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V ý n o s
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 26. marca 2001 č. 467/201-100,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27 odsek 4 zákona č. 337/1998 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z.
ustanovuje:

opatreniach pri nákazách hospodárskych zvierat, ako
aj zoznam nákaz a hromadných ochorení zvierat, ktorých diagnostika, prevencia a zdolávanie sa vykonáva
vo verejnom záujme a ktoré sa hradia z prostriedkov
štátneho rozpočtu.

P R V Á Č A S Ť
ÚVODNÉ USTANOVENIE

D R U H Á Č A S Ť
PREVENCIA A PROFYLAXIA

§1
Predmet úpravy

§2
Prevencia v chovoch zvierat
a vo farmových chovoch zveri

Tento výnos upravuje podrobnosti o ochrane
zdravia zvierat, prevencii, profylaxii a zdolávacích

(1) Prevencia je
1

a) vytváranie podmienok pre chov zvierat, ktoré zabezpečia biologické potreby, dobrý zdravotný stav
a úžitkovosť zvierat,
b) vykonávanie veterinárnych opatrení podľa veterinárnych predpisov a odbornej činnosti, ktorá umožní predchádzať vzniku nákaz, závažných porúch
zdravia zvierat s negatívnymi dôsledkami na biologickú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť živočíšnych produktov a biologického materiálu.

b) plniť opatrenia orgánu veterinárnej starostlivosti
na zamedzenie vzniku a šírenia nákaz, chorôb
prenosných zo zvieraťa na človeka, ako aj iných
škodlivých vplyvov ohrozujúcich zdravie zvierat.

(2) Jednotlivé druhy zvierat musia byť umiestnené
v budovách a zariadeniach, ktoré vyhovujú ich biologickým potrebám. Vstupné miesta do týchto budov
a zariadení musia byť vybavené dezinfekčnými zariadeniami a zabezpečené primeranou zásobou dezinfekčných prostriedkov. Budovy a zariadenia musia byť
stavebne a prevádzkovo zabezpečené oddelenými
ustajňovacími priestormi pre

(1) Chovateľ je povinný zabezpečiť odber minimálneho počtu vzoriek na laboratórne vyšetrenie na
prítomnosť salmonel v reprodukčnom chove hydiny na
produkciu násadových vajec, v ktorom je viac ako 250
kusov hydiny.

a) karanténu zvierat premiestnených do chovu od
iných chovateľov,
b) izolovanie zvierat nákazou chorých, u ktorých boli
zistené klinické alebo posmrtné zmeny typické pre
nákazu; nákaza musí byť potvrdená laboratórnym
vyšetrením alebo sa jedná o zvieratá z nákazy podozrivé, u ktorých sa prejavujú klinické alebo posmrtné zmeny takého charakteru, že vzbudzujú
podozrenie na nákazu.
(3) Do objektov a zariadení chovov zvierat nesmie
byť voľný prístup cudzím zvieratám a zvieratám iného
druhu, než sú v nich umiestnené.
(4) Vstupovať do objektov a zariadení pre zvieratá
môžu len chovatelia a osoby chovateľom určené,
prípadne osoby oprávnené 1) .
(5) Do objektov a zariadení pre zvieratá možno
umiestniť len zdravé zvieratá. Je zakázané premiestňovať zvieratá choré nákazou alebo zvieratá z nákazy
podozrivé.
(6) Prevádzkovateľ objektu alebo zariadenia pre
chov zvierat je povinný zabezpečiť
a) ochranu objektov,
b) evidenciu osôb a dopravných prostriedkov pri
vstupe do chovu,
c ) dodržiavanie hygienických podmienok
d) zabránenie voľného prístupu cudzím zvieratám
a zvieratám iného druhu, ako sú v nich umiestnené.
(7) Vlastníci alebo užívatelia pôdy, patriacej do
poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného
pôdneho fondu alebo lesov a vôd sú povinní
a) sledovať zdravotný stav zveri, rýb a ďalších živočíchov,

1)

2

§ 22 ods. 1 písmeno a) zákona č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z.

§3
Osobitné požiadavky na prevenciu
salmonel v reprodukčných chovoch hydiny

(2) Odber musí byť vykonaný u dodanej jednodňovej hydiny, štvortýždňových kurčiat a od mládok dva
týždne pred znáškou.
(3) U dodanej jednodňovej hydiny je potrebné odobrať stery z vnútorných stien z obalov, v ktorých boli
kurčatá prepravované a odobrať a zaslať na vyšetrenie kurčatá uhynuté pri preprave.
(4) Od štvortýždňových kurčiat a mládok dva
týždne pred znáškou je potrebné odobrať vzorku
trusu, ktorá je zložená zo samostatných čerstvých
vzoriek trusu o hmotnosti jedného gramu odobratých
na viacerých miestach ustajňovacích budov pre vytvorenie zmesnej vzorky podľa nasledovnej schémy
počet ks hydiny v jednej hale

počet vzoriek trusu

1 – 24

počet vzoriek rovnaký
ako počet ks hydiny
až do maxima 20
20
25
30
35
40
50
55
60

25 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 89
90 – 199
200 – 499
nad 500

(5) Počas znášky je potrebné odobrať vzorku trusu
najmenej raz za dva týždne v množstve podľa odseku 4; vzorky je potrebné odoberať aj v chove, ktorý
produkuje násadové vajcia do liahne o kapacite inkubácie menej ako 1000 vajec.
(6) V liahňach embryí sa musí najmenej raz za dva
týždne odobrať jedna vzorka mekónia od 250 vyliahnutých kurčiat alebo 50 embryí uhynutých v škrupine z každého kŕdľa, ktorý produkuje násadové vajcia do liahne o kapacite inkubácie nad 1000 vajec;
tieto vzorky je potrebné odobrať i u kŕdľa, ktorý má menej ako 250 kusov hydiny a ktorý zasiela násadové
vajcia do liahne o kapacite inkubácie nad 1000 kusov
vajec.
(7) Odber vzoriek v reprodukčnom chove musí
každých osem týždňov vykonať štátny veterinárny
lekár.

§4
Profylaxia
(1) Je zakázané očkovanie proti nákazám uvedeným v prílohe č. 1 - zoznam A, okrem pseudomoru
hydiny a použitie hyperimúnnych sér proti týmto nákazám.
(2) Ak to vyžaduje nákazová situácia, príslušný
orgán veterinárnej starostlivosti nariadi núdzové očkovanie zvierat. Pri nákazách uvedených v prílohe
č. 1 - zoznam A je potrebné vypracovať plán očkovania, ktorý musí obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zdôvodnenie očkovania,
rozsah zóny očkovania,
druh, kategóriu a počet vnímavých zvierat,
druh očkovacej látky,
čas, po ktorý bude vykonávané očkovanie,
identifikáciu a registráciu očkovaných zvierat,
opatrenia pri premiestňovaní očkovaných zvierat,
ich potomstva a produktov z nich.

(3) Zvieratá očkované proti nákazám podľa odseku 2 možno premiestniť zo zóny, v ktorej sa vykonáva očkovanie, len na účel okamžitého zabitia.
(4) Prevádzkovateľ objektu alebo zariadenia pre
chov zvierat je povinný pri očkovaní poskytnúť veterinárnym zamestnancom potrebnú súčinnosť.
(5) Psy a niektoré ďalšie zvieratá držané v zajatí,
najmä líška, jazvec a kuna, musia byť vo veku od troch
do šiestich mesiacov očkované proti besnoste a ďalej
každoročne.

T R E T I A Č A S Ť
PREMIESTŇOVANIE HOSPODÁRSKYCH
ZVIERAT, ŽIVOČÍCHOV VODNÉHO
H O S P O D Á R S T VA A OSTATNÝCH ZVIERAT
§5
Premiestňovanie zvierat
(1) Ak je na premiestňovanie zvierat potrebné
veterinárne osvedčenie, je potrebné podať žiadosť
najneskôr tri pracovné dni pred predpokladaným premiestnením zvieraťa.
Dodržanie lehoty sa nevyžaduje v prípadoch naliehavých zabití a premiestnení do veterinárnej ošetrovne.

b)

c)
d)

e)
f)

ľahlých miest, kde sa zvieratá nachádzajú alebo
určená lokalita vo voľnej prírode a ani nie je
v ochrannom pásme alebo pásme pozorovania nákazy vnímavého druhu zvierat,
zviera bolo v priebehu 24 hodín pred premiestnením klinicky vyšetrené a nevykazovalo žiadne
klinické príznaky ochorenia a v chove nebola v tom
čase zistená nákaza alebo vyslovené podozrenie
z nákazy,
zvieratá sú označené podľa osobitného predpisu 2) ,
u zvieraťa boli v určenom termíne vykonané vyšetrenia predpísané veterinárnou správou s negatívnym výsledkom alebo zviera bolo odčervené
po pozitívnom náleze,
zviera je očkované proti nákazám určených veterinárnou správou v určenom čase s uvedením
dátumu očkovania,
plemenné zviera spĺňa požiadavky kontroly zdravia a kontroly dedičnosti zdravia a neboli u neho
zistené morfologické, ani funkčné poruchy pohlavných orgánov.

(3) Ak ide o premiestnenie zvieraťa do veterinárnej ošetrovne alebo na naliehavé zabitie vo veterinárnom osvedčení sprevádzajúce zviera, sú potvrdené
len požiadavky uvedené v ods. 2 písmeno a), c) a e).
(4) Platnosť veterinárneho osvedčenia musí byť
v ňom osobitne vyznačená, a to podľa účelu, na ktorý
sa vydáva.
(5) Originál veterinárneho osvedčenia musí sprevádzať zásielku zvierat až do miesta určenia.
(6) Originál veterinárneho osvedčenia je príjemca
zvierat povinný bezodkladne predložiť štátnemu veterinárnemu lekárovi, ktorý veterinárne osvedčenie
uschováva najmenej jeden rok.
(7) Premiestňované zvieratá uvedené vo veterinárnom osvedčení, v čase medzi opustením chovu
pôvodu a príchodom na miesto určenia, nemôžu prísť
do kontaktu s inými zvieratami druhov vnímavých ku
tým istým ochoreniam, okrem zvierat s rovnakým
zdravotným stavom a pochádzajúcich z chovu s rovnakou nákazovou situáciou ako premiestňované
zvieratá.
(8) Ako výnimku z ods. 2 písmeno a) príslušný
orgán veterinárnej starostlivosti povolí premiestnenie
zvieraťa pri výskyte nákaz, ak ide o premiestnenie
na jatočné účely alebo do chovu s rovnakou nákazovou situáciou.

(2) Veterinárne osvedčenie musí obsahovať identifikáciu zvieraťa a potvrdzovať, že
2)

a) zviera pochádza z chovu, ktorý nie je ohniskom
nákazy, ktorým je chov alebo miesto, v ktorom sú
zvieratá chované, vrátane všetkých budov a pri-

Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/
1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov.

3

Požiadavky pre premiestňovanie
jednotlivých druhov zvierat, prípadne ich
uvádzanie na trh
§6
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
hovädzieho dobytka (vrátane druhov Bison
b i s o n a B u b a l u s b u b a l u s) a o š í p a n ý c h
(1) Pri premiestňovaní chovných zvierat alebo úžitkových zvierat okrem požiadaviek uvedených v § 5 musia byť tieto zvieratá ustajnené v chove pôvodu 30 dní
pred premiestnením alebo od narodenia v prípade
zvierat mladších ako 30 dní.
(2) Premiestňovaný chovný alebo úžitkový hovädzí dobytok musí pochádzať
a) z chovu úradne uznaného bez tuberkulózy; u zvierat starších ako šesť týždňov musí reagovať negatívne na intradermálnu tuberkulináciu vykonanú
v priebehu 30 dní pred premiestnením z chovu
pôvodu; tuberkulinácia nie je vyžadovaná, ak zviera pochádza z územia uznaného bez tuberkulózy,
b) u nekastrovaných zvierat z chovu úradne uznaného bez brucelózy; ak je chov starší ako 12 mesiacov musí byť vyšetrený a jeho titre protilátok
proti brucelám musia byť nižšie ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie v mililitri pri aglutinačnom teste so sérom alebo pri akomkoľvek teste schválenom štátnou veterinárnou správou; vyšetrenie musí byť vykonané v priebehu 30 dní pred
premiestnením z chovu pôvodu; vyšetrenie nie je
vyžadované, ak zviera pochádza z územia uznaného bez brucelózy,
c ) z chovu úradne uznaného bez enzootickej bovinnej leukózy a v prípade zvierat starších ako 12 mesiacov musí byť vyšetrený schváleným vyšetrením
s negatívnym výsledkom, vykonaným v priebehu
30 dní pred premiestnením z chovu pôvodu.
(3) Premiestňovaný hovädzí dobytok určený na
zabitie okrem podmienok ustanovených v § 5 musí
a) pochádzať z chovov úradne uznaných bez tuberkulózy a v prípade nekastrovaných zvierat z chovu
úradne uznaného bez brucelózy alebo byť v priebehu 30 dní pred premiestnením z chovu pôvodu
vyšetrený príslušným vyšetrením s negatívnym výsledkom,
b) byť zo zvodu premiestnený priamo na bitúnok.

§7
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
oviec a kôz (zvieratá rodu Ovis a Capra)
(1) Klinické vyšetrenie zvieraťa musí byť vykonané
v priebehu 48 hodín pred premiestnením.
(2) Ustanovenie § 5 ods. 2 písmeno a) sa vzťahuje
na brucelózu, besnotu, sneť slezinovú a nákazy uvedené v prílohe č. 1 zoznam A, ku ktorým je zviera
vnímavé.
4

(3) Premiestňované chovné alebo úžitkové zviera
musí
a) pochádzať z chovu, v ktorom neboli klinicky diagnostikované nasledovné nákazy
1. infekčná agalakcia oviec alebo infekčná agalakcia kôz v uplynulých šiestich mesiacoch,
2. paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída
v uplynulých 12 mesiacoch,
3. pľúcna adenomatóza, Maedi-Visna alebo vírusová artritída/encefalitída kôz v uplynulých
troch rokoch; obdobie môže byť skrátené na
12 mesiacov, ak choré zvieratá boli zabité a zostávajúce zvieratá boli vyšetrené dvomi vyšetreniami s negatívnym výsledkom v intervale šiestich mesiacov,
b) byť držané od narodenia alebo v uplynulých dvoch
rokoch v chove, v ktorom
1. v posledných dvoch rokoch nebol potvrdený
žiaden prípad scrapie,
2. zvieratá sú identifikované podľa osobitného
predpisu 2) ,
3. je vykonávaný surveillance a monitoring scrapie, vrátane odberu a vyšetrenia vzoriek vekovo starších vyraďovaných zvierat,
4. sú zaradené len ovce pochádzajúce z chovu,
ktorý spĺňa podmienky ustanovené v bodoch
1 až 3,
c ) byť, ak ide o nekastrovaného barana
1. najmenej 60 dní pred premiestnením v chove,
v ktorom v uplynulých 12 mesiacoch nebol diagnostikovaný žiaden prípad infekčnej epididymitídy,
2. 30 dní pred premiestnením sérologicky vyšetrený na infekčnú epididymitídu s negatívnym
výsledkom.

§8
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
koní (Equidae)
(1) Premiestňované zviera musí byť
a) sprevádzané zdravotným preukazom,
b) identifikované podľa osobitného predpisu 2) .
(2) Premiestňované zviera nesmie byť určené na
zabitie za účelom eradikácie nákazy.
(3) Ak v ohnisku nákazy neboli zabité všetky kone, čas zákazu premiestňovania koní z tohto chovu
musí byť najmenej
a) šesť mesiacov u koní podozrivých z nakazenia
žrebčou nákazou od posledného kontaktu alebo
možného kontaktu s chorým zvieraťom alebo u
žrebcov do ich kastrácie,
b) šesť mesiacov pri sopľavke a encefalomyelitíde
koní od dátumu zabitia postihnutých zvierat,
c ) pri infekčnej anémii koní do doby, kedy infikované
zvieratá boli zabité a zostávajúce zvieratá reagovali negatívne v dvoch Cogginsových testoch vykonaných v intervale najmenej tri mesiace,
d) šesť mesiacov pri vezikulárnej stomatitíde,

e ) jeden mesiac od posledného prípadu besnoty,
f) 15 dní od posledného prípadu sneti slezinovej.
(4) Ak je chov umiestnený v ochrannom pásme
alebo pásme pozorovania afrického moru koní premiestňované zviera musí byť
a) premiestňované v ročnom období bez aktivity príslušného vektora nákazy,
b) v priebehu 48 hodín pred premiestnením bez klinických príznakov afrického moru koní,
c ) ak nie je očkované proti africkému moru koní,
dvakrát vyšetrené komplementfixačným testom
s negatívnym výsledkom; testy musia byť vykonané v rozmedzí 21 až 30 dní tak, že druhý test je
vykonaný v priebehu 10 dní pred premiestnením,
d) ak je očkované proti africkému moru koní, dvakrát
vyšetrené komplementfixačným testom bez vzostupu protilátok; testy musia byť vykonané v rozmedzí 21 až 30 dní tak, že druhý test je vykonaný
v priebehu 10 dní pred premiestnením. Od očkovania musia uplynúť najmenej dva mesiace,
e ) ustajnené v karanténnej stanici najmenej 40 dní
pred premiestnením,
f) chránené pred vektorom počas pobytu v karanténe a pri preprave.
(5) Zdravotný preukaz musí potvrdzovať, že zviera
a) nebolo v kontakte s koňmi postihnutými infekčným
alebo kontagióznym ochorením v priebehu 15 dní
pred premiestnením,
b) bolo vyšetrené v priebehu 48 hodín pred premiestnením a nevykazovalo žiadne klinické príznaky ochorenia,
c ) bolo ochranne očkované proti nákazám a uvedený
názov nákazy, očkovacej látky a dátumu očkovania.

