:
„4.7. Odber vzoriek v štádiu maloobchodného
predaja
Odber vzoriek potravín v štádiu maloobchodného predaja sa vykonáva, ak je to
možné, v súlade s uvedenými ustanoveniami
na odber vzoriek. Ak to nie je možné, v štádiu maloobchodného predaja možno použiť
iný účinný postup odberu vzoriek za predpokladu, že sa zabezpečí dostatočná reprezentatívnosť odoberanej vzorky.".
9. V prílohe č. 3 časť CI bod 5. vrátane nadpisu
znie:

„5. Vyhodnotenie vzorkovanej dávky alebo
jej časti
Vzorkovaná dávka sa posúdi ako
a) vyhovujúca, ak súhrnná vzorka spĺňa najvyššie
prípustné množstvo pri zohľadnení neistoty
merania a opravy (korekcie) výsledku vzhľadom na výťažnosť,
b) nevyhovujúca, ak súhrnná vzorka nepochybne
presahuje najvyššie prípustné množstvo pri
zohľadnení neistoty merania a oprave výsledku
vzhľadom na výťažnosť.".
10. V prílohe č. 3 časť CII. bod 2. vrátane nadpisu znie:

„2. Úprava vzorky
Každá laboratórna vzorka sa pripraví jemným
zomletím a dôkladným premiešaním postupom,
ktorým sa preukázateľne dosiahne jej úplná homogenizácia.
Ak sa najvyššie prípustné množstvo vzťahuje
na sušinu, stanoví sa obsah sušiny v časti zhomogenizovanej vzorky, pričom sa použije postup stanovenia sušiny, ktorý je pre tento typ materiálu
preukázateľne presný.".
11. V prílohe č. 3 časť C II. bod 4.4. vrátane
nadpisu znie:
„4.4. Výpočet výťažnosti a uvádzanie výsledkov
Analytický výsledok sa uvádza opravený
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vzhľadom na výťažnosť alebo bez opravy
vzhľadom na výťažnosť. Spôsob uvádzania
výsledku a hodnota výťažnosti sa musia
uviesť. Pri kontrole zhody s predpismi sa použije analytický výsledok opravený vzhľadom
na výťažnosť (časť I bod 5).
Výsledok analýzy sa uvádza ako x ± U,
pričom x je výsledok analýzy a U je rozšírená
neistota merania.
U je rozšírená neistota merania pri použití
faktora pokrytia 2, ktorý poskytuje stupeň
spoľahlivosti približne 95 %.“.
12. V prílohe č. 3 sa časť D I dopĺňa bodom 4.3.,
ktorý vrátane nadpisu znie:
„4.3.Osobitné ustanovenia na odber vzoriek z
dávok obsahujúcich celé ryby
Počet čiastkových vzoriek, ktoré sa odoberajú zo vzorkovanej dávky, je uvedený v tabuľke č. 1. Súhrnná vzorka, ktorá sa skladá
zo všetkých čiastkových vzoriek, musí mať
hmotnosť najmenej 1 kg (bod 3.5.).
4.3.1.Ak vzorkovaná dávka, z ktorej sa má odobrať vzorka, obsahuje malé ryby (jednotlivé
ryby o hmotnosti menej ako 1 kg), odoberá
sa ako čiastková vzorka na vytvorenie súhrnnej vzorky celá ryba. Ak hmotnosť výslednej súhrnnej vzorky je viac ako 3 kg,
čiastková vzorka o hmotnosti najmenej 100 g
môže pozostávať zo strednej časti ryby,
ktorá tvorí súhrnnú vzorku. Celá časť, na
ktorú sa vzťahuje najvyššie prípustné množstvo, sa používa na homogenizáciu vzorky.
4.3.2.Ak vzorkovaná dávka, z ktorej sa má odobrať vzorka, obsahuje väčšie ryby (jednotlivé ryby o hmotnosti viac ako 1 kg), ako
čiastková vzorka sa odoberá stredná časť
ryby. Každá čiastková vzorka musí mať
hmotnosť najmenej 100 g. Ak vzorkovaná
dávka, z ktorej sa má odobrať vzorka, pozostáva z veľmi veľkých rýb (t.j. viac ako
6 kg) a odobratie kusa zo strednej časti ryby
by spôsobilo závažnú hospodársku škodu,
za dostatočné možno považovať odobratie
troch čiastkových vzoriek, každá o hmotnosti najmenej 350 g, bez ohľadu na veľkosť dávky.“.
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13. V prílohe č. 3 časť D I bod 5. vrátane nadpisu
znie:
„5. Vyhodnotenie vzorkovanej dávky alebo
jej časti
Vzorkovaná dávka sa posúdi ako
a) vyhovujúca, ak analytický výsledok jednotlivých analýz nepresahuje príslušné najvyššie
prípustné množstvo podľa osobitného predpisu1) pri zohľadnení neistoty merania,
b) nevyhovujúca vzhľadom na najvyššie prípustné
množstvo podľa osobitného predpisu1), ak analytický výsledok potvrdený opakovanou (dvojitou) analýzou a vypočítaný ako priemerná
hodnota najmenej dvoch nezávislých stanovení
nepochybne presahuje najvyššie prípustné
množstvo pri zohľadnení neistoty merania.
Zohľadnenie neistoty merania možno vykonať
týmito postupmi:
a) výpočtom rozšírenej neistoty merania pri použití
koeficientu pokrytia 2, ktorý poskytuje úroveň
spoľahlivosti približne 95 %,
b) zavedením rozhodovacieho limitu (CCα) podľa
osobitného predpisu8a).
Uvedené pravidlá interpretácie výsledkov sú
uplatniteľné na analytický výsledok získaný zo
vzorky na úradnú kontrolu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Rozhodnutie Komisie 2002/657/ES z 12. augusta 2002,
ktorým sa vykonáva smernica Rady 96/23/ES týkajúcej sa
vykonávania analytických metód a interpretácie výsledkov
v platnom znení (Ú. v. ES L 221, 17.8.2002).“.