§9
Osobitné požiadavky na uvádzanie na trh
živočíchov vodného hospodárstva
(1) Živočíchy vodného hospodárstva (živé ryby,
raky alebo mäkkýše) uvádzané na trh musia byť sprevádzané osvedčením, ktoré potvrdzuje, že živočíchy
a) nevykazujú v deň nakládky žiadne klinické príznaky ochorenia,
b) nie sú určené k usmrteniu alebo neškodnému odstráneniu v rámci eradikácie nákaz infekčnej anémie lososa (ďalej len “zoznam I”), vírusovej hemoragickej septikémie, infekčnej hemopoetickej nekréozy, bonamiózy, marteiliózy (ďalej len “zoznam
II”) a infekčnej nekrózy pankreasu, jarnej virémie
kaprov, korynebakteriózy, furunkulózy, yersiniózy,
gyrodaktylózy, moru rakov (ďalej len “zoznam III”),
c ) nepochádzajú z chovu, ktorý je ohniskom nákazy,
a neboli v kontakte s živočíchmi z takéhoto chovu.
(2) Každá zásielka živočíchov a produktov vodného hospodárstva musí byť označená s uvedením

chovu pôvodu. Označenie môže byť priamo na kontajneri alebo na štítku pripevnenom ku kontajneru alebo
k osvedčeniu.
(3) Živočíchy vodného hospodárstva musia byť
v čo najkratšom čase dopravené na miesto určenia.
Počas prepravy musí byť zabezpečená ochrana zdravia vodných živočíchov, vrátane výmeny vody.
(4) Veterinárne osvedčenie musí byť vystavené
v priebehu 48 hodín pred prepravou.
(5) Voda použitá pri preprave vodných živočíchov
nesmie
a) ohroziť zdravie prepravovaného druhu,
b) byť vypúšťaná do vodných tokov bez predchádzajúcej dezinfekcie.
(6) Živé ryby druhov, ktoré sú vnímavé k nákazám
zoznamu II, ich ikry a gaméty uvádzané na trh musia
pochádzať z chovu bez nákazy alebo z územia uznaného bez nákazy, ak ide o prepravu na územie uznané bez nákazy alebo do chovu úradne uznaného bez
nákazy.
(7) Živé mäkkýše vnímavé k nákazám zoznamu II
uvádzané na trh musia pochádzať z chovu uznaného
bez nákazy alebo z územia uznaného bez nákazy,
ak ide o prepravu a vypustenie na územie uznané
bez nákazy alebo do chovu úradne uznaného bez
nákazy.
(8) Živočíchy a produkty vodného hospodárstva
na ľudskú výživu, najmä ikry a gaméty, ktoré pochádzajú z územia, ktoré nie je uznané bez nákazy, a sú
uvádzané na trh na území uznanom bez nákazy musia
a) byť usmrtené a vypitvané pred expedíciou, ak ide
o ryby druhov, ktoré sú vnímavé k nákazám zoznamu II; ak pochádzajú z chovu úradne uznaného bez nákazy, vypitvanie sa nevyžaduje,
b) byť dodané priamo na ľudskú výživu alebo pre
konzervárenský priemysel, ak ide o živé mäkkýše
vnímavé k nákazám zoznamu II; do vody ich možno vrátiť len, ak pochádzajú z chovu uznaného
bez nákazy na území, ktoré nie je uznané bez
nákazy, alebo boli dočasne ponorené do schválených uskladňovacích nádrží alebo v strediskách
na očistu so systémom čistenia a dezinfekcie použitej vody.
(9) Živé chovné ryby a chovné mäkkýše druhov,
ktoré nie sú vnímavé k nákazám zoznamu II, ich ikry
a gaméty uvádzané na trh musia pochádzať z územia
uznaného bez nákazy alebo z chovu uznaného bez
nákazy alebo z chovu, v ktorom nie sú ryby druhov
vnímavých k nákazám a nie je kontakt s takýmito rybami, ak ide o prepravu na územie uznané bez nákazy alebo do chovu uznaného bez nákazy.
(10) Ryby, mäkkýše alebo voľne žijúce kôrovce,
ich vajíčka a gaméty uvádzané na trh musia
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a) pochádzať z územia uznaného bez nákazy, ak ide
o prepravu na územie uznané bez nákazy alebo
do chovu úradne uznaného bez nákazy,
b) byť umiestnené do karantény, ak sú lovené vo volnom mori a sú určené k reprodukcii na území
uznanom bez nákazy a v chove uznanom bez nákazy.
(11) Na prepravu živočíchov vodného hospodárstva, ich ikier a gamét, u ktorých sa príslušný pôvodca
nákazy pasívne neprenáša, sa ustanovenia odsekov
9 a 10 nevzťahujú.
(12) Povodie od prameňa k ústiu rieky s prílivom
alebo viacej ako jedna oblasť povodia, v ktorom sú
ryby chované, držané alebo lovené, alebo časť oblasti
povodia od prameňa k prírodnej alebo umelej priehrade, ktorá zabraňuje migrácii rýb z časti toku pod
touto priehradou alebo časti pobrežnej alebo morskej
vody alebo ústia rieky s prílivom s presným zemepisným ohraničením, ktorá sa skladá z homogénneho hydrologického systému alebo z niekoľkých takých
systémov (ďalej len “územie”) uznané bez nákazy je
územie, v ktorom:
a) živočíchy vodného hospodárstva sú najmenej štyri
roky (u mäkkýšov dva roky) bez klinických alebo
iných príznakov jednej alebo viacerých nákaz
zoznamu II,
b) všetky chovy sú štyri roky podrobené najmenej
dvakrát ročne pravidelným zdravotným kontrolám,
c ) zdravotné kontroly uvedené v písmene b) sú vykonávané v ročnom období vhodnom pre šírenie
nákaz,
d) zdravotné kontroly uvedené v písmene b) pozostávajú z prehliadok živočíchov s abnormalitami a z
odberu vzoriek podľa ozdravovacích programov
a plánov monitorovania nákaz.
(13) Územie so záznamami o neprítomnosti nákaz zoznamu II je uznané bez nákazy, ak
a) jeho zemepisná poloha bráni zavlečeniu nákazy,
b) bola vykonávaná kontrola nákaz v priebehu najmenej 10 rokov a
1. boli pravidelne sledované všetky hospodárstva,
2. príslušné nákazy podliehajú hláseniu,
3. nebol hlásený žiaden prípad nákazy,
4. na územie boli premiestňované len rybie ikry
alebo gaméty z územia alebo chovov s rovnakou zdravotnou situáciou a systémom veterinárnych kontrol.
(14) Ak okrem požiadaviek uvedených v písmene b) súčasťou pravidelného sledovania všetkých
hospodárstiev boli najmenej dvakrát ročne zdravotné
kontroly pozostávajúce z prehliadky živočíchov s abnormalitami a odberu vzoriek od najmenej 30 rýb pri
každej kontrole, je obdobie 10 rokov uvedené v ods.
13 písmeno b) skrátené na päť rokov.
(15) Územie bez chovov rýb môže byť uznané bez
nákazy, ak ryby z dolnej oblasti povodia sú štyri roky
podrobené najmenej dvakrát ročne pravidelným
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zdravotným kontrolám podľa ods. 12 písmeno d), ods.
13 písmeno b) a odseku 14.
(16) Územie je považované za územie uznané bez
nákazy, ak
a) premiestňované živočíchy vodného hospodárstva
pochádzajú z územia uznaného bez nákazy alebo
z chovu úradne uznaného bez nákazy,
b) v každom chove sú vykonané najmenej dvakrát
ročne kontroly a vzorky sú odoberané každoročne
striedavo v 50 % chovov,
c ) laboratórne vyšetrenia živočíchov odobratých
v priebehu kontrol na nákazy zoznamu II sú negatívne,
d) prevádzkovatelia chovov na území uchovávajú
záznamy o výsledkoch kontrol a evidenciu premiestnení živočíchov.
(17) Pri podozrení na nákazu zoznamu II sa okamžite pozastaví konanie o uznaní územia alebo časti
územia a nariadi sa odber a vyšetrenie najmenej 10
chorých živočíchov vodného hospodárstva. Ak výsledky vyšetrení sú negatívne, územie je uznané bez
nákazy. Ak pri prvej kontrole nebola stanovená diagnóza, musí byť vykonaná v priebehu 15 dní po prvom
odbere vzoriek ďalšia zdravotná prehliadka a odobratý dostatočný počet chorých živočíchov vodného
hospodárstva na vyšetrenie.
(18) Ak sa na území uznanom bez nákazy vyskytne nové ohnisko nákazy, územie uzná príslušný orgán
veterinárnej starostlivosti za územie bez nákazy, ak
a) všetky živočíchy vodného hospodárstva v ohnisku
sú usmrtené a infikované alebo kontaminované
živočíchy vodného hospodárstva sú neškodne odstránené,
b) zariadenia a vybavenie sú dezinfikované.
(19) Chov uznaný bez nákazy je chov,
a) v ktorom zásobovanie vodou je zo studne, vrtu alebo z prameňa alebo vodným systémom s účinnou
dezinfekciou vody,
b) v ktorom je voda dodávaná do chovu priamo a je
vedená potrubím alebo otvoreným zvodom alebo
prírodným kanálom so zabránením prístupu voľne
žijúcich živočíchov vodného hospodárstva a nie
je zdrojom infekcie pre farmu,
c ) u ktorého dole po prúde je umiestnená prírodná alebo umelá bariéra, ktorá bráni prístupu rýb do chovu,
d) je chránený proti prívalom a prieniku vody,
e ) spĺňa ustanovenia odsekov 12 až 15,
f) ktorý musí byť najmenej raz ročne po dobu 10 rokov prehliadnutý a musia byť odobraté vzorky na
vyšetrenie, ak jeho schválenie je požadované na
základe záznamov.
(20) Nový chov živočíchov vodného hospodárstva,
ktorý spĺňa ustanovenia odseku 19 písm. a) až d),
ktorý začína svoju činnosť s rybami, mäkkýšmi, ikrami
alebo gamétami z územia uznaného bez nákazy alebo z chovu uznaného bez nákazy, uzná príslušný orgán veterinárnej starostlivosti za chov bez nákazy
bez požadovaného odberu vzoriek.

(21) Chov živočíchov vodného hospodárstva, ktorý spĺňa ustanovenia odseku 19 písm. a) až d), ktorý
po prestávke začína svoju činnosť s rybami, mäkkýšmi, ikrami alebo gamétami z územia uznaného bez
nákazy alebo z chovu úradne uznaného bez nákazy
je úradne uznaný bez nákazy bez požadovaného
odberu vzoriek, ak
a) zdravotná situácia v chove za uplynulé štyri roky
alebo od začiatku jeho prevádzky je známa,
b) v chove neboli nariadené mimoriadne veterinárne opatrenia v súvislosti s výskytom nákaz zoznamu II,
c ) pred premiestnením rýb, mäkkýšov, ikier alebo gamét do chovu je chov najmenej 15 dní po predchádzajúcej depopulácii vyčistený a dezinfikovaný.
(22) Na chov živočíchov vodného hospodárstva
uznaného bez nákazy sa vzťahuje ustanovenie
odseku 10. Odber vzoriek musí byť vykonávaný raz
ročne.
(23) Pozastavenie, zrušenie a opätovné získanie
uznania chovu živočíchov vodného hospodárstva bez
nákazy sa vykonáva podľa ustanovení odsekov 16
až 18.

§ 10
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
sliepok, moriek, kačíc, husí, pštrosov,
perličiek, bažantov, prepelíc, jarabíc,
holubov a vtákov bežcov chovaných alebo
držaných v zajatí na produkciu
konzumných vajec, mäsa, násadových
vajec alebo na zazverenie revírov
a násadových vajec (hydina)
(1) Násadové vajcia, hydina mladšia ako 72 hodín
a doposiaľ nenakŕmená, okrem pižmovej kačice a jej
krížencov, ktorých je možné kŕmiť (ďalej len “jednodňová hydina“), hydina staršia ako 72 hodín, chovaná
na produkciu mäsa, konzumných vajec (ďalej len
“chovná hydina a úžitková hydina“) alebo pernatá
zver určená na zazverenie, musí pochádzať zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu, odchovňového
závodu chovnej a úžitkovej hydiny a liahne (ďalej len
“závod“), ktoré
a) nie sú ohniskom nákazy a ani nie sú v ochrannom
pásme alebo pásme pozorovania nákazy vnímavej
k hydine,
b) spĺňajú podmienky ustanovené podľa odsekov 20
a 21.
(2) Expedované násadové vajcia musia
a) pochádzať z kŕdľa, ktorý tvorí jednu epizootologickú skupinu s rovnakým zdravotným stavom, držanú v rovnakom mieste alebo v rovnakom zariadení; za kŕdeľ sa považuje všetka hydina držaná
v jednom obostavanom priestore
1. držaného najmenej šesť týždňov v jednom alebo viacerých závodoch spĺňajúcich ustanovenie odseku 1 písm. b),

2. vyšetreného najneskôr 72 hodín pred expedíciou alebo z kŕdľa podrobeného každý mesiac veterinárnej kontrole s poslednou kontrolou vykonanou minimálne 31 dní pred expedíciou a najneskôr 72 hodín pred expedíciou bola
vykonaná veterinárna kontrola záznamov
o zdravotnom stave kŕdľa, ktoré sú vedené prevádzkovateľom s upresnením aktuálneho zdravotného stavu kŕdľa.
b) byť označené podľa osobitného predpisu 2) ,
c ) byť účinne dezinfikované.
(3) Ak sa v priebehu inkubácie násadových vajec
zistí nákaza v kŕdli ich pôvodu, musí byť o tom informovaná príslušná liaheň a orgán veterinárnej starostlivosti.
(4) Jednodňová hydina musí byť
a) vyliahnutá z násadových vajec, ktoré spĺňajú
určené požiadavky,
b) v čase expedície bez klinických príznakov nákazy.
(5) Chovná a úžitková hydina musí v čase expedície byť
a) chovaná od narodenia alebo viac ako šesť týždňov
v závode, ktorý spĺňa podmienky ustanovené
v odseku 1 písm. b),
b) vyšetrená najneskôr 48 hodín pred expedíciou bez
zistenia klinických príznakov alebo podozrenia
z nákazy.
(6) Jatočná hydina, ktorou je hydina určená priamo
na bitúnok zabíjaná najneskôr do 72 hodín, musí
v čase expedície pochádzať z chovu,
a) kde bola chovaná viac ako 21 dní alebo od narodenia,
b) ktorý nie je ohniskom nákazy a ani nie je v ochrannom pásme alebo pásme pozorovania nákazy
vnímavej k hydine,
c ) v ktorom kŕdeľ, z ktorého jatočná hydina pochádza, je vyšetrený najneskôr päť dní pred expedíciou, a je bez klinických príznakov alebo podozrenia z nákazy.
(7) Pernatá zver staršia ako 72 hodín musí v čase
expedície pochádzať z chovu,
a) kde bola chovaná viac ako 21 dní alebo od narodenia a v ktorej v priebehu dvoch týždňov pred
expedíciou neprišla do styku s novozaradenou hydinou,
b) ktorý nie je ohniskom nákazy a ani nie je v ochrannom pásme alebo pásme pozorovania nákazy vnímavej k hydine,
c ) v ktorom kŕdeľ, z ktorého expedovaná hydina pochádza, je vyšetrený najneskôr 48 hodín pred expedíciou, a je bez klinických príznakov alebo podozrenia z nákazy.
(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 a odsekov 11 až
17 sa nevzťahujú na hydinu a násadové vajcia v zásielkach menej ako 20 kusov.

7

(9) Hydina a násadové vajcia v zásielkach s menej ako 20 kusmi musia v čase expedície pochádzať
z kŕdľa, ktorý
a) je bez klinických príznakov alebo podozrenia
z nákazy,
b) nie je ohniskom nákazy a ani nie je v ochrannom
pásme alebo pásme pozorovania nákazy vnímavej
k hydine,
c ) bol sérologicky vyšetrený na prítomnosť protilátok
proti salmonella pullorum a salmonella gallinarum
s negatívnym výsledkom najneskôr mesiac pred
expedíciou; expedované násadové vajcia alebo
jednodňová hydina má spĺňať podmienku, že kŕdeľ
ich pôvodu bol v určenom rozsahu sérologicky vyšetrený na prítomnosť protilátok proti salmonella
pullorum a salmonella gallinarum s negatívnym
výsledkom.
(10) Ak je hydina expedovaná z územia, kde sa
vykonáva očkovanie proti pseudomoru hydiny, na
územie kde je očkovanie zakázané
a) musia násadové vajcia pochádzať z kŕdľa neočkovaného alebo očkovaného inaktivovanou očkovacou látkou alebo očkovaného živou očkovacou látkou najmenej 60 dní pred zberom násadových vajec,
b) musí jednodňová hydina pochádzať
1. z násadových vajec spĺňajúcich podmienky
ustanovené v písmene a),
2. z liahne, kde inkubácia týchto vajec prebieha
časovo oddelene od vajec, ktoré nespĺňajú
podmienky ustanovené v písmene a),
c ) musí chovná a úžitková hydina byť
1. neočkovaná proti pseudomoru hydiny,
2. izolovaná 14 dní pred umiestnením v karanténe, v ktorej nesmie byť hydina očkovaná proti
pseudomoru hydiny po dobu 21 dní pred expedíciou,
3. vyšetrená najneskôr 14 dní pred expedíciou
reprezentatívne sérologicky na prítomnosť protilátok proti pseudomoru hydiny,
d) musí jatočná hydina pochádzať z kŕdľa
1. neočkovaného proti pseudomoru hydiny,
2. očkovaného proti pseudomoru hydiny s tým,
že očkovanie bolo vykonané živou očkovacou
látkou 30 dní pred expedíciou; jatočná hydina
musí byť vyšetrená v určenom rozsahu najneskôr 14 dní pred expedíciou na prítomnosť vírusu pseudomoru hydiny.
(11) Jednodňová hydina a násadové vajcia musia
byť prepravované v nových jednorazových nevratných obaloch určených na tento účel, alebo vo vratných obaloch, ktoré sú pred každým použitím vyčistené a dezinfikované.
(12) Obaly na prepravu jednodňovej hydiny a násadových vajec musia
a) obsahovať len jednodňovú hydinu alebo násadové
vajcia rovnakého druhu, kategórie a typu hydiny
a pochádzať z rovnakého chovu,
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b) byť označené nasledujúcimi údajmi
1. označenie krajiny a regiónu,
2. veterinárne kontrolné číslo závodu pôvodu,
3. počet kurčiat alebo vajec v každom balení,
4. druh hydiny, ku ktorému vajcia alebo kurčatá
patria,
c ) byť uzatvorené podľa určených podmienok.
(13) Obaly obsahujúce jednodňovú hydinu alebo
násadové vajcia môžu byť umiestnené do vhodných
kontajnerov pre tento účel. Počet obalov v kontajneri
a všetky údaje uvedené na obaloch musia byť vyznačené na kontajneri.
(14) Chovná alebo úžitková hydina musí byť prepravovaná v škatuliach alebo klietkach, v ktorých je
len hydina rovnakého druhu, kategórie a typu a pochádzajúca z rovnakého závodu.
(15) Chovná a úžitková hydina a jednodňová hydina musia byť bezodkladne dopravené na miesto určenia bez kontaktu s inými živými vtákmi, okrem chovnej a úžitkovej hydiny a jednodňovej hydiny s rovnakým zdravotným stavom.
(16) Jatočná hydina musí byť bezodkladne dopravená na miesto určenia bez kontaktu s inou hydinou, okrem jatočnej hydiny s rovnakým zdravotným
stavom.
(17) Pernatá zver musí byť bezodkladne dopravená na miesto určenia bez kontaktu s inou hydinou,
okrem pernatej zveri s rovnakým zdravotným stavom.
(18) Preprava hydiny je zakázaná cez oblasti infikované morom hydiny alebo pseudomorom hydiny,
okrem tranzitu po hlavných cestách a železničných
tratiach.
(19) Závod hydiny musí
a) zaviesť program surveillance nákaz,
b) viesť všetky informácie potrebné pre trvalú kontrolu zdravotného stavu.
(20) Šľachtiteľské chovy, rozmnožovacie chovy
a ich odchovy musia
a) vyhovovať svojou polohou a usporiadaním typu
závodu a umožňovať prevenciu a ochranu pred
zavlečenením nákaz, a ak sa nákaza vyskytne,
umožňovať jej tlmenie; ak ide o chov viacerých
druhov hydiny je potrebné dodržiavať ich striktné
oddelenie,
b) zabezpečovať dobré hygienické požiadavky
a umožniť vykonávanie veterinárnej kontroly,
c ) zodpovedať svojím vybavenením typu závodu
a umožňovať čistenie a dezinfekciu zariadenia
a dopravných prostriedkov pre hydinu a násadové
vajcia,
d) uplatňovať turnusovú prevádzku s jednorazovým
vyskladnením a naskladnením a čistením, sanitáciou a dezinfekciou po každom vyskladnení,
e ) chovať len hydinu pochádzajúcu z vlastného zaria-

denia alebo z iných chovov a zariadení s rovnakou nákazovou situáciou alebo z dovozu za splnenia podmienok pre dovoz hydiny,
f) zabezpečiť viackrát za deň zber vajec, ktoré musia
byť čisté a čo najskôr po zbere dezinfikované,
g) viesť pre každý kŕdeľ denník chovu a uchovávať
ho najmenej dva roky od likvidácie kŕdľa; denník
chovu musí obsahovať informácie o
1. naskladnení a vyskladnení hydiny,
2. úžitkovosti,
3. chorobnosti, mortalite a ich príčinách,
4. vykonaných laboratórnych vyšetreniach a ich
výsledkoch,
5. mieste pôvodu hydiny,
6. mieste určenia vajec.
(21) Liaheň musí
a) byť fyzicky a funkčne oddelená od chovných zariadení,
b) mať oddelené skladovanie a triedenie vajec, dezinfekciu, predliaheň, doliaheň, expedíciu, vrátane balenia,
c ) byť chránená pred vniknutím vtákov a hlodavcov;
podlahy a steny musia byť z odolného, nepriepustného a umývateľného materiálu a vybavená primeraným prirodzeným alebo umelým osvetlením,
reguláciou vetrania a teploty a musí byť zabezpečené hygienické odstraňovanie odpadov,
d) mať vybavenie s hladkými a vodotesnými povrchmi,
e ) byť svojou prevádzkou (pohyb vajec, mobilného
vybavenia a zamestnancov) organizovaná jedným smerom,
f) mať násadové vajcia, pochádzajúce
1. zo šľachtiteľských alebo rozmnožovacích chovov,
2. z dovozu za splnenia podmienok pre dovoz
hydiny,
g) mať dezinfekčné postupy, zahŕňajúce ošetrenie
1. vajec medzi ich príjmom a vložením do liahne,
2. predliahní – pravidelne,
3. doliahní a vybavenia po každom liahnutí,
h ) mať program kontrol mikrobiologickej kvality umožňujúci zhodnotenie hygienického stavu liahne,
i) viesť záznamy o liahnutí, ktoré sa uchovávajú najmenej dva roky a obsahujú informácie o
1. pôvode vajec a dátume ich príchodu,
2. výsledkoch liahnutia,
3. zistených odchýlkach,
4. vykonaných laboratórnych vyšetreniach a ich
výsledkoch,
5. podrobnostiach programov očkovania,
6. množstve a mieste určenia inkubovaných nevyliahnutých embryí,
7. mieste určenia jednodňovej hydiny.
(22) Program surveillance nákaz hydiny musí spĺňať aspoň surveillance pre salmonella pullorum, salmonella gallinarum pre kuru domácu, morky, perličky,
prepelice, bažanta, jarabice a kačice, salmonella
arizonae u morky, mycoplasma gallisepticum pre kuru
domácu a morky a mycoplasma meleagridis pre
morku.

(23) V programoch surveillance na stanovenie
výskytu infekcie musia byť použité vyšetrenia na zistenie zápalových zmien vo vzdušných vakoch u jednodňovej hydiny a sérologické a bakteriologické
vyšetrenia, kde vzorky na vyšetrenie sú krv, kurčatá
z druhého výberu, perie alebo prach z liahne, stery
zo stien liahne, podstielka alebo voda z napájačiek,
jednodňové kurčatá a morčatá, sperma, výtery z trachey, kloaky alebo vzdušných vakov.
(24) Rozsah odoberaných vzoriek na sérologické
vyšetrenie na salmonella pullorum a salmonella arizonae v programoch surveillance sa stanoví na základe prevalencie a incidencie v chove v minulosti.
Kŕdeľ je kontrolovaný v každom znáškovom období
v čase najvhodnejšom na zistenie nákazy. Vyšetrovanie na detekciu mycoplasma gallisepticum a mycoplasma meleagridis sa vykonáva v určenom rozsahu
v priebehu odchovu a znášky, najlepšie pred začiatkom znášky a ďalej každé tri mesiace.
(25) Ak vyšetrenia vykonané v programe surveillance potvrdia prítomnosť infekcie salmonella pullorum, salmonella gallinarum, salmonella arizonae, mycoplasma gallisepticum a mycoplasma meleagridis
v chove, musia byť vykonané dve vyšetrenia na
a) salmonella pullorum a gallinarum alebo salmonella arizonae s negatívnym výsledkom v intervale
najmenej 21 dní po zabití infikovanej hydiny a po
vykonaní dezinfekcie,
b) mycoplasma gallisepticum alebo mycoplasma meleagridis s negatívnym výsledkom v intervale najmenej 60 dní.

§ 11
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
ostatných zvierat
(1) Premiestňovaní párnokopytníci musia pochádzať
a) ak ide o prežúvavce, z chovu
1. uznaného bez tuberkulózy a uznaného bez
brucelózy, alebo v ktorom v dobe 42 dní pred
premiestnením nebol zistený žiaden prípad tuberkulózy a premiestňované zvieratá staršie
ako šesť týždňov reagovali negatívne na intradermálnu tuberkulináciu vykonanú najneskôr 30 dní pred premiestnením,
2. v ktorom v dobe 42 dní pred premiestnením
nebol zistený žiaden prípad brucelózy a nekastrované premiestňované zvieratá staršie ako
12 mesiacov sú najneskôr 30 dní pred premiestnením vyšetrené na prítomnosť protilátok
proti brucelóze s negatívnym výsledkom,
b) ak ide o sviňovité, z chovu uznaného bez brucelózy alebo v inom chove, v ktorom bolo najneskôr
30 dní pred premiestnením vykonané vyšetrenie
na prítomnosť protilátok proti brucelóze s negatívnym výsledkom.
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(2) Premiestňované vtáky
a) musia pochádzať zo zariadenia, v ktorom nebol
v priebehu 30 dní pred premiestnením diagnostikovaný pseudomor a mor hydiny,
b) nemôžu pochádzať, ak ide o papagájovité, zo zariadenia a byť v styku so zvieratami z chovu, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia
psittaci); premiestňovanie možno povoliť po dvoch
mesiacoch od posledného diagnostikovaného prípadu a liečby vykonanej pod veterinárnou kontrolou.
(3) Premiestňované včely a čmeliaky nemôžu pochádzať z chovu, ktorý je ohniskom nákazy a ani nie
je v ochrannom pásme moru včelieho plodu. Premiestňovanie možno povoliť najskôr po 30 dňoch od
posledného diagnostikovaného prípadu a po skontrolovaní všetkých úľov v okruhu 3 km a spálenia alebo
ošetrenia infikovaných úľov.
(4) Premiestňované zajacovité musia pochádzať
z chovu, v ktorom
a) sa nevyskytla besnota a v priebehu uplynulého
mesiaca pred premiestnením neboli v styku so
zvieratami z takéhoto chovu,
b) žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.
(5) Premiestňované fretky, norky a líšky musia pochádzať z chovu, v ktorom sa v priebehu šiestich mesiacov pred premiestnením nevyskytla besnota
a zvieratá neočkované proti besnote neboli v kontakte so zvieratami z takéhoto chovu.
(6) Premiestňované psy a mačky musia byť sprevádzané veterinárnym osvedčením alebo zdravotným
preukazom, ktorý potvrdzuje, že
a) zviera staršie ako tri mesiace
1. v deň premiestnenia nevykazovalo žiadne
klinické príznaky ochorenia,
2. bolo ochranne očkované proti nákazám, uvedený názov nákazy, očkovacej látky, číslo šarže očkovacej látky a dátum očkovania,
3. je označené podľa osobitného predpisu 3) ,
4. je očkované registrovanou očkovacou látkou
proti besnote a ročne opakovane očkované,
5. u psov je očkované proti psinke,
6. pochádza z chovu, v ktorom v uplynulých šiestich mesiacoch nebol zistený žiaden prípad
besnoty,
b) zviera mladšie ako tri mesiace spĺňa podmienky
ustanovené v písmene a) bod 1 až 3 a narodilo
sa v chove pôvodu alebo je držané v zajatí od
svojho narodenia.

3)
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§ 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z.z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.

Š T V R T Á Č A S Ť
PREMIESTŇOVANIE EMBRYÍ
§ 12
Osobitné požiadavky na premiestňovanie
embryí hospodárskych zvierat
(1) Získavanie, spracovanie a skladovanie embryí
pred premiestnením môže vykonávať len zamestnanec skupiny na odoberanie embryí (ďalej len “skupina“). Jej členom musí byť veterinárny lekár.
(2) Skupina musí
a) byť adekvátne školená v technikách získavania,
spracovania a skladovania embryí a metódach
kontroly a predchádzania ochoreniam,
b) mať adekvátne zariadenie a vybavenie pre
1. odber embryí,
2. spracovanie a ošetrenie embryí v stacionárnom alebo mobilnom laboratóriu,
3. skladovanie embryí,
c ) viesť záznamy o svojej činnosti najmenej dva roky
po odbere embryí,
d) vykonávať svoju činnosť len so súhlasom regionálnej veterinárnej správy.
(3) Veterinárny lekár skupiny je zodpovedný za
všetky operácie skupiny, zaobchádzanie s darkyňami
zo zdravotného hľadiska, vykonávanie dezinfekcie
a dodržiavanie hygienických postupov.
(4) Skupina musí mať k dispozícii laboratórium pre
vyšetrenie, ošetrenie a balenie embryí, ktoré má najmenej pracovnú plochu, mikroskop a zariadenie
na zmrazovanie.
(5) Stacionárne laboratórium musí mať
a) miestnosť pre manipuláciu s embryami stavebnodispozične oddelenú od priestoru, kde sa manipuluje so zvieratami,
b) miestnosť alebo priestor vybavený pre čistenie
a sterilizáciu nástrojov a materiálov používaných
pre odber alebo manipuláciu s embryami,
c ) pri mikromanipulácii s embryami s penetráciou
zóny pellucida priehľadné zariadenie k mikromanipulácii, čistené a dezinfikované medzi dvomi súbormi (odber od jednej darkyne).
(6) Stacionárne a mobilné laboratória musia mať
zreteľne oddelenú nečistú časť (časť pre zariadenie
a materiál použitý pri práci so zvieratami) a čistú časť
(manipulácia s biologickým materiálom a jeho spracovanie, časť pre zariadenie a materiál použitý pre
vyšetrenie a manipuláciu s embryami).
(7) Pojazdné laboratórium využíva stacionárne laboratórium na zabezpečenie sterilizácie, vybavenia
a zásobovanie tekutinami a inými produktmi pre odber
a manipuláciu s embryami.

(8) Laboratórium musí byť
a) pod priamym dozorom veterinárneho lekára skupiny a byť kontrolované štátnym veterinárnym
lekárom,
b) chránené pred hlodavcami a hmyzom,
c ) skonštruované z materiálov, ktoré umožňujú jeho
účinné čistenie a dezinfekciu.
(9) Laboratórium nesmie vykonávať činnosť v karanténe, v ohnisku nákazy a ani v ochrannom pásme a pásme pozorovania.
(10) Ak sa spracúvajú embryá alebo vajíčka od
jednej darkyne, v rovnakom čase nemôžu byť spracovávané žiadne iné embryá alebo vajíčka od inej
darkyne.
(11) Darkyne embryí a vajíčok rodu Bos
a) sa musia uschovávať najmenej šesť mesiacov na
území Slovenskej republiky,
b) sa musia ustajniť v chove najmenej 30 dní pred
odberom,
c ) musia pochádzať z chovu úradne uznaného bez
tuberkulózy, úradne uznaného bez brucelózy alebo z chovu uznaného bez brucelózy a bez enzootickej bovinnej leukózy alebo z chovu, v ktorom v uplynulých troch rokoch nebol zistený žiaden klinický prípad enzootickej bovinnej leukózy,
a
d) pochádzať z chovu, v ktorom v uplynulom roku
nebol zistený žiaden klinický prípad infekčnej bovinnej rinotracheitídy, a
e ) v deň odberu bez klinických príznakov ochorenia
a chov nesmie byť ohniskom nákazy a ani byť
umiestnený v ochrannom alebo pásme pozorovania nákazy, a
f) byť zaradené do kontroly dedičnosti zdravia.

titeľnom a dezinfikovateľnom mieste izolovanom od
iných častí zariadenia alebo chovu.
(18) Všetky nástroje prichádzajúce do styku
s embryami alebo zvieratami pri odbere a ošetrení
sú pre jednorazové použitie alebo musia byť pred
použitím dezinfikované alebo sterilizované.
(19) Akýkoľvek produkt živočíšneho pôvodu použitý pri odbere, spracovaní, premývaní alebo skladovaní embryí nesmie ohroziť zdravie zvierat.
(20) Médiá a roztoky použité pri odbere, zmrazovaní a skladovaní embryí alebo vajíčok musia byť
sterilizované metódou schválenou štátnou veterinárnou správou; musí byť s nimi manipulované tak, aby
nedošlo k ich kontaminácii.
(21) K médiám (pri odbere, premývaní a skladovaní) možno pridať antibiotiká len podľa rozhodnutia štátnej veterinárnej správy.
(22) Nádoby pre skladovanie a prepravu embryí
musia byť pred každým plnením dezinfikované alebo
sterilizované.
(23) Prostriedok na zmrazovanie embryí nesmie
byť predtým použitý na iné produkty živočíšneho
pôvodu.
(24) Každá nádoba na embryá, rovnako ako nádoba na skladovanie a prepravu embryí musí byť
označená kódovou značkou, ktorá umožňuje zistiť
dátum odberu embryí, plemeno darcu a darkyne a registračné číslo skupiny.
(25) Zmrazené embryá alebo vajíčka v nádobách
s tekutým dusíkom musia byť pred premiestnením
skladované najmenej 28 dní.

(12) Semeno použité k inseminácii musí pochádzať z inseminačných staníc. Pri dovoze semena musia byť splnené veterinárne požiadavky na dovoz.

(26) Embryá alebo vajíčka musia byť premyté
podľa rozhodnutia veterinárnej správy a musia mať
intaktnú zónu pellucidu pred a po premytí.

(13) Pri prirodzenej plemenitbe plemenník musí
spĺňať rovnaké zdravotné požiadavky ako darkyňa.

(27) Postup skladovania premývacích roztokov,
ošetrenie embryí alebo vajíčok s trypsínom určuje
štátna veterinárna správa.

(14) Darkyne embryí alebo vajíčok rodu suus,
equus, ovis a capra musia spĺňať požiadavky na
premiestňovanie zvierat.
(15) Darkyne vaječníkov alebo iných tkanív nesmú pochádzať z ohniska nákazy a ani z ochranného
pásma alebo pásma pozorovania nákazy. Darkyne
vaječníkov alebo iných tkanív nemôžu byť zabité za
účelom eradikácie nákazy.
(16) Odber vaječníkov alebo iných tkanív nemôže
byť vykonávaný na bitúnku umiestnenom v ochrannom pásme a ani v pásme pozorovania nákazy.

(28) Zóna pellucida každého embrya alebo vajíčka musí byť po poslednom premytí vyšetrená na
celom svojom povrchu pri zväčšení aspoň 50-krát
a musí byť potvrdené, že je neporušená a bez cudzích
prilepených častí.
(29) Každá mikromanipulácia, pri ktorej dochádza
k penetrácii zóna pellucida, musí byť vykonaná po
poslednom premytí a vyšetrení a v zariadení určenom
pre tento účel.
(30) Mikromanipulácia nesmie byť vykonaná
s embryom, u ktorého je porušená zóna pellucida.

(17) Odber embryí sa musí vykonávať v ľahko čis-
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(31) Spolu možno premývať len embryá alebo vajíčka od jednej darkyne.
(32) Embryá alebo vajíčka musia byť uchovávané
v sterilných ampulách alebo pejetách v sterilných kontajneroch s tekutým dusíkom za prísnych hygienických podmienok v mieste schválenom štátnym veterinárnym lekárom, kde je vylúčená možnosť kontaminácie embryí alebo vajíčok.
(33) Skupina pre odber embryí musí odoberať
vzorky tekutín získaných oplachovaním a premývaním, poškodené embryá a neoplodnené vajíčka na
detekciu bakteriálnej a vírusovej kontaminácie za
určených podmienok.
(34) Skupina pre odber embryí musí uchovávať
záznamy o odberoch embryí najmenej 24 mesiacov
o
a) plemene, veku a identifikácii príslušných darcov
a darkýň,
b) mieste odberu, ošetrení a skladovaní embryí odobratých tímom,
c ) označení embryí a mieste ich určenia, ak je známe
d) technických spôsoboch mikromanipulácie alebo
iných techník pre oplodnenie in vitro alebo kultivácie in vitro.
(35) Ustanovenia odsekov 17 až 34 sa primerane
vzťahujú na odber, ošetrenie, skladovanie a prepravu
vaječníkov, oocytov a ďalších tkanív určených k oplodňovaniu in vitro alebo ku kultivácii in vitro, a musia
byť splnené nasledovné požiadavky:
a) odber vaječníkov a ďalších tkanív môže byť vykonaný na bitúnku určenom veterinárnou správou,
b) všetky nástroje a materiál prichádzajúce do styku
s vaječníkmi a ďalšími tkanivami musia byť pred
použitím sterilizované a použité len k tomuto účelu,
c ) pre manipuláciu s oocytami a embryami od rôznych skupín zvierat musia byť použité samostatné
nástroje,
d) vaječníky a ďalšie tkanivá sú vyšetrené v laboratóriu až po post mortem vyšetrení skupiny zvierat, ktorým sa nezistia patologické zmeny,
e ) premývanie a vyšetrenie podľa odseku 26 až 28
musia byť vykonané po ukončení kultivácie.
(36) Skladovanie embryí sa musí vykonať pri primeranej teplote v miestnosti,
a) ktorá musí byť ľahko čistiteľná a dezinfikovateľná,
b) pre ktorú sa musí viesť evidencia vstupov a výstupov embryí,
c ) ktorá musí byť pod veterinárnou kontrolou.
(37) Preprava embryí sa musí vykonať za dodržania hygienických podmienok v označených nádobách.
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P I A T A Č A S Ť
Požiadavky na premiestňovanie zvierat
na inseminačnú stanicu
§ 13
Osobitné požiadavky na hovädzí dobytok
(rod Bos) premiestňovaný
na inseminačnú stanicu
(1) Každé zviera premiestňované na inseminačnú
stanicu (ďalej len “stanica“) musí
a) byť najmenej 30 dní pred zaradením na stanicu
umiestnené v karanténe schválenej veterinárnou
správou na tento účel,
b) pochádzať a byť počas svojho života ustajnené
v chove uznanom bez tuberkulózy a uznanom bez
brucelózy,
c ) pochádzať z chovu uznaného bez enzootickej
bovinnej leukózy alebo sa narodiť matke, ktorá
bola vyšetrená na leukózu s negatívnym výsledkom po odstave zaraďovaného zvieraťa alebo
zaraďované zviera po dosiahnutí 2 rokov musí byť
vyšetrené na leukózu s negatívnym výsledkom;
ak zviera bolo získané transferom embryí, matkou
sa rozumie príjemkyňa embrya,
d) byť vyšetrené počas 30 dní pred zaradením do
karantény uvedenej v písmene a) s negatívnym
výsledkom
1. na tuberkulózu intradermálnou tuberkulináciou,
2. séroaglutinačnou skúškou s titrom nižším ako
30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na
mililiter alebo reakciou väzby komplementu
s brucelóznym titrom nižším ako 20 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter,
3. sérologickou skúškou na enzootickú bovinnú
leukózu,
4. séroneutralizačným testom alebo testom ELISA
na infekčnú bovinnú rinotracheitídu,
5. testom na izoláciu vírusu BVD u zvierat starších ako šesť mesiacov,
e ) byť vyšetrené po dobu pobytu v karanténe s negatívnym výsledkom
1. séroaglutinačnou skúškou s titrom nižším ako
30 medzinárodných jednotiek na mililiter alebo
reakciou väzby komplementu s brucelóznym
titrom nižším ako 20 jednotiek na mililiter,
2. séroneutralizačným testom alebo testom
ELISA na infekčnú bovinnú rinotracheitídu,
3. testom na dôkaz antigénov imunofluorescenčnými protilátkami alebo kultiváciou na infekciu Campylobacter foetus zo vzorky prepuciálneho výplachu alebo výplachu umelej vagíny; ak ide o samice vykoná sa aglutinačný
test s vaginálnym hlienom,
4. mikroskopickým vyšetrením a kultiváciou na
zistenie Trichomonas foetus zo vzorky prepuciálneho výplachu alebo výplachu z umelej
vagíny; ak ide o samice vykoná sa aglutinačný
test s vaginálnym hlienom,

f) byť okamžite premiestnené z karantény, ak niektoré vyšetrenie uvedené v písmene e) je pozitívne.
(2) Vykonanie vyšetrení uvedených v odseku 1
písm. d) príslušný orgán veterinárnej starostlivosti povolí v karanténe, ak výsledky vyšetrení sú známe pred
jej začiatkom.
(3) Zvieratá premiestňované na stanicu musia byť
bez akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia v deň
prijatia na inseminačnú stanicu; v týchto prípadoch
karanténa musí byť
a) umiestnená v mieste, okolo ktorého sa v okruhu
10 km nevyskytol žiaden prípad slintačky a krívačky najmenej po dobu 30 dní,
b) najmenej tri mesiace bez slintačky a krívačky
a bez brucelózy,
c ) najmenej 30 dní bez výskytu besnoty, tuberkulózy,
pľúcnej nákazy, enzootickej bovinnej leukózy,
sneti slezinovej, infekčnej bovinnej rinotracheitídy.
(4) Zvieratá priamo premiestnené z jednej stanice
do druhej môžu byť premiestnené bez vyšetrenia.
Prepravované zvieratá nesmú prísť do kontaktu
s inými zvieratami druhov vnímavých ku tým istým
ochoreniam, okrem zvierat s rovnakým zdravotným
stavom a pochádzajúcich z chovu s rovnakou nákazovou situáciou ako premiestňované zvieratá.
(5) Každé zviera na stanici musí byť vyšetrené
najmenej raz ročne
a) na TBC intradermálnou tuberkulináciou,
b) séroaglutinačnou skúškou s titrom nižším ako 30
medzinárodných jednotiek na mililiter alebo reakciou väzby komplementu s brucelóznym titrom
nižším ako 20 jednotiek na mililiter,
c ) sérologickou skúškou na enzootickú bovinnú leukózu,
d) séroneutralizačným testom alebo testom ELISA
na infekčnú bovinnú rinotracheitídu,
e ) testom na dôkaz antigénov imunofluorescenčnými
protilátkami alebo kultiváciou na infekciu Campylobacter foetus zo vzorky prepuciálneho výplachu
alebo výplachu umelej vagíny; ak ide o samice
vykoná sa aglutinačný test s vaginálnym hlienom.
(6) Vyšetrenie v odseku 5 písm. e) sa nevyžaduje
u zvierat, od ktorých nie je odoberaná sperma.
(7) Ak niektoré vyšetrenie uvedené v odseku 5 je
pozitívne, príslušný orgán veterinárnej starostlivosti
nariadi izolovanie zvieraťa, odstránenie a zneškodnenie jeho spermy odobratej od dátumu posledného
negatívneho vyšetrenia za prítomnosti štátneho veterinárneho lekára. Sperma odobratá od ostatných zvierat na stanici od dátumu pozitívneho vyšetrenia musí
byť skladovaná oddelene až do obnovenia zdravotnej
situácie na stanici.