14. V prílohe č. 3 časť D II sa na konci bodu 2
pripája táto veta:
„Len na účely tohto výnosu je akceptovanou
špecifickou hranicou určenia jednotlivého kongenéru koncentrácia analytu v extrakte vzorky,
ktorá spôsobuje reakciu meracieho prístroja
na dvoch rozličných iónoch, ktoré sa musia
sledovať s pomerom signál/šum 3 : 1 pri menej
citlivom signále a ktorá spĺňa základné požiadavky, ako je opísané v metóde EPA 1613
revízia B.“.
15. Príloha č. 4 sa dopĺňa bodmi 18 až 21, ktoré

znejú:
„18. Smernica Komisie 2004/43/ES z 13. apríla 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/53/ES
a smernica 2002/26/ES, pokiaľ ide o metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu
obsahu aflatoxínov a ochratoxínu A v potravinách pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ, L 113, 20. 4.
2004).
19. Smernica Komisie 2004/44/ES z 13. apríla 2004, ktorá mení a dopĺňa smernicu 2002/69/ES, ktorou
sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy na úradnú kontrolu dioxínov a na stanovenie
dioxínom podobných PCB v potravinách (Ú. v. EÚ, L 113, 20. 4. 2004).
20. Smernica Komisie 2005/4/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/22/ES,
ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia,
ortuti a 3-MCPD v potravinách (Ú. v. EÚ, L 19, 21. 1. 2005).
21. Smernica Komisie 2005/5/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/26/ES
ustanovujúca metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pri úradnej kontrole množstiev ochratoxínu
A v niektorých potravinách (Ú. v. EÚ, L 27, 29. 1. 2005).“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

Minister zdravotníctva
Slovenskej republiky

Minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Rudolf Zajac, v. r.

Zsolt Simon, v. r.
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