§ 14
Osobitné požiadavky na ošípané (rod Sus)
premiestňované na inseminačnú stanicu
(1) Každé zviera premiestňované na stanicu musí
a) byť najmenej 30 dní pred zaradením na stanicu
umiestnené v karanténe, v ktorej sú ustajnené len
kance s rovnakým zdravotným stavom,
b) pochádzať z chovu a byť podľa svojho života ustajnené v chovoch
1. úradne uznaných bez klasického moru ošípaných,
2. bez brucelózy,
3. v ktorých v uplynulých 12 mesiacoch neboli
žiadne zvieratá očkované proti slintačke a krívačke,
4. v ktorých v uplynulých 12 mesiacoch neboli
zistené žiadne klinické príznaky Aujeszkyho
choroby a sérologické alebo virologické vyšetrenia na Aujeszkyho chorobu boli negatívne,
c ) byť vyšetrené počas 30 dní pred zaradením do
karantény s negatívnym výsledkom
1. komplement fixačným testom na brucelózu,
2. sérumneutralizačným testom alebo testom
ELISA so všetkými vírusovými antigénmi u neočkovaných ošípaných alebo ELISA G1-u ošípaných očkovaných deletovanou očkovacou
látkou na Aujeszkyho chorobu,
3. séroneutralizačným testom alebo testom
ELISA na klasický mor ošípaných.
(2) Vykonanie vyšetrení príslušný orgán veterinárnej starostlivosti môže povoliť i v karanténe, ak
výsledky vyšetrení sú známe podľa odseku 1 pred
jej začiatkom.
(3) Po dobu pobytu v karanténe premiestňované
zviera musí byť vyšetrené s negatívnym výsledkom
a) séroaglutinačnou skúškou s titrom nižším ako 30
medzinárodných jednotiek na mililiter alebo reakciou väzby komplementu s brucelóznym titrom nižším ako 20 jednotiek na mililiter,
b) sérumneutralizačným testom alebo testom ELISA
so všetkými vírusovými antigénmi u neočkovaných
ošípaných alebo ELISA G1-u ošípaných očkovaných deletovanou očkovacou látkou na Aujeszkyho chorobu,
c ) séroneutralizačným testom alebo testom ELISA
na klasický mor ošípaných,
d) mikroaglutinačným testom na leptospirózu.
(4) Ak niektoré vyšetrenie uvedené v odseku 3 je
pozitívne, príslušný orgán veterinárnej starostlivosti
nariadi premiestnenie zvieraťa z karantény a všetky
opatrenia tak, aby ostatné zvieratá mohli byť zaradené na inseminačnú stanicu.
(5) Zvieratá premiestňované na stanicu musia byť
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bez akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia
v deň prijatia na stanicu; v týchto prípadoch karanténa musí byť
a) umiestnená v mieste, okolo ktorého sa v okruhu
10 km nevyskytol žiaden prípad slintačky a krívačky a klasického moru ošípaných najmenej na
čas 30 dní,
b) najmenej tri mesiace bez slintačky a krívačky a bezbrucelózy,
c ) najmenej 30 dní bez výskytu Aujeszkyho choroby,
besnoty, afrického moru ošípaných, vezikulárnej
choroby ošípaných, sneti slezinovej.
(6) Zvieratá priamo premiestnené z jednej stanice
do druhej môžu byť premiestnené bez vyšetrenia.
Prepravované zvieratá nesmú prísť do kontaktu
s inými zvieratami druhov vnímavých ku tým istým
ochoreniam, okrem zvierat s rovnakým zdravotným
stavom a pochádzajúcich z chovu s rovnakou nákazovou situáciou ako premiestňované zvieratá. Dopravné prostriedky musia byť pred prepravou zvierat
dezinfikované.
(7) Každé zviera na stanici musí byť pri premiestnení zo stanice vyšetrené

(3) Prevádzkový poriadok karantény obsahuje
a) dátum schválenia karantény,
b) miesto a vlastníka karantény,
c ) meno štátneho veterinárneho lekára vykonávajúceho veterinárny dozor,
d) meno veterinárneho lekára vykonávajúceho odborné veterinárne činnosti,
e ) meno zodpovednej osoby za karanténu,
f) zoznam ošetrovateľov,
g) povinnosti ošetrovateľov,
h ) zabezpečenie kŕmenia, napájania, ošetrenia hnoja a močovky, dezinfekcie a stráženia budovy alebo zariadenia.
(4) Karanténa trvá obvykle štyri týždne, jej trvanie
možno v odôvodnených prípadoch mimoriadnymi veterinárnymi opatreniami predĺžiť alebo skrátiť.
(5) Karanténu zvierat dovezených zo zahraničia
možno vykonávať v chove, v ktorom nie sú ustajnené
zvieratá vnímavého druhu.
(6) Počas trvania karantény zvierat sa musia
dodržiavať tieto požiadavky

a) reakciou väzby komplementu na brucelózu,
b) sérumneutralizačným testom alebo testom ELISA
so všetkými vírusovými antigénmi u neočkovaných
ošípaných alebo ELISA G1- u ošípaných očkovaných deletovanou očkovacou látkou na Aujeszkyho chorobu,
c ) séroneutralizačným testom alebo testom ELISA
na klasický mor ošípaných.

a) do budovy alebo zariadenia nemožno premiestňovať ďalšie zvieratá,
b) zvieratá z karantény možno premiestniť len na bitúnok,
c ) vykonávať veterinárne vyšetrenia zvierat, odoberať vzorky na laboratórne vyšetrenia, vykonávať
očkovanie a veterinárno-liečebné, prípadne iné
veterinárne úkony; všetky úkony musia byť zaznamenané v denníku karantény.

(8) Každé zviera, ktoré je na stanici viac ako 12
mesiacov, musí byť vyšetrené podľa odseku 7 písm.
a) a b) najneskôr 18 mesiacov po premiestnení na
stanicu.

§ 16
Zvody zvierat

(9) Ak niektoré vyšetrenie uvedené v odseku 8 je
pozitívne, nariadi sa okamžité izolovanie zvieraťa a
neškodné odstránenenie jeho spermy odobratej od
dátumu posledného negatívneho vyšetrenia za prítomnosti štátneho veterinárneho lekára. Sperma odobratá od ostatných zvierat na stanici od dátumu pozitívneho vyšetrenia musí byť skladovaná oddelene
až do obnovenia zdravotnej situácie na stanici.

Š I E S T A Č A S Ť
ZDRAVIE ZVIERAT A JEHO OCHRANA
§ 15
Karanténa
(1) Ak sa premiestňujú zvieratá určené na ďalší
chov, musia sa dočasne ustajniť do budov a zariadení
so stavebne a prevádzkovo oddelenými ustajňovacími
priestormi.
(2) Žiadosť o súhlas na zriadenie a prevádzkovanie karantény treba podať najneskôr pred očakávaným premiestnením zvierat.
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(1) Zvieratá na zvode musia mať veterinárne
osvedčenie.
(2) Pred vstupom do miesta zvodu musia byť
zvieratá vyšetrené a prehliadnuté veterinárnym lekárom.
(3) U zvierat premiestňovaných zo zvodu musí byť
priložené veterinárne osvedčenie vystavené na zvode
a originál pôvodného veterinárneho osvedčenia, ktoré
sprevádzalo zviera na zvod alebo jeho overená kópia,
alebo len originál pôvodného veterinárneho osvedčenia s údajmi uvedenými v § 5 ods. 2 písmeno a)
a b) a údajov o mieste určenia zvierat veterinárnym
lekárom na zvode.
(4) Zvieratá možno ustajniť na zvode najviac na
šesť dní.
(5) Veterinárne požiadavky na zvod sú najmä
a) vybavenie miesta konania zvodu zariadením na
vyšetrenie a ošetrenie zvierat, izoláciu zvierat,
prípadne aj na ďalšie veterinárne úkony,

b) čistenie a dezinfekcia miesta zvodu pred premiestnením a po premiestnení zvierat,
c ) vybavenie miesta zvodu ustajňovacími priestormi
primeranými jednotlivým druhom zvierat, vhodným
zariadením pre nakládku a vykládku zvierat, pre
napájanie a kŕmenie zvierat, pre čistenie a dezinfekciu miestností a dopravných prostriedkov, skladovanie krmív, podstielky a hnoja,
d) zabezpečenie zberu a zneškodnenia odpadov
počas konania zvodu,
e ) zabezpečenie miestnosti pre veterinárneho lekára,
f) zabezpečenie riadnej starostlivosti o zvieratá vrátane kŕmenia a napájania,
g) vedenie a uchovávanie záznamov, ktoré obsahujú
1. dátum a miesto konania zvodu,
2. schválenie zvodu,
3. u zvierat zúčastňujúcich sa zvodu meno ich
chovateľa a adresu, registračné číslo chovu
pôvodu, dátum príchodu a odchodu, druh, kategóriu, počet a identifikačné označenie, meno
a adresu nového majiteľa, registračné číslo
prepravcu a číslo dopravného prostriedku.

d) zopakovať postup podľa písmena a) až c) po
siedmich dňoch, ak nebolo určené inak štátnym
veterinárnym lekárom,
e ) kompostovať hnoj a podstielku, postriekať dezinfekčným prostriedkom a ponechať 42 dní,
f) ponechať močovku 42 dní, alebo dezinfikovať za
podmienok určených štátnym veterinárnym lekárom,
g) kontrolovať účinnosť dezinfekcie.

§ 17
Ošetrovatelia zvierat

S I E D M A Č A S Ť
ZDOLÁVANIE NÁKAZ

(1) Osoby, ktoré sú vylučovateľmi zárodkov nákaz,
ku ktorým je druh zvierat vnímavý, nemôžu vykonávať
činnosť ošetrovateľa týchto zvierat a ani inak s nimi
prichádzať do styku.

§ 20
Opatrenia pri ochorení zvierat a úhyne

(2) Osoby, ktoré pracujú v ohniskách nákaz alebo
v karanténe zvierat, nesmú vykonávať práce v stavbách a zariadeniach, v ktorých sú zdravé zvieratá.

§ 18
Dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia
(1) Stavby a zariadenia na chov musia byť zabezpečené pred hlodavcami a hmyzom účinnou deratizáciou a dezinsekciou; preventívnu dezinfekciu treba
vykonať najmenej dvakrát ročne (na jar a na jeseň)
(2) Na vykonanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie možno použiť len schválené prípravky v určených koncentráciách.
(3) Priebežná dezinfekcia v ohnisku nákazy sa
vykonáva ihneď po vyprázdnení ustajňovacieho miesta. Dezinfekčný prostriedok sa aplikuje na všetky
miesta kontaminované pôvodcom nákazy a čas expozície musí byť najmenej 24 hodín. Zvyšky krvi a
tkanív nákazou chorých zvierat musia byť pred dezinfekciou odstránené a asanované spolu s kadávermi.
(4) Pri záverečnej dezinfekcii sa musí
a) vykonať mechanická očista za použitia odmastňovacích prostriedkov,
b) vykonať opláchnutie studenou vodou,
c ) vykonať dezinfekcia,

§ 19
Preventívne prehliadky
O preventívnych prehliadkach a veterinárnom
dozore a kontrole sa vedú záznamy, ktoré obsahujú
a)
b)
c)
d)

dátum kontroly,
zistené nedostatky,
uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov,
výsledky kontroly uložených opatrení.
Záznamy prevádzkovateľ uchováva po dobu 5 rokov.

Pri ochorení zvierat a úhyne je potrebné
a) vybaviť objekty a zariadenia pre zvieratá lekárničkou s potrebným množstvom prostriedkov pre prvú
pomoc a dezinfekciu; ich druh a množstvo určuje
regionálna veterinárna správa,
b) zabezpečiť zvieraťu prvú pomoc, ochorenie zvierat
hlásiť bez meškania veterinárnemu lekárovi, vyžiadať odbornú veterinárnu pomoc a postupovať
podľa pokynov veterinárneho lekára,
c ) viditeľne označiť liečené zvieratá a viesť ich evidenciu,
d) poskytnúť veterinárnym zamestnancom, zabezpečujúcim zvieratám odbornú preventívnu a liečebnú
starostlivosť, potrebnú pomoc,
e ) úhyn zvierat hlásiť bez meškania veterinárnemu
lekárovi vykonávajúcemu všeobecný epizootický
dozor a príslušnému asanačnému kafilerickému
podniku.

§ 21
Zdolávanie nákaz zvierat
(1) Pri vzniku nákazy a podozrení z nej je potrebné
a) dočasne uzatvoriť ohnisko,
b) označiť ho oznamom “Nákaza zvierat – vstup zakázaný“,
c ) zákazať vstup a výstup osôb z ohniska, živých
zvierat, premiestnenie krmiva, produktov živočíšneho pôvodu, kadáverov, ostatných predmetov
a vozidiel z chovu; pohyb a premiestnenia z a do
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chovu sú možné len so súhlasom veterinárnej
správy a za dodržiavania určených podmienok,
d) kontrolovať dezinfekčné zariadenia pri vstupe do
ohniska ako aj do jednotlivých objektov živočíšnej
výroby,
e ) vykonať prípadne ďalšie opatrenia uvedené v § 22
nevyhnutné na zabránenie šíreniu nákazy.
(2) Opatrenia uvedené v odseku 1 zostávajú v platnosti až do vylúčenia podozrenia z nákazy.
(3) Za účelom zistenia a zdolania nákazy sa
a) zabezpečí odborné veterinárne vyšetrenie zvierat,
b) nariaďuje zabitie potrebného počtu zvierat, ich pitva, odobratie potrebných vzoriek na laboratórne
vyšetrenie,
c ) vymedzuje ohnisko nákazy alebo miesto výskytu
nákazy, zabezpečuje trvalý veterinárny dozor,
d) vymedzuje ochranné pásmo a pásmo pozorovania, ak ide o nákazy uvedené v prílohe č. 1,
e ) vyšetrujú všetky chovy v ochrannom pásme a v pásme pozorovania a ich kontrola v určených intervaloch.
(4) Pri výskyte nákaz sa bezodkladne oznámi
a) výskyt ohniska nákazy uvedenej v prílohe č. 1,
nákazlivej obrny ošípaných, infekčnej hemopoetickej nekrózy a bovinnej špongiformnej encefalopatie, prípadne ďalších nákaz určených štátnou veterinárnou správou a o priebehu sa predkladá denné hlásenie,
b) zdolanie nákazy a zrušenie nariadených opatrení
uvedených v písmene a).
(5) Hlásenie o vzniku ohniska nákazy uvedenej
v odseku 4 písm. a) musí obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

dátum a čas odoslania,
meno a funkciu odosielateľa,
názov nákazy a jej kód,
dátum laboratórneho potvrdenia nákazy,
typizáciu pôvodcu nákazy (v prípade potreby),
geografickú lokalizáciu ohniska,
počet vnímavých zvierat v ohnisku,
počet chorých, uhynutých, zabitých a neškodne
odstránených zvierat podľa jednotlivých druhov.

(6) Hlásenie o zdolaní nákazy uvedenej v odseku
4 písm. a) a zrušení nariadených opatrení musí obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)

dátum a čas odoslania,
meno a funkciu odosielateľa,
názov nákazy a jej kód,
geografickú lokalizáciu ohniska,
dátum ukončenia nariadených opatrení.

(7) V prípade výskytu sekundárnych ohnísk nákaz
uvedených v odseku 4 písm. a) sa najneskôr prvý
pracovný deň každého týždňa zasiela hlásenie, ktoré
musí obsahovať
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a) dátum a čas odoslania,
b) meno a funkciu odosielateľa,
c ) pre každú hlásenú nákazu
1. názov nákazy a jej kód
2. počet ohnísk
3. geografickú lokalizáciu ohnísk.

§ 22
Opatrenia pri nákazách zvierat
(1) Na účinné zdolanie nákazy zvierat možno
v ohnisku nákazy, ochrannom pásme a pásme pozorovania rozhodnúť o
a) zákaze alebo obmedzení premiestňovania zvierat
v ohnisku, ochrannom pásme a pásme pozorovania,
b) tranzite zvierat dopravnými prostriedkami cez
ochranné pásma bez zastavenia a vykládky zvierat,
c ) súpise zvierat vnímavých druhov podľa chovov a kategórií, evidencii počtu uhynutých zvierat, zvierat
nákazou chorých, podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnej aktualizácii,
d) pátraní po zdroji nákazy, čase určenia zavlečenia
nákazy do chovu, premiestneniach zvierat, prítomnosti vektorov ochorenia, kadáverov, osôb, predmetov, vozidiel, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcu
nákaz v priebehu inkubačnej doby, ktorou je časové obdobie od okamžiku kontaktu zvieraťa s pôvodcom nákazy do objavenia sa klinických príznakov (ďalej len “epizootické šetrenie“) a odbere
vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
e ) vyšetrení, vrátane laboratórneho vyšetrenia všetkých uhynutých a ulovených divo žijúcich zvierat
vnímavých na nákazu, uvoľnení na ich ďalšie využitie až po negatívnom výsledku vyšetrenia,
f) uložení materiálov, ktoré môžu prísť do kontaktu
so zvieratami v chove tak, aby sa k nim nedostali divo žijúce zvieratá,
g) opatrení proti tomu, aby sa akákoľvek časť z ulovených divo žijúcich zvierat dostala do kontaktu
s vnímavými druhmi zvierat v chove,
h ) znížení hustoty populácie vnímavých divo žijúcich
zvierat a neškodnom odstránení ulovených a uhynutých,
i) zákaze alebo obmedzení voľného pohybu zvierat,
j) zákaze alebo obmedzení používania napájadiel,
brodov a ciest zvieratami,
k ) vypustení vôd chovateľských zariadení rýb alebo
zákaze ich vypustenia,
l) výlove rýb a neškodnom odstránení rýb nákazou
chorých alebo podozrivých,
m ) asanácii vodných zdrojov, lúk a pastvín,
n ) vyznačení lokalít s výskytom vektorov a ich chemickom alebo biologickom ošetrení za účelom ich
zničenia,
o) zabití zvierat nákazou chorých, zvierat podozrivých a zvierat, ktoré môžu byť prenášateľmi pôvodcov nákaz a ich odstránení v kafilerickom
podniku, prípadne iným spôsobom tak, aby sa zabránilo šíreniu pôvodcu nákazy,

p) odstrele zveri nákazou chorej alebo podozrivej a
jej zneškodnení spôsobom, ktorý zabraňuje
šíreniu pôvodcu nákazy,
q) zničení, sterilizácii alebo inej úpravy potravín
živočíšneho pôvodu a zložiek živočíšneho pôvodu, 4) iných surovín živočíšneho pôvodu, 5) krmív
a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov
nákaz, obmedzenie alebo úpravu ich výroby, spracovania, nákupu, prepravy alebo uvádzania do
obehu, neškodné odstránenie potravín živočíšneho pôvodu, zložiek živočíšneho pôvodu a iných
surovín živočíšneho pôvodu získaných v štádiu inkubácie nákazy,
r) dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii v ohnisku nákazy aj mimo ohniska; dezinfekciu dopravných
prostriedkov a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,
s ) osobitnom veterinárnom vyšetrení divo žijúcich
zvierat a rýb,
t) zákaze, obmedzení alebo úpravu cestnej dopravy,
u ) izolácii a dezinfekcii osôb,
v ) zákaze alebo obmedzení distribúcie a použitia
krmív a steliva, ohrozujúcich zdravie zvierat.
(2) Predmety, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov
nákaz a ktoré pochádzajú z ohniska nákazy
a) sa nesmú používať mimo ohnísk nákazy,
b) sa výnimočne môžu použiť i v miestach bez nákazy po dezinfekcii alebo sterilizácii, podľa rozhodnutia štátneho veterinárneho lekára.
(3) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy nariadi opatrenia
uvedené v § 21 ods. 1 až 3 a § 22 ods. 1 a 2 i v ďalších chovoch s podozrením na výskyt nákazy umiestnených mimo ochranného pásma a pásma pozorovania.
(4) Ak ide o výskyt nákazy v chove, ktorý má viac
fariem, príslušný orgán veterinárnej správy vyhlási
za ohnisko nákazy len farmu so zvieratami postihnutými nákazou za predpokladu, že
a) štruktúra a veľkosť fariem a operácie v nich sú
vykonávané úplne oddelene vo vzťahu k ustajneniu a kŕmeniu zvierat,
b) pôvodca nákazy sa nemôže rozšíriť z jednej farmy do druhej.

Ô S M A Č A S Ť
O PAT R E N I A P R I V Ý S K Y T E
VYBRANÝCH NÁKAZ
§ 23
Opatrenia pri klasickom more ošípaných
(1) Ak sú v chove podozrivé ošípané z klasického
moru ošípaných alebo nakazenia touto nákazou príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o
4)
5)

§ 3 písm. c) zákona č. 337 /1998 Z.z.
§ 3 písm. d) zákona č. 337 /1998 Z.z.

a) zabití potrebného počtu zvierat, ich pitve a odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) súpise všetkých kategórií ošípaných v chove, evidenciu počtu uhynutých zvierat, zvierat nákazou
chorých, podozrivých z nákazy a nakazení a jej
pravidelnú aktualizáciu,
c ) dočasnom uzatvorení chovu,
d) zákaze premiestňovania živých ošípaných z a do
chovu,
e ) zákaze vstupu a výstupu osôb z chovu, zvierat
ostatných druhov, premiestňovaní krmiva, bravčového mäsa a produktov, kadáverov ošípaných,
náradia, odpadov, ostatných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu klasického moru ošípaných a vozidiel z ohniska nákazy bez súhlasu
a za dodržiavania podmienok určených veterinárnou správou,
f) kontrole účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe a výstupe z ohniska nákazy, ako aj do jednotlivých objektov živočíšnej výroby.
g) epizootickom šetrení podľa § 22 ods. 1 písm. d).
(2) Opatrenia nariadené podľa odseku 1 zostávajú v platnosti až do vylúčenia podozrenia.
(3) Pri potvrdení výskytu klasického moru ošípaných (oznámenie výskytu príslušnou veterinárnou
správou na základe laboratórnych výsledkov, klinických a epizootologických výsledkov) okrem opatrení
uvedených v odseku 1 príslušný orgán veterinárnej
správy rozhodne o
a) zabití všetkých ošípaných v chove pod veterinárnym dozorom,
b) neškodnom odstránení zabitých a uhynutých ošípaných pod veterinárnym dozorom v kafilerickom
podniku, prípadne iným spôsobom, ktorý zabráni
rozširovaniu vírusu klasického moru ošípaných,
c ) neškodnom odstránení bravčového mäsa od ošípaných z ohniska od obdobia pravdepodobného
zavlečenia nákazy do chovu pod veterinárnym dozorom,
d) sterilizácii alebo inej úprave krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu klasického moru ošípaných tak, aby sa zabezpečilo zničenie vírusu,
e ) čistení, dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii po vyskladnení ošípaných v ohnisku nákazy aj mimo
ohniska; dezinfekcia dopravných prostriedkov použitých k preprave ošípaných a použitých zariadení, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu.
(4) Chov je možné obnoviť najskôr 30 dní po vykonaní záverečnej dezinfekcie a plnenia určených podmienok štátnou veterinárnou správou.
(5) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o opatreniach uvedených v odseku 3 i v ďalších chovoch,
ak ošípané v nich ustajnené sú nakazené z dôvodu
umiestnenia chovu z hľadiska jeho priestorového
usporiadania a možnosti priameho alebo nepriameho kontaktu ošípaných v chove s ošípanými z ohniska nákazy.
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(6) Pri výskyte nákazy v chove, ktorý má viac samostatných oddelených výrobných jednotiek, možno
za účelom ukončenia výkrmu ošípaných upustiť od
opatrení uvedených v odseku 3 písm. a) a b) za predpokladu, že štruktúra a veľkosť výrobných jednotiek
a operácie v nich sú vykonávané vo vzťahu k ustajneniu, ošetrovaniu a kŕmeniu ošípaných úplne oddelene tak, že vírus klasického moru ošípaných sa
nemôže rozšíriť z jednej výrobnej jednotky do druhej.
(7) Pri podozrení z výskytu klasického moru ošípaných u diviakov príslušný orgán veterinárnej správy
nariadi vyšetrenie, vrátane laboratórneho všetkých
nájdených uhynutých a ulovených diviakov a uvoľnenie na ich ďalšie využitie až po negatívnom výsledku vyšetrenia.
(8) Pri potvrdení výskytu klasického moru ošípaných u diviakov príslušný orgán veterinárnej správy
a) vymedzí miesto výskytu nákazy a ochranné pásmo a zabezpečí veterinárny dozor v chovoch nachádzajúcich sa v tomto pásme; pri vymedzení
ochranného pásma sa berie do úvahy geografické
rozšírenie nákazy, populácia diviakov v pásme,
výskyt prírodných a umelých prekážok obmedzujúcich pohyb diviakov,
b) nariadi vykonať súpis ošípaných podľa chovov a kategórií v ochrannom pásme a jeho pravidelná aktualizácia,
c ) zakáže premiestňovanie ošípaných z a do chovov
ochranného pásma; premiestňovanie je možné len
za dodržania podmienok určených veterinárnou
správou,
d) nariadi uloženie materiálov, ktoré môžu prísť do
kontaktu so zvieratami v chove tak, aby sa k nim nedostali divo žijúce zvieratá,
e ) nariadi opatrenia proti tomu, aby sa akákoľvek časť
z ulovených diviakov dostala do kontaktu s ošípanými v chove,
f) nariadi používanie účinných dezinfekčných zariadení pri vstupe do chovov, ako aj do jednotlivých
objektov živočíšnej výroby,
g) nariadi odobratie potrebných vzoriek na laboratórne vyšetrenie od všetkých ošípaných uhynutých
alebo chorých za príznakov klasického moru ošípaných,
h ) nariadi vyšetrenie, vrátane laboratórneho, všetkých nájdených uhynutých a ulovených diviakov
v ochrannom pásme a ich uvoľnenie na ďalšie využitie až po negatívnom výsledku vyšetrenia,
i) nariadi neškodné odstránenie pozitívnych diviakov
pod veterinárnym dozorom v kafilerickom podniku,
prípadne iným spôsobom, ktorý zabráni rozširovaniu vírusu klasického moru ošípaných.
(9) V chove s podozrením, že z neho mohol byť
klasický mor ošípaných zavlečený do chovu uvedeného v odseku 1 a v chove s podozrením, že klasický
mor ošípaných mohol byť do neho zavlečený z chovu
uvedeného v odseku 1, príslušný orgán veterinárnej
správy nariadi sprísnený veterinárny dozor podľa odseku 11. Tento dozor trvá až do vylúčenia podozrenia
z výskytu klasického moru ošípaných v chove uvedeného v odseku 1.
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(10) V chove s podozrením, že z neho mohol byť
klasický mor ošípaných zavlečený do chovu uvedeného v odseku 3 príslušný orgán veterinárnej správy nariadi sprísnený veterinárny dozor podľa odseku
11. V chove s podozrením, že do neho mohol byť
klasický mor ošípaných zavlečený z chovu uvedeného v odseku 3 sa nariaďujú opatrenia uvedené
v odseku 1.
(11) Sprísneným veterinárnym dozorom je najmä
okamžité odhalenie každého podozrenia z výskytu
klasického moru ošípaných a výkon všetkých alebo
len niektorých opatrení uvedených v odseku 1.
(12) Z chovov uvedených v odsekoch 9 a 10 príslušný orgán veterinárnej správy povolí premiestnenie
ošípaných na bitúnok za podmienok určených v ods.
15 písmeno g) a h) a mäso získané z týchto ošípaných
musí spĺňať požiadavky uvedené v ods. 15 písmeno
i).
(13) V prípade potvrdenia klasického moru ošípaných v chove príslušný orgán veterinárnej správy vymedzí okolo ohniska ochranné pásmo o polomere najmenej tri km a pásmo pozorovania o polomere najmenej 10 km.
(14) Veľkosť ochranného a pozorovacieho pásma
sa ustanovuje na základe
a) výsledkov epizootického šetrenia,
b) výsledkov sérologických vyšetrení,
c ) geografickej situácie, najmä existencie prírodných
prekážok,
d) umiestnenia a vzdialenosti susediacich chovov.
(15) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov ošípaných,
b) nariadi vyšetrenie všetkých chovov v ochrannom
pásme do siedmich dní po zistení nákazy,
c ) zakáže premiestňovanie ošípaných, okrem tranzitu ošípaných dopravnými prostriedkami cez
ochranné pásma bez zastavenia a vykládky zvierat. V prípade jatočných ošípaných z miest mimo
ochranného pásma dovážaných na bitúnok v ochrannom pásme sa môže povoliť za určených podmienok,
d) nariadi vykonať dezinfekciu dopravných prostriedkov a zariadení použitých pri preprave ošípaných
a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu klasického moru ošípaných a kontrolu dopravných
prostriedkov pred premiestnením z ochranného
pásma,
e ) zakáže premiestňovanie zvierat z a do chovov
v pásme; premiestňovanie je možné len za dodržania podmienok určených veterinárnou správou,
f) nariadi vyšetrovanie všetkých uhynutých a chorých ošípaných na klasický mor ošípaných,
g) zakáže premiestňovanie ošípaných z chovov
v ochrannom pásme na čas 21 dní od vykonania
čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku. Po
uvedenom čase príslušný orgán veterinárnej správy povolí premiestnenie ošípaných na určený bi-

túnok prednostne v ochrannom pásme alebo pásme pozorovania za predpokladu, že všetky zvieratá v chove boli hromadne vyšetrené s negatívnym výsledkom a premiestňované zvieratá
1. boli klinicky zdravé a u časti z nich bola odmeraná telová teplota,
2. sú identifikované,
3. sú prevážané vo vozidlách zapečatených štátnym veterinárnym lekárom,
4. sú na bitúnku držané a zabité oddelene od
ostatných ošípaných za podmienok určených
veterinárnou správou a dopravné prostriedky
a zariadenia použité pri preprave sú pred opustením bitúnku vyčistené a dezinfikované,
h ) povolí na žiadosť chovateľa premiestnenie ošípaných medzi chovmi v ochrannom pásme po 21
dňoch od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku za predpokladu, že všetky ošípané v chove boli hromadne vyšetrené s negatívnym
výsledkom a premiestňované zvieratá boli klinicky
zdravé a u časti z nich bola odmeraná telová teplota, sú identifikované a dopravné prostriedky a zariadenia použité pri preprave sú okamžite vyčistené a dezinfikované,
i) nariadi označenie bravčového mäsa z ošípaných
uvedených v písmene g) a h) podľa osobitného
predpisu 6) prekryť krížikom tvoreným dvomi kolmými čiarami a priloženým šikmo tak, aby sa priesečník nachádzal uprostred pečiatky a aby údaje
uvedené na pečiatke zostali čitateľné alebo nahradiť jedným osobitným označením tvoreným
značkou zdravotnej nezávadnosti s krížikom tvoreným dvomi kolmými čiarami, ktoré pretínajú značku šikmo tak, aby sa priesečník nachádzal uprostred pečiatky a aby údaje uvedené na pečiatke
zostali čitateľné, v určenej prevádzke a zapečatenie zásielky po celý čas prepravy a jeho náležité
ošetrenie mäsa.
(16) Opatrenia v ochrannom pásme zostávajú
v platnosti na čas, pokiaľ
a) nebude vykonaná záverečná dezinfekcia v ohnisku nákazy,
b) ošípané vo všetkých chovoch nebudú po 30 dňoch
od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie
v ohnisku podrobené klinickému vyšetreniu na klasický mor ošípaných s negatívnym výsledkom a sérologickému vyšetreniu s negatívnym výsledkom
v určenom rozsahu.
(17) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej starostlivosti rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov ošípaných,
b) zakáže premiestňovanie ošípaných, okrem tranzitu ošípaných dopravnými prostriedkami cez
ochranné pásma bez zastavenia a vykládky zvierat; premiestnenie možno povoliť za dodržiavania
určených podmienok,
6)

§ 20 ods. 3 a 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100
o požiadavkách na zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov
(oznámenie č. 104/2001 Z.z .).

c ) nariadi dezinfekciu dopravných prostriedkov a zariadení použitých pri preprave ošípaných a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu klasického
moru ošípaných a kontrolu dopravných prostriedkov pred opustením pásma pozorovania,
d) zakáže premiestňovanie zvierat z a do chovov
v pásme pozorovania v prvých siedmich dňoch
po ustanovení pásma; premiestňovanie je možné
len za dodržania určených podmienok,
e ) nariadi vyšetrovanie všetkých uhynutých a chorých ošípaných na klasický mor ošípaných,
f) zakáže premiestňovanie ošípaných z chovov
v pásme pozorovania na čas siedmich dní od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku. Po uvedenom čase príslušný orgán veterinárnej starostlivosti povolí premiestnenie ošípaných na určený bitúnok prednostne v ochrannom
pásme alebo pásme pozorovania za predpokladu,
že všetky zvieratá v chove boli hromadne vyšetrené s negatívnym výsledkom a premiestňované zvieratá
1. boli klinicky zdravé a u časti z nich bola odmeraná telová teplota,
2. sú identifikované,
3. sú prevážané vo vozidlách zapečatených štátnym veterinárnym lekárom,
4. sú na bitúnku držané a zabité oddelene od
ostatných ošípaných za určených podmienok
a dopravné prostriedky a zariadenia použité
pri preprave sú pred opustením bitúnku vyčistené a dezinfikované,
g) povolí na žiadosť chovateľa premiestnenie ošípaných medzi chovmi v pásme pozorovania po
siedmich dňoch od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku za predpokladu, že všetky ošípané v chove boli hromadne vyšetrené s negatívnym výsledkom a premiestňované zvieratá
boli klinicky zdravé a u časti z nich bola odmeraná
telová teplota a sú identifikované a dopravné prostriedky a zariadenia použité pri preprave sú okamžite vyčistené a dezinfikované,
h ) nariadi označenie bravčového mäsa z ošípaných
uvedených v písmene f) a g) podľa odseku 15 písmena i) v určenej prevádzke, zapečatenie zásielky
po celý čas prepravy a náležité ošetrenie mäsa.
(18) Opatrenia v pásme pozorovania zostávajú
v platnosti, pokiaľ
a) nebude vykonaná záverečná dezinfekcia v ohnisku nákazy,
b) ošípané vo všetkých chovoch nebudú po 15 dňoch
od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie
v ohnisku podrobené klinickému vyšetreniu na klasický mor ošípaných s negatívnym výsledkom
a sérologickému vyšetreniu s negatívnym výsledkom v rozsahu určenom veterinárnou správou.
(19) Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti
rozhodne o povolení premiestnenia ošípaných z chovov v ochrannom pásme a pásme pozorovania do
kafilerického podniku alebo na miesto, kde budú zabité a následne spálené alebo zahrabané za určených
podmienok. Tieto ošípané sa musia sérologicky vyšetriť v rozsahu určenom veterinárnou správou.
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(20) Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti
rozhodnutím povolí na základe žiadosti chovateľa
premiestnenie ošípaných z chovov v ochrannom pásme a pásme pozorovania, ak opatrenia uvedené
v ods. 15 písmeno g) a h) a v ods. 17 písmeno f) a g)
trvajú viac ako 30 dní za predpokladu, že všetky
zvieratá v chove boli vyšetrené s negatívnym výsledkom a premiestňované zvieratá boli klinicky zdravé, u časti z nich bola odmeraná telová teplota a sú
identifikovateľné. Premiestnenie ošípaných možno
vykonať len vo vnútri pásiem a dopravné prostriedky
a zariadenia použité pri preprave musia byť okamžite
po premiestnení ošípaných vyčistené a dezinfikované.
(21) Pri výskyte klasického moru ošípaných na bitúnku príslušný orgán veterinárnej starostlivosti rozhodnutím
a) nariadi okamžité zabitie všetkých ošípaných na
bitúnku,
b) nariadi neškodné odstránenie tiel a vnútorností
ošípaných chorých a podozrivých z nákazy pod
veterinárnym dozorom v kafilerickom podniku,
c ) nariadi čistenie a dezinfekciu budov a zariadení,
vrátane dopravných prostriedkov, pod veterinárnym dozorom a za určených podmienok,
d) vykoná epizootické šetrenie,
e ) povolí premiestnenie ošípaných na bitúnok najskôr 24 hodín od vykonania čistenia a priebežnej
dezinfekcie v ohnisku.
(22) Očkovanie proti klasickému moru ošípaných
je zakázané.
(23) Ak to vyžaduje nákazová situácia, príslušný
orgán veterinárnej starostlivosti nariadi núdzové očkovanie ošípaných. Očkovanie sa vykonáva podľa vypracovaného plánu, ktorý musí obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

zdôvodnenie očkovania,
rozsah zóny očkovania,
druh, kategória a počet vnímavých ošípaných,
druh očkovacej látky,
čas, po ktorý bude očkovanie vykonávané,
identifikácia a registrácia očkovaných ošípaných,
opatrenia pri premiestňovaní očkovaných ošípaných a produktov z nich.

(24) Očkované ošípané môžu byť premiestnené
zo zóny, kde je vykonávané očkovanie, len na určený
bitúnok.
(25) Bravčové mäso z očkovaných ošípaných
musí byť označené podľa odseku 15 písmena i) a oddelene skladované a prepravované.
(26) Odseky 24 a 25 sa uplatňujú počas obdobia
núdzového očkovania a počas obdobia najmenej
šiestich mesiacov po ukončení očkovania v zóne očkovania. Počas tohto šesťmesačného obdobia sa
zakazuje
a) premiestňovanie sérologicky pozitívnych ošípaných z chovov, okrem premiestnenia na bitúnok,
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b) premiestňovanie ošípaných pochádzajúcich od
sérologicky pozitívnych prasníc, okrem premiestnenia
1. na bitúnok k okamžitému zabitiu,
2. do chovu určeného veterinárnou správou, odkiaľ budú premiestnené priamo na bitúnok,
3. do chovu po predchádzajúcom sérologickom
vyšetrení s negatívnym výsledkom na protilátky proti klasickému moru ošípaných.
(27) Náležité ošetrenie je
a) ošetrenie vykonané teplom v hermeticky uzavretom obale s dosiahnutím hodnoty F o rovnej
alebo vyššej ako 3,00,
b) ošetrenie teplom úplne vykosteného mäsa s odstránenými hlavnými miazgovými uzlinami, uzatvoreného pred zahriatím do hermetického obalu,
v ktorom bude predávaný, za dodržania nasledujúcich podmienok
1. výrobok musí byť zahriaty najmenej na 60 o C
po dobu najmenej štyroch hodín, v priebehu
ktorých teplota v jadre musí dosiahnuť najmenej 70 oC po dobu najmenej 30 minút,
2. musí byť nepretržite kontrolovaná teplota reprezentatívneho počtu vzoriek z každej partie
výrobku, ktorá musí byť vykonaná prostriedkom, ktorý má možnosť automatického záznamu teploty v jadre veľkých kusov a vo vnútri
ohrievacieho prístroja,
3. po ošetrení musí byť každý obal označený
značkou zdravotnej neškodnosti 7) ,
c ) ošetrenie teplom, pri ktorom je dosiahnutá teplota
v jadre najmenej 70 oC,
d) ošetrenie šuniek o hmotnosti najmenej 5,5 kg
prirodzenou fermentáciou a zretím najmenej 9 mesiacov s a w najviac 0,93 a pH 6 alebo menej.

§ 24
Opatrenia pri slintačke a krívačke
(1) Ak sú v chove zvieratá podozrivé zo slintačky
a krívačky alebo nakazenia touto nákazou príslušný
orgán veterinárnej správy rozhodne o
a) zabití potrebného počtu zvierat, ich pitve a odobratí vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) súpise všetkých kategórií zvierat vnímavého druhu
v chove, evidencii počtu uhynutých zvierat, zvierat nákazou chorých, podozrivých z nákazy a nakazenia a pravidelnej dennej aktualizácii tak, aby
sa zistil počet narodených a uhynutých zvierat počas doby podozrenia,
c ) dočasnom uzatvorení chovu,
d) zákaze premiestňovania zvierat vnímavého druhu
z chovu a do chovu,
e ) zákaze premiestňovania ostatných druhov zvierat
z chovu a do chovu, obmedzení pohybu osôb z a
do chovu, premiestňovaní krmiva, mäsa a pro-

7)

§ 100 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 7. marca 2001 č. 678/2001-100
(oznámenie č. 104/2001 Z.z.).

duktov (vlna, odpady, hnoj) a kadáverov zvierat
vnímavého druhu, náradia, odpadov, ostatných
predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu slintačky a krívačky a vozidiel z chovu bez súhlasu
a za splnenia podmienok určených veterinárnou
správou,
f) kontrole účinnosti dezinfekčných zariadení pri vstupe a výstupe z ohniska nákazy, ako aj do jednotlivých objektov živočíšnej výroby,
g) zákaze odvozu mlieka z chovu; ak nastanú problémy so skladovaním mlieka povolí sa za prísnych
protinákazových opatrení odvoz na tepelné spracovanie do určenej mliekárne, ktoré zabezpečí
zničenie vírusu slintačky a krívačky,
h ) epizootickom šetrení podľa § 22 ods. 1 písm. d).
(2) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o opatreniach uvedených v odseku 1 i v ďalších susediacich chovoch, ak zvieratá v nich ustajnené sú nakazené z dôvodu umiestnenia chovu z hľadiska priestorového usporiadania a možnosti priameho alebo
nepriameho kontaktu zvierat so zvieratami z chovu
uvedeného v odseku 1.
(3) Opatrenia podľa odseku 1 a 2 zostávajú v platnosti až do vylúčenia podozrenia z nákazy.
(4) Pri potvrdení výskytu slintačky a krívačky v ohnisku príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne
o

trebné vykonať opatrenia uvedené v ods. 4 písmeno
a).
(7) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o opatreniach uvedených v odseku 4 písm. a) i v ďalších
bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia chovu z hľadiska priestorového usporiadania a možnosti priameho alebo nepriameho kontaktu zvierat so
zvieratami z ohniska nákazy.
(8) Pri výskyte nákazy v chove, ktorý má viac fariem, možno upustiť od opatrení uvedených v odseku
4 písm. b) a c) za predpokladu, že štruktúra a veľkosť
fariem, spôsob ustajnenia, ošetrovania a kŕmenia
zvierat a ďalšie operácie v nich sú vykonávané úplne
oddelene tak, že vírus slintačky a krívačky sa nemôže
rozšíriť z jednej farmy do druhej. Rovnako možno
upustiť od opatrenia uvedeného v odseku 4 písm. f)
za podmienky, že získavanie mlieka je vykonávané
úplne oddelene tak, že vírus slintačky a krívačky sa
nemôže rozšíriť z jednej farmy do druhej.
(9) V chove s podozrením, že z neho mohla byť
slintačka a krívačka zavlečená do chovu uvedeného
v odseku 1 a v chove s podozrením, že nákaza do
neho mohla byť zavlečená z chovu uvedeného v odseku 1, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne
o sprísnenom veterinárnom dozore podľa odseku 1.
Dozor trvá až do vylúčenia podozrenia z výskytu slintačky a krívačky v chove uvedenom v odseku 1.

a) zabití potrebného počtu zvierat, ich pitve a odobratí vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) zabití všetkých zvierat vnímavého druhu v chove
pod veterinárnym dozorom tak, aby sa zabránilo
šíreniu vírusu slintačky a krívačky,
c ) neškodnom odstránení zabitých a uhynutých zvierat vnímavého druhu pod veterinárnym dozorom
spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu slintačky a krívačky,
d) neškodnom odstránení mäsa zvierat vnímavého
druhu v chove získaného od obdobia pravdepodobného zavlečenia nákazy do chovu pod veterinárnym dozorom,
e ) sterilizácii alebo inej úprave krmív a predmetov,
ktoré môžu byť nositeľmi vírusu slintačky a krívačky tak, aby sa zabezpečilo zničenie vírusu,
f) neškodnom odstránení mlieka a mliečnych výrobkov pod veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý
vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu,
g) čistení a dezinfekcii ustajňovacích priestorov a ich
okolia po vyskladnení zvierat a odstránení materiálov uvedených v odseku 1 písm. e) a dezinfekciu dopravných prostriedkov použitých k preprave zvierat a použitých zariadení, ktoré môžu byť
nositeľmi vírusu.

(10) V chove s podozrením, že z neho mohla byť
slintačka a krívačka zavlečená do chovu uvedeného
v odseku 4, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o opatreniach podľa odseku 1.

(5) Chov je možno obnoviť najskôr 21 dní po vykonaní záverečnej dezinfekcie a splnení určených podmienok štátnou veterinárnou správou.

a) výsledkov epizootického šetrenia,
b) geografickej situácie, najmä existencie prírodných
prekážok,
c ) umiestnenia a vzdialenosti chovov.

(6) V prípade sekundárneho ohniska, ktoré epizootologicky súvisí s primárnym ohniskom, nie je po-

(11) V chove s podozrením, že do neho mohla
byť slintačka a krívačka zavlečená z chovu uvedeného v odseku 4, príslušný orgán veterinárnej správy
nariadi opatrenia uvedené v odseku 1.
(12) Zakazuje sa premiestňovanie zvierat z chovu, okrem premiestnenia zvierat na bitúnok pod veterinárnym dozorom, a to na čas 15 dní, ak ide o chov
uvedený v odseku 9 10 a na čas 21 dní, ak ide o chov
uvedený v odseku 11, a to za podmienky, že štátny
veterinárny lekár vyšetrí chov a potvrdí, že žiadne
zviera nie je podozrivé z nákazy.
(13) Pri potvrdení slintačky a krívačky v chove príslušný orgán veterinárnej správy vymedzí okolo
ohniska ochranné pásmo o polomere najmenej tri km
a pásmo pozorovania o polomere najmenej 10 km.
(14) Ochranné pásmo a pozorovacie pásmo sa
ustanoví na základe

21

(15) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o
a) vykonaní súpisu chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) vykonaní pravidelnej veterinárnej prehliadky všetkých chovov,
c ) zákaze premiestňovania zvierat vnímavých druhov, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo
železniciach bez ich vykládky a zastavenia,
d) zákaze premiestňovania zvierat vnímavých druhov z chovov prvých 15 dní, okrem priamej prepravy na určený bitúnok umiestnený v ochrannom
pásme; ak taký nie je, tak na bitúnok určený veterinárnou správou za podmienky, že štátny veterinárny lekár vyšetrí chov a potvrdí, že žiadne zviera nie je podozrivé z nákazy,
e ) zákaze pripúšťania zvierat, ak dochádza k ich
premiestňovaniu,
f) zákaze inseminácie prvých 15 dní, okrem inseminácie vykonávanej chovateľom, a to semenom,
ktoré je na farme alebo je zaslané priamo z inseminačnej stanice,
g) zákaze zvodov zvierat vnímavých druhov.
(16) Opatrenia v ochrannom pásme zostávajú
v platnosti najmenej 15 dní od vykonania čistenia
a predbežnej dezinfekcie v ohnisku. Po uplynutí 15
dní sa posudzujú ako opatrenia v pásme pozorovania.
(17) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o
a) vykonaní súpisu chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) zákaze premiestňovania zvierat vnímavých druhov po verejných komunikáciách, okrem ich vyháňania na pastvu,
c ) zákaze prepravy zvierat vnímavých druhov v pásme; zvieratá je možno premiestniť len za dodržania určených podmienok,
d) zákaze premiestňovania zvierat vnímavých druhov z pásma pozorovania prvých 15 dní; v období
medzi 15. a 30. dňom príslušný orgán veterinárnej
správy povolí priamu prepravu na určený bitúnok
za podmienky, že štátny veterinárny lekár vyšetrí
chov a potvrdí, že žiadne zviera nie je podozrivé
z nákazy,
e ) zákaze pripúšťania zvierat, ak dochádza k ich premiestňovaniu,
f) zákaze zvodov zvierat vnímavých druhov.
(18) Opatrenia v pásme pozorovania zastávajú
v platnosti najmenej 30 dní od vykonania čistenia
a priebežnej dezinfekcie v ohnisku.
(19) Očkovanie proti slintačke a krívačke je zakázané.
(20) Ak to vyžaduje nákazová situácia príslušný
orgán veterinárnej správy rozhodne o núdzovom očkovaní podľa vypracovaného plánu, ktorý musí obsahovať
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a)
b)
d)
e)
f)

zdôvodnenie očkovania,
rozsah zóny očkovania,
druh a vek zvierat, ktoré budú očkované,
čas, po ktorý bude očkovanie vykonávané,
spôsob identifikácie a registrácie očkovaných
zvierat.

(21) Je zakázané premiestňovanie očkovaných
zvierat a produktov z nich mimo zóny očkovania.

§ 25
Opatrenia pri vezikulárnej chorobe
ošípaných, more hovädzieho dobytka,
more malých prežúvavcov, katarálnej
horúčke oviec, epizootickom
hemoragickom ochorení jeleňovitých,
kiahňach oviec a kôz, vezikulárnej
stomatitíde, nákazlivej obrne ošípaných,
nodulárnej dermatitíde hovädzieho
dobytka, horúčke doliny Rift
(1) Ak sú v chove zvieratá podozrivé z nákazy
alebo nakazenia príslušný orgán veterinárnej správy
rozhodnutím nariadi
a) zabitie potrebného počtu zvierat, ich pitvu a odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
c ) súpis všetkých kategórií zvierat vnímavého druhu
v chove, evidencia počtu uhynutých zvierat, zvierat podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnú aktualizáciu tak, aby sa zistil počet narodených a uhynutých zvierat počas podozrenia,
d) dočasné uzatvorenie chovu,
e ) zákaz premiestňovania zvierat vnímavého druhu
z chovu a do chovu,
f) zákaz premiestňovania ostatných druhov zvierat
z chovu a do chovu, pohybu osôb z a do chovu,
premiestňovania krmiva, mäsa a produktov (odpady, hnoj, podstielka) a kadáverov zvierat vnímavého druhu, náradia, ostatných predmetov, ktoré
môžu byť nositeľmi pôvodcu nákazy a vozidiel
z chovu bez súhlasu a za dodržiavania podmienok určených veterinárnou správou,
g) kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe a výstupe z ohniska nákazy, ako aj do jednotlivých objektov živočíšnej výroby,
h ) epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno
d).
(2) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 1 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia chovu, jeho priestorového usporiadania alebo
priameho alebo nepriameho kontaktu zvierat so zvieratami z chovu uvedeného v odseku 1.
(3) Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 zostávajú v platnosti až do vylúčenia podozrenia z nákazy.

(4) Pri potvrdení výskytu nákazy okrem opatrení
uvedených v odseku 1 príslušný orgán veterinárnej
správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie všetkých zvierat vnímavého druhu v chove
pod veterinárnym dozorom tak, aby sa zabránilo
šíreniu pôvodcu nákazy,
b) neškodné odstránenie zabitých a uhynutých zvierat vnímavého druhu pod veterinárnym dozorom
spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania pôvodcu nákazy,
c ) zničenie, sterilizáciu alebo inú úpravu krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcu nákazy
tak, aby sa zabezpečilo jeho zničenie,
d) čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov a ich
okolia, a to po vyskladnení zvierat a odstránení materiálov uvedených v písmene c) a dezinfekciu dopravných prostriedkov použitých k preprave zvierat a použitých zariadení, ktoré môžu byť nositeľmi
pôvodcu nákazy.
(5) Ak ide o neškodné odstránenie zvierat na mieste zakopaním, zakopávanie musí byť vykonané tak,
aby nedošlo k ich vyhrabaniu mäsožravcami alebo
k znečisteniu spodných vôd.
(6) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 4 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia chovu z hľadiska priestorového usporiadania možnosti priameho alebo nepriameho kontaktu zvierat so
zvieratami z ohniska nákazy.
(7) Obnova chovu je možná najskôr 21 dní po
vykonaní záverečnej dezinfekcie za určených podmienok.
(8) Ak sa nákaza vyskytne v chove, ktorý má viac
fariem, možno upustiť od opatrení uvedených v odseku 4 písm. a) a b) za predpokladu, že štruktúra a veľkosť fariem, spôsob ustajnenia, ošetrovania a kŕmenia
zvierat a ďalšie operácie v nich sú vykonávané úplne
oddelene tak, že pôvodca nákazy sa nemôže rozšíriť
z jednej farmy do druhej.
(9) V chove s podozrením, že z neho mohla byť
nákaza zavlečená do chovu uvedeného v odseku 1
a v chove s podozrením, že nákaza do neho mohla
byť zavlečená z chovu uvedeného v odseku 1, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
sprísnený veterinárny dozor podľa odseku 1. Tento
dozor trvá až do vylúčenia podozrenia z výskytu nákazy v chove.
(10) V chove s podozrením, že z neho mohla byť
nákaza zavlečená do chovu uvedeného v odseku 4,
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi sprísnený veterinárny dozor podľa odseku 1.
(11) V chove s podozrením, že do neho mohla byť
nákaza zavlečená z chovu uvedeného v odseku 4,
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi sprísnený veterinárny dozor podľa odseku 1.

(12) Sprísnený veterinárny dozor v chovoch uvedených v odseku 10 a 11 zostáva v platnosti na čas,
ktorý minimálne zodpovedá najdlhšej inkubačnej
dobe nákazy od dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy na základe výsledkov epizootického šetrenia.
(13) Pri potvrdení nákazy príslušný orgán veterinárnej správy vymedzí okolo ohniska ochranné pásmo o polomere najmenej tri km a pásmo pozorovania
o polomere najmenej 10 km.
(14) Veľkosť ochranného a pozorovacieho pásma
sa určí na základe
a) výsledkov epizootického šetrenia,
b) geografickej situácie, najmä existencie prírodných
prekážok,
c ) umiestnenia a vzdialenosti chovov,
d) výsledkov laboratórnych vyšetrení,
e ) prítomnosti, rozšírenia a typu vektorov,
f) meteorologických podmienok.
(15) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých druhov,
b) nariadi pravidelné veterinárne prehliadky všetkých
chovov, klinické vyšetrenia zvierat, vrátane odberu
vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
c ) zakáže premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železniciach bez ich vykládky a zastavenia,
d) zakáže prepravu zvierat vnímavých druhov z chovov, okrem priamej prepravy na určený bitúnok
umiestnený v ochrannom pásme; ak taký bitúnok
nie je, tak na bitúnok v pásme pozorovania, určený za podmienky vyšetrenia chovu a potvrdenia,
že žiadne zviera nie je podozrivé z nákazy.
(16) Opatrenia v ochrannom pásme zostávajú
v platnosti najmenej na čas zodpovedajúci maximálnej inkubačnej dobe nákazy, do vykonania čistenia
a záverečnej dezinfekcii. Ak ide o nákazu prenášanú
hmyzom, určuje sa čas trvania opatrení a prípadné
ustajnenie kontrolných zvierat ako biologických indikátorov nákazy. Po uplynutí určeného času opatrenia
v pásme pozorovania platia v ochrannom pásme.
(17) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých druhov,
b) zakáže premiestňovanie zvierat vnímavých druhov po verejných komunikáciách, okrem ich vyháňania na pastvu a tranzitu po hlavných cestách
alebo železniciach bez zastavenia a ich vykládky,
c ) zakáže prepravu zvierat vnímavých druhov v pásme; prepravu príslušný orgán veterinárnej starostlivosti povolí len za dodržania určených podmienok,
d) zakáže premiestňovanie zvierat vnímavých druhov z pásma pozorovania najmenej na čas zod-
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povedajúci maximálnej inkubačnej dobe nákazy
od posledného prípadu ochorenia; po tomto čase
príslušný orgán veterinárnej správy povolí priame
premiestnenie zvierat na určený bitúnok za podmienky vyšetrenia chovu a potvrdenia, že žiadne
zviera nie je podozrivé z nákazy.
(18) Opatrenia v pásme pozorovania zostávajú
v platnosti na čas zodpovedajúci maximálnej inkubačnej dobe nákazy od vykonania čistenia a záverečnej dezinfekcie v ohnisku. Pri nákaze prenášanej
hmyzom sa určí čas uplatňovania opatrení a ustajnenie kontrolných zvierat ako biologických indikátorov
nákazy.
(19) Ak opatrenia uvedené v ods. 15 písmeno d)
a ods. 17 písmeno c) trvajú viac ako 30 dní, na
základe žiadosti chovateľa príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím povolí premiestnenie zvierat z chovov v ochrannom pásme a pásme pozorovania za predpokladu, že všetky zvieratá v chove
boli vyšetrené a premiestňované zvieratá boli klinicky
zdravé a sú identifikované. Premiestnenie sa vždy
musí uskutočniť len v rámci príslušného pásma.
(20) Očkovanie proti nákazám a použitie hyperimúnneho séra je zakázané.
(21) Ak to vyžaduje nákazová situácia príslušný
orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi núdzové očkovanie podľa vypracovaného plánu, ktorý
musí obsahovať
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zdôvodnenie očkovania,
druh očkovacej látky,
rozsah zóny očkovania,
druh a vek zvierat, ktoré budú očkované,
čas, po ktorý bude očkovanie vykonávané,
spôsob identifikácie a registrácie očkovaných
zvierat,
g) opatrenia pri premiestňovaní očkovaných zvierat
a produktov z nich.
(22) Núdzové očkovanie zvierat vnímavých druhov je zakázané v chovoch uvedených v odseku 1.
(23) Očkované zvieratá možno premiestniť zo
zóny, kde je vykonávané očkovanie, len na bitúnok
určený veterinárnou správou. Premiestnenie zvierat
v rámci zóny očkovania je podmienené vyšetrením
všetkých zvierat v chove a potvrdením, že žiadne
zviera nie je podozrivé z nákazy.
(24) Pred ukončením očkovania príslušný orgán
veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia na
premiestňovanie očkovaných zvierat po ukončení očkovania.
(25) Pri vezikulárnej chorobe ošípaných v ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých druhov,
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b) nariadi vykonávať pravidelné veterinárne prehliadky všetkých chovov a klinické vyšetrenie zvierat, vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
c ) zakáže premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, okrem tranzitu po hlavných cestách alebo
železniciach bez zastavenia a ich vykládky a prepravy jatočných ošípaných z chovov mimo ochranného pásma na bitúnok umiestnený v tomto pásme,
d) nariadi čistenie a dezinfekciu dopravných prostriedkov a zariadení použitých pri preprave ošípaných alebo iných zvierat a predmetov a materiálov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu vezikulárnej
choroby ošípaných a kontrolu dopravných prostriedkov pred opustením ochranného pásma,
e ) zakáže premiestňovanie ošípaných z chovov
v ochrannom pásme na čas 21 dní od vykonania
čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku; po
uvedenom čase príslušný orgán veterinárnej správy povolí premiestnenie na určený bitúnok prednostne v ochrannom pásme alebo pásme pozorovania za predpokladu, že dopravné prostriedky
a zariadenia sú pred opustením bitúnku vyčistené
a dezinfikované, všetky zvieratá v chove boli vyšetrené a premiestňované zvieratá
1. sú klinicky zdravé,
2. sú identifikované,
3. sú prevážané vo vozidlách úradne zapečatených,
4. sú na bitúnku držané a zabité oddelene od
ostatných ošípaných za určených podmienok,
5. sú na bitúnku podrobené dôkladnej prehliadke
pred a po zabití so zameraním na odhalenie
príznakov svedčiacich na nákazu, prípadne odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie;
f) povolí po 21 dňoch od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku premiestnenie ošípaných medzi chovmi v ochrannom pásme za predpokladu, že dopravné prostriedky a zariadenia použité pri preprave sú okamžite vyčistené a dezinfikované, všetky ošípané v chove sú vyšetrené
a premiestňované zvieratá
1. sú klinicky zdravé,
2. sú identifikované;
g) nariadi označiť bravčové mäso získané z ošípaných uvedených v písmene e) podľa § 22 ods. 15
písmena i), v určenej prevádzke a zapečatenie
zásielky po celý čas prepravy a náležité ošetrenie
mäsa.
(26) Opatrenia v ochrannom pásme vezikulárnej
choroby ošípaných zastávajú v platnosti najmenej do
ukončenia čistenia a záverečnej dezinfekcie a do
ukončenia klinického vyšetrenia ošípaných všetkých
chovov v pásme bez zistenia príznakov svedčiacich
na vezikulárnu chorobu ošípaných a sérologického
vyšetrenia reprezentatívneho počtu ošípaných s negatívnym výsledkom vykonaného najmenej 28 dní od
čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku; po uplynutí tohoto času opatrenia nariadené v pásme pozorovania platia i v ochrannom pásme.
(27) V pásme pozorovania vezikulárnej choroby

ošípaných príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých druhov,
b) povolí premiestnenie ošípaných z chovov v pásme
pozorovania za podmienky, že v uplynulých 21
dňoch nebola do chovu premiestnená žiadna ošípaná; preprava ošípaných priamo na bitúnok je
povolená aj bez splnenia uvedenej požiadavky,
c ) povolí premiestnenie ošípaných z pásma pozorovania za predpokladu, že všetky ošípané v chove boli 48 hodín pred prepravou skontrolované a
1. premiestňované zvieratá boli 48 hodín pred
prepravou klinicky vyšetrené s negatívnym výsledkom,
2. reprezentatívna vzorka premiestňovaných ošípaných bola 14 dní pred prepravou sérologicky vyšetrená (v prípade jatočných ošípaných môže byť odber vzoriek vykonaný na určenom bitúnku),
3. premiestňované zvieratá sú identifikované,
4. dopravné prostriedky a zariadenia použité pri
preprave sú pred opustením pásma pozorovania vyčistené a dezinfikované.
(28) Opatrenia v pásme pozorovania vezikulárnej choroby ošípaných zostávajú v platnosti najmenej na čas do ukončenia čistenia a záverečnej dezinfekcie a vykonania ďalších opatrení.
(29) Náležité ošetrenie je
a) ošetrenie vykonané teplom v hermeticky uzavretom obale s dosiahnutím hodnoty F o rovnej
alebo vyššej ako 3,
b) ošetrenie teplom úplne vykosteného mäsa s odstránenými hlavnými miazgovými uzlinami, uzatvoreného pred zahriatím do hermetického obalu,
v ktorom bude predávaný, za dodržania nasledujúcich podmienok
1. výrobok musí byť zahriaty najmenej na 60 o C
na čas najmenej štyroch hodín, v priebehu ktorých teplota v jadre musí dosiahnuť najmenej
70 oC najmenej 30 minút,
2. musí byť nepretržite kontrolovaná teplota reprezentatívneho počtu vzoriek z každej partie
výrobku, ktorá musí byť vykonaná prostriedkom, ktorý má možnosť automatického záznamu teploty v jadre veľkých kusov a vo vnútri
ohrievacieho prístroja,
3. po ošetrení musí byť každý obal označený
značkou zdravotnej neškodnosti 7) ,
c ) ošetrenie teplom, pri ktorom je dosiahnutá teplota
v jadre najmenej 70 oC.

§ 26
Opatrenia pri africkom more koní
(1) Ak sú v chove zvieratá podozrivé z nákazy
alebo nakazenia príslušný orgán veterinárnej správy
rozhodnutím nariadi
a) súpis všetkých kategórií zvierat vnímavého druhu
v chove, evidenciu počtu uhynutých zvierat, zvie-

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

rat podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnú aktualizáciu tak, aby sa zistil počet narodených a uhynutých zvierat počas času podozrenia,
dočasné uzatvorenie chovu,
zákaz premiestňovania zvierat vnímavého druhu
z chovu a do chovu,
kontrolu účinnosti zariadení na zabránenie vniknutia vektorov nákazy do ustajňovacích objektov,
zistenie všetkých miest prežívania vektora nákazy
a použitie účinných insekticídov v týchto miestach,
vykonať pravidelné veterinárne prehliadky chovu
s vyšetrením zvierat a klinickým vyšetrením alebo
pitvou podozrivých alebo uhynutých zvierat, vrátane odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
neškodné odstránenie uhynutých zvierat pod veterinárnym dozorom za určených podmienok,
izoláciu zvierat v ich ustajňovacích priestoroch
alebo na inom mieste chránenom proti vektorom,
epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno
d).

(2) Opatrenia uvedené v odseku 1 príslušný orgán
veterinárnej správy rozhodnutím nariadi i v ďalších
chovoch, ak zvieratá v nich ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia chovov alebo ich kontaktov s chovom uvedeným v odseku 1.
(3) Pri potvrdení výskytu nákazy príslušný orgán
veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie všetkých infikovaných zvierat vnímavého
druhu alebo zvierat s klinickými príznakmi afrického moru koní v ohnisku pod veterinárnym dozorom,
b) neškodné odstránenie zabitých zvierat pod veterinárnym dozorom za určených podmienok,
c ) výkon opatrení uvedených v odseku 1 a 2 i v chovoch umiestnených v pásme o polomere 20 km
okolo ohniska,
d) očkovanie zvierat vnímavého druhu v pásme o polomere 20 km okolo ohniska a ich trvalé označenie; na základe epizootických, meteorologických, geografických alebo klimatických okolností
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne o nevykonávaní očkovania proti africkému moru koní.
(4) Ak na základe epizootickej, meteorologickej
alebo geografickej situácie existuje podozrenie rozšírenia nákazy opatrenia uvedené v odseku 3 príslušný orgán veterinárnej správy nariadi i mimo pásmo o polomere 20 km okolo ohniska,.
(5) V prípade potvrdenia nákazy príslušný orgán
veterinárnej správy vymedzí okolo ohniska ochranné
pásmo o polomere najmenej 100 km a pásmo pozorovania o polomere najmenej 150 km, ak v uplynulých
12 mesiacoch v nich nebolo vykonávané žiadne
očkovanie.
(6) Pásma sa ustanovujú na základe
a) výsledkov epizootického šetrenia,
b) geografickej situácie, najmä existencie prírodných
prekážok a ekologických faktorov,
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c)
d)
e)
f)

výsledkov laboratórnych vyšetrení,
prítomnosti a rozšírenia vektorov,
meteorologických podmienok,
aplikácie kontrolných opatrení, zvlášť opatrení na
ničenie hmyzu.

g)
h)

(7) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
i)
a) nariadi vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých druhov,
b) vykonávať pravidelné veterinárne prehliadky všetkých chovov, klinické vyšetrenia zvierat, vrátane
odberu vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
c ) zakáže premiestnenie zvierat vnímavých druhov
z chovov, okrem priamej prepravy na určený bitúnok umiestnený v ochrannom pásme; ak taký
nie je, tak na určený bitúnok v pásme pozorovania.
(8) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi opatrenia uvedené v odseku 7; ak v pásme nie je umiestnený žiadny bitúnok, zvieratá
môžu byť zabité na určenom bitúnku v ochrannom
pásme,
b) zakáže očkovanie proti africkému moru koní.
(9) Premiestnenie zvierat z ochranného pásma
alebo pásma pozorovania, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím povolí do karanténnej stanice
pod veterinárnym dozorom podľa § 8 ods. 4.
(10) Premiestnenie zvierat v rámci jednotlivých
pásiem príslušný orgán veterinárnej správy povolí ak,
premiestňované kone sú pred premiestnením vyšetrené, identifikované, sprevádzané zdravotným preukazom zvieraťa a v prípade očkovaných zvierat uplynulo od ich očkovania najmenej 60 dní.
(11) V prípade očkovania je dĺžka trvania opatrení
uvedených v odseku 7 a 8 najmenej 12 mesiacov.

§ 27
Opatrenia pri nákazách rýb
(1) Ak sú v chove ryby podozrivé na nákazy podľa
prílohy č. 1, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie potrebného počtu rýb, ich pitvu a odobratie
vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) súpis všetkých druhov a kategórií rýb v chove,
evidenciu počtu uhynutých zvierat, zvierat podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnú aktualizáciu,
c ) dočasné uzatvorenie chovu,
d) zákaz premiestňovania živých rýb, ikier a gamét
z chovu a do chovu,
e ) neškodné odstránenie uhynutých rýb pod veterinárnym dozorom za určených podmienok,
f) zákaz premiestňovania krmiva, náradia, odpadov,
ostatných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pô-
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j)
k)

vodcov nákaz bez súhlasu a za podmienok určených veterinárnou správou,
zákaz vstupu a výstupu osôb z a do chovu bez
súhlasu a za splnenia podmienok určených veterinárnou správou,
zákaz vstupu a výstupu dopravných prostriedkov
z a do chovu bez súhlasu a za podmienok určených veterinárnou správou,
kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe a výstupe z chovu,
epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno
d),
zákaz premiestňovania rýb, ikier alebo gamét zo
všetkých chovov umiestnených po prúde alebo
v rovnakom pobrežnom pásme; ak ide o pobrežné pásmo veľkého rozsahu alebo veľkého vodného toku možno platnosť tohto opatrenia obmedziť na menšiu plochu v blízkosti chovu, ktorej rozloha zaručuje zabránenie šíreniu nákazy.

(2) Pri potvrdení nákazy uvedenej v prílohe č. 1
v ohnisku nákazy príslušný orgán veterinárnej správy
rozhodnutím nariadi
a) okamžitý výlov všetkých rýb,
b) okamžité vypustenie vôd rybníkov,
c ) neškodné odstránenie ikier, gamét, uhynutých rýb
a rýb s klinickými príznakmi ochorenia pod veterinárnym dozorom,
d) neškodné odstránenie všetkých živých rýb pod veterinárnym dozorom alebo v prípade trhových rýb
nevykazujúcich klinické príznaky ochorenia ich zabitie pod veterinárnou kontrolou za účelom predaja alebo spracovania pre ľudskú spotrebu; vypitvanie musí byť vykonané v čistom prostredí, aby
sa zabránilo šíreniu pôvodcov nákaz. Odpady a vedľajšie produkty sú neškodne odstránené a použitá
voda je ošetrená tak, aby sa zničili pôvodcovia
nákazy,
e ) po odstránení rýb, ikier a gamét čistenie a dezinfekciu rybníkov, zariadení a všetkých predmetov,
ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcu nákazy,
f) zničenie, sterilizáciu alebo inú úpravu všetkých
materiálov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcu nákazy tak, aby sa zabezpečilo jeho zničenie.
(3) Vo všetkých chovoch umiestnených po prúde
alebo v pobrežnom pásme, kde sa nachádza ohnisko
nákazy uvedených v prílohe č. 1, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi vykonávať pravidelné zdravotné kontroly.
(4) Obnova chovu s nákazou uvedenou v prílohe
č. 1 je možná najskôr po vykonaní čistenia a dezinfekcie a po uplynutí času primeraného pre eradikáciu
pôvodcu nákazy.
(5) Pri nákaze alebo podozrení z nákazy uvedenej v prílohe č. 1 voľne žijúcich rýb príslušný orgán
veterinárnej správy rozhodnutím nariadi všetky opatrenia nevyhnutné na eradikáciu pôvodcu nákazy.
(6) Ak na základe epizootického šetrenia sa zistí
podozrenie, že nákaza uvedená v prílohe č. 1 mohla

byť rozšírená z iného chovu, pobrežného pásma, nádrže, vodného toku alebo do iného chovu, pobrežného pásma, nádrže, vodného toku v dôsledku pohybu osôb, rýb, ikier, gamét, dopravných prostriedkov
alebo akýmkoľvek iným spôsobom, chov, pobrežné
pásmo, nádrž, vodný tok je považovaný za podozrivý
a platia preň opatrenia uvedené v odseku 1.
(7) V prípade podozrenia alebo potvrdenia podozrenia na nákazu uvedenú v prílohe č. 2 na území uznanom bez nákazy alebo v chove úradne uznanom bez
nákazy, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi epizootické šetrenie.
(8) Ak na základe epizootického šetrenia sa zistí
podozrenie, že nákaza uvedená v prílohe č. 2 mohla
byť rozšírená z územia uznaného bez nákazy alebo
z chovu úradne uznaného bez nákazy do chovu úradne bez nákazy, tieto územia alebo chovy sú považované za podozrivé a platia v nich určené opatrenia.
Výkrm rýb určených na zabitie príslušný orgán veterinárnej správy povolí až do dosiahnutia tržnej veľkosti.
(9) Ak sú v chove ryby podozrivé z nákazy uvedenej v prílohe č. 2, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
a) nariadi zabitie potrebného počtu rýb, ich pitvu a odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) nariadi súpis chovov s nákazou a jeho pravidelnú
aktualizáciu,
c ) povolí premiestnenie živých rýb, ikier alebo gamét
do chovov s rovnakou nákazovou situáciou alebo
určených na zabitie pre ľudskú spotrebu.
(10) Pri eradikácii nákaz uvedených v prílohe č. 2
v chovoch alebo pásmach, ktoré nie sú úradne uznané bez nákazy, zakáže príslušný orgán veterinárnej
správy do týchto chovov alebo pásiem premiestňovať
živé ryby, ikry alebo gaméty, ktoré pochádzajú z chovov s nákazou alebo z chovov s neznámou nákazovou situáciou.
(11) Zakazuje sa očkovať proti nákazám uvedeným v prílohe č. 2 na území uznanom bez nákazy
alebo v chovoch úradne uznaných bez nákazy a v pásmach alebo chovoch, v ktorých sa vykonáva eradikácia týchto nákaz.
(12) Zakazuje sa očkovanie proti proti nákazám
uvedených v prílohe č. 1.
(13) Každý chov rýb musí viesť, pravidelne aktualizovať a uchovávať najmenej štyri roky záznamy
o
a) živých rybách, ikrách a gamétach premiestnených
do chovu, vrátane ich počtu alebo hmotnosti, ich
veľkosti, dátume premiestnenia a ich pôvode,
b) živých rybách, ikrách a gamétach premiestnených
z chovu, vrátane ich počtu alebo hmotnosti, ich
veľkosti, dátume premiestnenia a ich odberateľovi,
c ) úhyne rýb.

§ 28
Opatrenia pri nákazách lastúrnikov
(1) Pri podozrení z výskytu ochorenia a každom
zvýšenom úhyne lastúrnikov, ktorým je náhly úhyn
lastúrnikov postihujúci približne 15 % chovu laboratórne potvrdený v priebehu 15 dní, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) odobratie potrebných vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) zákaz premiestňovania lastúrnikov z chovu, chovnej oblasti, prírodného ložiska zberu lastúrnikov,
purifikačného centra alebo skladovacieho tanku,
z ktorého sa vypúšťa voda.
(2) Ak sa potvrdí prítomnosť pôvodcu ochorenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi epizootické šetrenie. Ak sa na základe epizootického šetrenia zistí, že nákaza bola rozšírená do jedného alebo viacerých chovov, chovných oblastí alebo
prírodného ložiska zberu lastúrnikov v dôsledku premiestnenia lastúrnikov, príslušný orgán veterinárnej
správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené
v odseku 1. Premiestnenie živých lastúrnikov príslušný orgán veterinárnej správy povolí len do chovov,
chovných oblastí alebo prírodného ložiska s rovnakou
nákazovou situáciou.
(3) Každý chov lastúrnikov musí viesť, pravidelne
aktualizovať a uchovávať najmenej štyri roky záznamy
o
a) živých lastúrnikoch premiestnených do chovu,
vrátane ich počtu alebo hmotnosti, ich veľkosti, dátume premiestnenia a ich pôvode,
b) živých lastúrnikoch premiestnených z chovu, vrátane ich počtu alebo hmotnosti, ich veľkosti, dátume premiestnenia a ich odberateľovi,
c ) pozorovanom zvýšenom úhyne lastúrnikov.
(4) V chovoch lastúrnikov, v chovných oblastiach
a v prírodných ložiskách zberu lastúrnikov, sa vykonáva monitorovanie a odber vzoriek za účelom sledovania zdravotnej situácie a zisťovania zvýšeného
úhynu. Monitoring sa vykonáva i v purifikačných strediskách a v skladovacích tankoch, z ktorých sa vypúšťa voda.
(5) Ak sa v priebehu monitorovacieho programu
uvedeného v odseku 4 zistí zvýšený úhyn, alebo ak
je podozrenie výskytu ochorenia, orgán veterinárnej
správy rozhodnutím nariadi
a) vypracovanie zoznamu miest, kde sa vyskytuje
bonamióza a martelióza,
b) vypracovanie zoznamu miest, v ktorých bol zaznamenaný zvýšený úhyn alebo podozrenie z výskytu haplosporidiózy, Iridovirózy, Mikrocystózy
a Perkinsózy
c ) sledovanie vývoja a geografického šírenia ochorení.
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§ 29
Opatrenia pri pseudomore hydiny
(1) Ak je v chove hydina podozrivá z pseudomoru
hydiny alebo nakazenia touto nákazou príslušný
orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie alebo zmárnenie potrebného počtu zvierat,
ich pitvu a odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) súpis všetkých kategórií hydiny v chove, evidenciu počtu uhynutých zvierat, zvierat nákazou chorých, podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnú dennú aktualizáciu tak, aby sa zistil počet
narodených a uhynutých zvierat počas podozrenia,
c ) chovať hydinu v chove alebo vo vymedzených priestoroch tak, aby bola zabezpečená jej izolácia od
ostatnej hydiny,
d) dočasné uzatvorenie chovu,
e ) zákaz premiestňovania hydiny z chovu a do
chovu,
f) zákaz premiestňovania ostatných druhov zvierat
z chovu a do chovu, pohybu osôb z a do chovu, premiestňovania krmiva, mäsa a produktov (perie,
odpady, podstielka, hnoj) a kadáverov zvierat vnímavého druhu, náradia, odpadov, ostatných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu pseudomoru hydiny a vozidiel z chovu bez súhlasu
a za splnenia podmienok určených veterinárnou
správou,
g) kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe do chovu ako aj do jednotlivých objektov
živočíšnej výroby,
h ) zákaz premiestňovania vajec z chovu, s výnimkou
vajec, ktoré sa za prísnych protinákazových opatrení premiestnia na tepelné spracovanie do určeného zariadenia, ktoré zničí vírus pseudomoru
hydiny,
i) epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno d).
(2) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 1 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia
chovu z hľadiska priestorového usporiadania možnosti priameho alebo nepriameho kontaktu hydiny s hydinou z chovu uvedeného v odseku 1.
(3) Pri potvrdení výskytu pseudomoru hydiny v chove príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím
nariadi
a) zabitie všetkých zvierat vnímavého druhu v chove
pod veterinárnym dozorom tak, aby sa zabránilo
šíreniu vírusu pseudomoru hydiny,
b) neškodné odstránenie zabitej hydiny pod veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu pseudomoru hydiny,
c ) neškodné odstránenie mäsa hydiny z chovu získaného zabitím na bitúnku od pravdepodobného
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d)

e)

f)

g)

h)

zavlečenia nákazy do chovu pod veterinárnym dozorom,
neškodné odstránenie uhynutých zvierat vnímavého druhu a vajec pod veterinárnym dozorom
spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu pseudomoru hydiny,
neškodné odstránenie, sterilizáciu alebo inú úpravu krmív, predmetov, hnoja a podstielky, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu pseudomoru hydiny tak, aby
sa zabezpečilo zničenie tohto vírusu,
neškodné odstránenie násadových vajec znesených od dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy do chovu a v liahni pod veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu pseudomoru hydiny; hydina už vyliahnutá z týchto vajec musí byť daná pod stály veterinárny dozor,
vyhľadanie a neškodné odstránenie pod veterinárnym dozorom konzumných vajec znesených od
dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy do
chovu spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo
rozširovania vírusu pseudomoru hydiny, okrem tých,
ktoré boli predbežne dezinfikované spôsobom
určeným veterinárnou správou,
čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov a ich
okolia po vyskladnení zvierat a odstránení materiálov uvedených v písmene e) a dezinfekciu dopravných prostriedkov použitých k preprave hydiny a použitých zariadení, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu pseudomoru hydiny.

(4) Obnova chovu je možná najskôr 21 dní po
vykonaní záverečnej dezinfekcie za určených podmienok.
(5) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 3 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené môžu byť infikované z dôvodu umiestnenia
chovu z hľadiska priestorového usporiadania a možnosti priameho alebo nepriameho kontaktu zvierat
s hydinou z ohniska nákazy.
(6) V chove s podozrením, že do neho bol zavlečený pseudomor hydiny, príslušný orgán veterinárnej
správy rozhodnutím nariadi sprísnený veterinárny
dozor, ktorého cieľom je objasniť každé podozrenie
z pseudomoru hydiny, vykonať súpis a kontrolovať
premiestnenia hydiny; zakáže premiestňovanie hydiny z chovu, okrem premiestnenia hydiny na okamžité
zabitie na bitúnok pod veterinárnym dozorom. Táto
hydina je klinicky vyšetrená štátnym veterinárnym
lekárom, ktorý vylúči výskyt pseudomoru hydiny v chove. Obmedzenie premiestňovania hydiny trvá na čas
21 dní od posledného dňa možnej kontaminácie, najmenej však na čas siedmich dní. Tieto opatrenia príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
len v časti chovu a na hydinu, ktorá sa v tejto časti
nachádza, ak uvedená hydina je ustajnená, ošetrovaná a kŕmená za podmienok umožňujúcich úplné
oddelenie prevádzky a samostatných ošetrovateľov.
(7) V chove poštových holubov s podozrením, že

do neho bol zavlečený pseudomor hydiny, príslušný
orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi všetky
nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy,
najmä opatrenia uvedené v ods. 1 písmeno a),
vrátane zákazu pohybu poštových holubov mimo
chov na čas 21 dní.
(8) Ak je pseudomor hydiny potvrdený u poštových holubov, príslušný orgán veterinárnej správy
rozhodnutím nariadi
h)
a) vykonať opatrenia uvedené v ods. 3 písmeno a),
b), d), e) a h) a odseku 4 alebo uzáver holubov v
holubníku najmenej na 60 dní od vymiznutia klinických príznakov nákazy a neškodné odstránenie alebo úpravy materiálov a odpadov, ktoré
môžu byť nositeľmi pôvodcu nákazy tak, aby došlo
k zničeniu pôvodcu,
b) epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno
d).

i)

(9) V prípade potvrdenia pseudomoru hydiny
v chove príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím vymedzí okolo ohniska ochranné pásmo o polomere najmenej 3 km a pásmo pozorovania o polomere najmenej 10 km.
(10) Ochranné pásmo a pozorovacie pásmo sa
ustanovujú na základe
a) výsledkov epizootologického šetrenia,
b) geografickej situácie,
c ) umiestnenia a vzdialenosti chovov.
(11) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) chov hydiny v ustajňovacích miestach alebo
v miestach, kde je možná jej izolácia,
c ) kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe do chovu, ako aj do jednotlivých objektov
živočíšnej výroby,
d) vykonávať pravidelné veterinárne prehliadky
všetkých chovov so zvieratami vnímavých druhov
a podľa potreby odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. O všetkých prehliadkach musí byť vedený záznam,
e ) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov,
okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železniciach bez ich vykládky a zastavenia,
f) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov
z chovov, okrem priamej prepravy na určený bitúnok (umiestnený v ochrannom pásme; ak taký
nie je tak na bitúnok určený veterinárnou správou)
za podmienky, že štátny veterinárny lekár vyšetrí
chov a potvrdí, že žiadne zviera nie je podozrivé
z nákazy,
g) osobitne označiť mäso hydiny získanej z hydiny
z ochranného pásma a toto označenie ihneď prepečiatkovať tak, že sa značka zdravotnej neškod-

f)
g)

nosti 8) prekryje krížikom tvoreným dvomi kolmými
čiarami a priloženým šikmo tak, aby sa priesečník
nachádzal uprostred pečiatky a aby údaje uvedené na pečiatke zostali čitateľné alebo nahradiť
jedným osobitným označením tvoreným značkou
zdravotnej nezávadnosti s krížikom tvoreným dvomi kolmými čiarami, ktoré sa pretínajú šikmo tak,
aby sa priesečník nachádzal uprostred pečiatky
a aby údaje uvedené na pečiatke zostali čitateľné,
kontrolu pohybu osôb, ktoré prichádzajú do styku
s hydinou, kadávermi hydiny a vajciami, ako aj
dopravných prostriedkov pre hydinu, kadávery
a vajcia v ochrannom pásme,
zákaz premiestňovania hydiny a násadových
vajec z chovu, okrem premiestňovania vykonaného vyčistenými a dezifikovanými dopravnými
prostriedkami a po kontrole štátnym veterinárnym
lekárom
1. jednodňových kurčiat alebo mladých nosníc
pred znáškou do chovu, ktorý sa nachádza
v pásme pozorovania a v ktorom nie je žiadna
vnímavá hydina,
2. násadových vajec do určených liahní, ak boli
vajcia a ich obaly pred premiestnením dezinfikované; chovy uvedené v bode 1 a 2 musia
byť pod stálou veterinárnou kontrolou;
zákaz vyvážania podstielky a hnoja hydiny bez
súhlasu veterinárnej správy,
zákaz zvodov zvierat vnímavých druhov.

(12) Opatrenia v ochrannom pásme zostávajú
v platnosti najmenej 21 dní od vykonania čistenia
a priebežnej dezinfekcie v ohnisku.
(13) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) kontrolu premiestňovania vnímavých druhov hydiny a násadových vajec vo vnútri pásma,
c ) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov
z pásma pozorovania prvých 15 dní, okrem priamej prepravy na určený bitúnok za podmienky, že
štátny veterinárny lekár vyšetrí chov a potvrdí, že
žiadne zviera nie je podozrivé z nákazy,
d) osobitne označiť mäso hydiny získanej z hydiny
z pásma pozorovania podľa ods. 11 písmeno g),
e ) zákaz premiestňovania násadových vajec z pásma pozorovania, okrem premiestnenia do liahní
určených veterinárnou správou po predchádzajúcej dezinfekcii vajec a obalov,
f) zákaz vyvážania použitej podstielky a hnoja hydiny z pásma pozorovania,
g) zákaz zvodov zvierat vnímavých druhov,
h ) zákaz a obmedzenie premiestňovania v rámci
pásma pozorovania sa nevzťahuje na tranzit bez
zastávky a vyloženia hydiny.
8)

§ 44 ods. 1 a 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
SR zo dňa 7. marca 2001 č. 678/2001-100 (oznámenie
č. 104/2001 Z.z.).
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(14) Opatrenia v pásme pozorovania zostávajú
v platnosti najmenej 30 dní od vykonania čistenia
a priebežnej dezinfekcie v ohnisku.
(15) V priebehu trvania opatrení musí byť v chove
vedená evidencia o premiestňovaní hydiny a vajec.

§ 30
Opatrenia pri more hydiny
(1) Ak sú v chove zvieratá podozrivé z moru hydiny
alebo nakazenia touto nákazou príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie alebo zmárnenie potrebného počtu zvierat,
ich pitvu a odobratie vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
b) súpis všetkých kategórií hydiny v chove, evidenciu počtu uhynutých zvierat, zvierat nákazou chorých, podozrivých z nákazy a nakazenia a jej pravidelnú dennú aktualizáciu tak, aby sa zistil počet
narodených a uhynutých zvierat počas podozrenia,
c ) chovať hydinu v chove alebo vo vymedzených
priestoroch tak, aby bola zabezpečená jej izolácia
od inej hydiny,
d) dočasné uzatvorenie chovu,
e ) zákaz premiestňovania hydiny z chovu a do chovu,
f) zákaz premiestňovania ostatných druhov zvierat
z chovu a do chovu, pohybu osôb z a do chovu,
premiestňovania krmiva, mäsa a produktov (perie,
odpady, podstielka, hnoj) a kadáverov zvierat
vnímavého druhu, náradia, odpadov, ostatných predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu moru hydiny a vozidiel z chovu bez súhlasu a za podmienok určených veterinárnou správou,
g) kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe do chovu ako aj do jednotlivých objektov
živočíšnej výroby,
h ) zákaz premiestnenia vajec z chovu, s výnimkou
vajec na tepelné spracovanie do určeného zariadenia, ktoré zabezpečí zničenie vírusu pseudomoru hydiny,
i) epizootické šetrenie podľa § 22 ods. 1 písmeno
d).
(2) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 1 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené mohli byť infikované z dôvodu umiestnenia
chovu, jeho priestorového usporiadania priameho alebo nepriameho kontaktu hydiny s hydinou z chovu
uvedeného v odseku 1.
(3) Pri potvrdení výskytu moru hydiny v chove príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) zabitie všetkých zvierat vnímavého druhu v chove
pod veterinárnym dozorom tak, aby sa zabránilo
šíreniu vírusu moru hydiny,
b) neškodné odstránenie zabitej hydiny pod veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu moru hydiny,
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c ) neškodné odstránenie mäsa hydiny z chovu získaného zabitím na bitúnku od dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy do chovu pod veterinárnym dozorom,
d) neškodné odstránenie uhynutých zvierat vnímavého druhu a vajec pod veterinárnym dozorom
spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu moru hydiny,
e ) neškodné odstránenie, sterilizáciu alebo inú úpravu krmív, predmetov, hnoja a podstielky, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu moru hydiny tak, aby sa
zabezpečilo zničenie tohto vírusu,
f) vyhľadanie a neškodné odstránenie násadových
vajec znesených od dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy do chovu a v liahni pod veterinárnym dozorom spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo rozširovania vírusu moru hydiny; hydina už vyliahnutá z týchto vajec musí byť daná pod
stály veterinárny dozor,
g) vyhľadanie a neškodné odstránenie pod veterinárnym dozorom konzumných vajec znesených
od dátumu pravdepodobného zavlečenia nákazy
do chovu spôsobom, ktorý vylúči nebezpečenstvo
rozširovania vírusu moru hydiny, okrem tých, ktoré
boli predbežne dezinfikované spôsobom určeným
veterinárnou službou,
h ) čistenie a dezinfekciu ustajňovacích priestorov
a ich okolia po vyskladnení zvierat a odstránení
materiálov uvedených v písmene e) a dezinfekciu
dopravných prostriedkov použitých k preprave hydiny a použitých zariadení, ktoré môžu byť nositeľmi vírusu moru hydiny.
(4) Obnova chovu je možná najskôr 21 dní od vykonania záverečnej dezinfekcie za určených podmienok.
(5) Na základe výsledkov epizootického šetrenia
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi opatrenia uvedené v odseku 3 i v ďalších bezprostredne susediacich chovoch, ak zvieratá v nich
ustajnené mohli byť infikované z dôvodu umiestnenia
chovu, jeho priestorového usporiadania a možnosti
priameho alebo nepriameho kontaktu zvierat s hydinou z ohniska nákazy.
(6) V chove s podozrením, že do neho mohol byť
zavlečený mor hydiny, príslušný orgán veterinárnej
správy rozhodnutím nariadi sprísnený veterinárny
dozor, ktorého cieľom je objasniť každé podozrenie
z moru hydiny, vykonať súpis a kontrolovať premiestnenia hydiny. Zakazuje sa premiestňovanie hydiny
z chovu, okrem premiestnenia hydiny na okamžité
zabitie na bitúnok pod veterinárnym dozorom za podmienky, že hydina je klinicky vyšetrená štátnym veterinárnym lekárom, ktorý vylúčil výskyt moru hydiny
v chove. Obmedzenie premiestňovania hydiny trvá 21
dní od posledného dňa možnej kontaminácie, najmenej však sedem dní. Tieto opatrenia možno nariadiť
len v časti chovu a na hydinu, ktorá sa v tejto časti nachádza, ak uvedená hydina je ustajnená, ošetrovaná
a kŕmená za podmienok umožňujúcich úplné oddelenie prevádzky a samostatných ošetrovateľov.
(7) V prípade potvrdenia moru hydiny v chove
príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím

vymedzí okolo ohniska ochranné pásmo o polomere
najmenej 3 km a pásmo pozorovania o polomere
najmenej 10 km.
(8) Ochranné pásmo a pozorovacie pásmo sa
ustanovujú na základe
a) výsledkov epizootologického šetrenia,
b) geografickej situácie,
c ) umiestnenia a vzdialenosti chovov.
(9) V ochrannom pásme príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) chovať hydinu v ustajňovacích miestach alebo
v miestach, kde je možná jej izolácia,
c ) kontrolu účinnosti dezinfekčných zariadení pri
vstupe do chovu, ako aj do jednotlivých objektov
živočíšnej výroby,
d) vykonávať pravidelné veterinárne prehliadky
všetkých chovov so zvieratami vnímavých druhov
a podľa potreby odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie,
e ) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov,
okrem tranzitu po hlavných cestách alebo železniciach bez ich vykládky a zastavenia,
f) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov
z chovov, okrem priamej prepravy na určený bitúnok (umiestnený v ochrannom pásme; ak taký
nie je tak na určený bitúnok) za podmienky, že
štátny veterinárny lekár vyšetrí chov a potvrdí, že
žiadne zviera nie je podozrivé z nákazy,
g) osobitne označiť mäso hydiny získanej z hydiny
z ochranného pásma podľa § 29 ods. 11 písmeno g),
h ) kontrolu pohybu osôb, ktoré prichádzajú do styku
s hydinou, kadávermi hydiny a vajciami, ako aj
dopravných prostriedkov pre hydinu, kadávery a vajcia v ochrannom pásme,
i) zákaz premiestňovania hydiny a násadových vajec z chovu, okrem premiestňovania vykonaného
vyčistenými a dezifikovanými dopravnými prostriedkami a po kontrole štátnym veterinárnym lekárom
1. jednodňových kurčiat alebo mladých nosníc
pred znáškou do chovu, ktorý sa nachádza v pásme pozorovania a v ktorom nie je žiadna vnímavá hydina,
2. násadových vajec do určených liahní, ak boli
vajcia a ich obaly pred premiestnením dezinfikované; chovy uvedené v bode 1 a 2 musia byť
pod stálou veterinárnou kontrolou;
j) zákaz vyvážania podstielky a hnoja hydiny bez súhlasu veterinárnej správy,
k ) zákaz zvodov zvierat vnímavých druhov.
(10) Opatrenia v ochrannom pásme zastávajú v platnosti najmenej 21 dní od vykonania čistenia a priebežnej dezinfekcie v ohnisku. O všetkých prehliadkach vykonaných podľa odseku 9 písm. d) musí byť
vedený záznam.

(11) V pásme pozorovania príslušný orgán veterinárnej správy rozhodnutím nariadi
a) vykonať súpis chovov so zvieratami vnímavých
druhov,
b) kontrolu premiestňovania vnímavých druhov hydiny a násadových vajec vo vnútri pásma,
c ) zákaz premiestňovania zvierat vnímavých druhov
z pásma pozorovania prvých 15 dní, okrem priamej prepravy na určený bitúnok za podmienky, že
štátny veterinárny lekár vyšetrí chov a potvrdí, že
žiadne zviera nie je podozrivé z nákazy,
d) osobitne označiť mäso hydiny získanej z hydiny
z pásma pozorovania podľa § 29 ods. 11 písmeno
g),
e ) zákaz premiestňovania násadových vajec z pásma pozorovania, okrem premiestnenia do liahní
určených veterinárnou správou po predchádzajúcej dezinfekcii vajec a obalov,
f) zákaz vyvážania použitej podstielky a hnoja hydiny z pásma pozorovania,
g) zákaz zvodov zvierat vnímavých druhov.
(12) Zákaz a obmedzenie premiestňovania v rámci pásma pozorovania sa nevzťahuje na tranzit bez
zastávky a vyloženia hydiny.
(13) Opatrenia v pásme pozorovania zostávajú
v platnosti najmenej 30 dní od vykonania čistenia
a priebežnej dezinfekcie v ohnisku nákazy.
(14) Počas platnosti opatrení musí byť chovateľmi
v pásme pozorovania vedená evidencia o premiestňovaní hydiny a vajec.

§ 31
Opatrenia pri výskyte salmonelóz
v reprodukčných chovoch hydiny
(1) Ak je v reprodukčnom chove hydiny zistená
prítomnosť Salmonella enteritidis alebo Salmonella
typhimurium, štátny veterinárny lekár vykoná odber
vzoriek
a) vo všetkých ustajňovacích objektoch podľa § 3
ods. 4,
b) v množstve päť kusov hydiny z každej haly, z ktorých sa vyšetrí pečeň, vaječníky a črevá na salmonely.
(2) Ak výsledok vyšetrenia vzoriek odobratých
štátnym veterinárnym lekárom je pozitívny, orgán veterinárnej štátnej správy rozhodnutím nariadi
a) zákaz premiestňovania hydiny z miesta ustajnenia; možno povoliť zabitie a neškodné odstránenie hydiny pod veterinárnym dozorom a za určených podmienok alebo premiestnenie hydiny na
určený bitúnok, a to na okamžité zabitie podľa písmena c),
b) neškodné odstránenie neinkubovaných vajec,
ktoré pochádzajú z haly s pozitívnym výsledkom
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c)

d)
e)
f)
g)

vyšetrenia, priamo na mieste alebo ich premiestnenie pod veterinárnym dozorom a za určených
podmienok do zariadenia, schváleného na tepelné
ošetrenie vaječných produktov podľa osobitného
predpisu 9) ,
zabitie všetkej reprodukčnej hydiny z haly s pozitívnym výsledkom vyšetrenia podľa osobitného
predpisu 10 ) ; hydina musí byť zabitá a neškodne
odstránená tak, aby sa zabránilo šíreniu salmonel,
neškodné odstránenie výkalov a podstielky,
čistenie a dezinfekcia hál po ich vyskladnení,
neškodné odstránenie násadových vajec v liahni,
ktoré pochádzajú z kŕdľov infikovaných Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium,
epizootické šetrenie a odber vzoriek kŕmnych zmesí, ktorými bola hydina kŕmená na vyšetrenie.

(3) Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti nenariadi opatrenia podľa odseku 2 písm. b) a c), ak do
zániku ohniska nákazy Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium zakázal premiestnenie
a) neinkubovaných násadových vajec z kŕdľa, okrem
premiestnenia za účelom ošetrenia podľa osobitného predpisu 9) ,
b) hydiny z kŕdľa, vrátane jednodňových kurčiat,
okrem premiestnenia na okamžité zabitie podľa
odseku 2 písm. c).

§ 32
Zánik nákazy
Nákazu možno vyhlásiť za zaniknutú, ak
a) v ohnisku nákazy sa posledné choré zviera uzdravilo alebo bolo zabité, zmárnené a neškodne odstránené a v ustanovenej pozorovacej dobe nevzniklo ďalšie podozrenie, prípadne v ohnisku nákazy nie je žiadne zviera vnímavého druhu,
b) bola vykonaná záverečná dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia.

§ 33
Požiadavky na uznanie chovu úradne
bez nákazy a chovu bez nákazy
(1)

Úradne uznaný chov bez nákazy je chov,

a) ktorý je pod veterinárnou kontrolou,
b) v ktorom všetky zvieratá spĺňajú požiadavky na
zaradenie zvieraťa do chovu úradne uznaného bez
9)

10)
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Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo dňa 7. marca 2001 č. 678/2001-100 (oznámenie č. 104/2001 Z.z.).
§ 36 ods. 6 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100
(oznámenie č. 104/2001 Z.z.)

nákazy,
c ) v ktorom sa po určený čas nevyskytli žiadne klinické príznaky nákazy a nebola laboratórnym a ani
iným vyšetrením zistená prítomnosť pôvodcu nákazy,
d) v ktorom je určená a dodržiavaná prevencia a profylaxia proti nákaze,
e ) v ktorom je určený a po určený čas dodržiavaný surveillance nákazy,
f) v ktorom všetky zvieratá premiestňované do chovu spĺňajú požiadavky na zaradenie zvieraťa do
chovu úradne uznaného bez nákazy.
(2) Uznaný chov bez nákazy je chov
a) ktorý je pod veterinárnou kontrolou,
b) v ktorom všetky zvieratá spĺňajú požiadavky na
zaradenie zvieraťa do chovu uznaného bez nákazy,
c ) v ktorom sa po určený čas nevyskytli žiadne klinické príznaky nákazy a nebola laboratórnym ani
iným vyšetrením zistená prítomnosť pôvodcu nákazy,
d) v ktorom je určená a dodržiavaná prevencia a profylaxia proti nákaze,
e ) v ktorom je určený a po určený čas dodržiavaný
surveillance nákazy,
f) v ktorom všetky zvieratá premiestňované do chovu
spĺňajú požiadavky na zaradenie zvieraťa do chovu uznaného bez nákazy.

§ 34
Požiadavky na uznanie územia
bez nákazy
Územie uznané bez nákazy je územie, v ktorom
a) nákaza podlieha povinnému hláseniu,
b) je určená a dodržiavaná prevencia a profylaxia
proti nákaze,
c ) po určený čas je určený a dodržiavaný surveillance nákazy,
d) sa po určený čas nevyskytli žiadne klinické príznaky nákazy a nebola laboratórnym ani iným vyšetrením zistená prítomnosť pôvodcu nákazy,
e ) je účinný systém identifikácie zvierat,
f) všetky zvieratá spĺňajú požiadavky na premiestnenie zvierat na územie uznané bez nákazy,
g) chovy vnímavých zvierat na nákazu sú pod veterinárnou kontrolou.

§ 35
(1) Referenčné pracoviská musia byť autorizované; zabezpečujú diagnostiku typu, subtypu a variantu
pôvodcu nákazy a laboratórne potvrdzujú alebo vylúčia nákazu.
(2) Referenčné laboratórium musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3.

D E V I A T A Č A S Ť
P L E M E N I T B A A V Ý Ž I VA
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
§ 36
Hygiena plemenitby
(1) Na insemináciu a prirodzenú plemenitbu hospodárskych zvierat sa môžu používať len zdravé plemenníky a plemennice.
(2) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti plemenníkov a plemenníc na insemináciu a prirodzenú
plemenitbu sa z hľadiska požiadaviek veterinárnej
starostlivosti prihliada aj na to, či zvieratá pochádzajú
od rodičov bez dedičných chýb a ochorení prenosných na potomkov.
(3) V určených chovoch sa musí vychádzať z kontroly zdravia, ktorá poukazuje na nebezpečenstvo
vzniku porúch zdravia, reprodukcie a znižovanie produkcie a kontroly dedičnosti zdravia.
(4) Kontrola dedičnosti zdravia sa vykonáva u plemenníkov používaných v plemenitbe, darkýň a matiek
býkov, ako i ich potomstva.

a) sperma bola odobratá od zvierat podľa podmienok
určených veterinárnou správou,
b) sperma môže byť použitá na insemináciu v chove,
na ktorý vydá súhlas štátna veterinárna správa.
(11) Na plemenitbu možno použiť iba zvieratá telesne a pohlavne dospelé.

§ 37
Výživa zvierat
(1) Zvieratá môžu byť kŕmené len zdravotne neškodnými a dieteticky vhodnými krmivami, ktoré musia zodpovedať biologickým potrebám zvierat daného
druhu a kategórie.
(2) Vo výžive zvierat sa nesmú používať zakázané
látky alebo produkty, škodlivé a jedovaté rastliny uvedené v osobitných predpisoch 12) .
(3) Prežúvavcom sa nesmú dať skrmovať krmivá
obsahujúce bielkoviny získané z tkanív cicavcov. Tento zákaz sa nevzťahuje na mlieko, želatínu, aminokyseliny vyrobené z koží a kožiek chemicky ošetrených pri pH 1-2 a následne vyššie ako 11 a tepelne
ošetrených pri teplote 140 oC počas 30 minút a tlaku
3 MPa, dikalciumfosfát z odtučnených kostí, sušenú
plazmu a iné krvné produkty.

(5) Kontrola dedičnosti zdravia plemenných býkov
spočíva vo vedení záznamov o prejavoch porúch
zdravia počas života plemenníka a záznamov o prejavoch porúch zdravia jeho potomstva.
(6) Kontrola dedičnosti zdravia plemenníc spočíva
v systematickom vedení záznamov o prejavoch porúch zdravia plemennice počas jej gravidity a jej potomstva.
(7) Výsledky kontrol podľa odsekov 5 a 6 sú podkladmi pri základných a všeobecných výberoch plemenných býkov.
(8) Sperma používaná na insemináciu musí spĺňať
nasledovné požiadavky
a) odber a ošetrenie spermy na insemináciu bolo
vykonané v schválenej stanici 11) ,
b) sperma bola odobratá od zvierat, ktoré spĺňajú
požiadavky na ich premiestnenie na stanicu.
(9) Na insemináciu sa nesmie použiť sperma plemenníkov, ktorí pôsobili v prirodzenej plemenitbe,
okrem spermy plemenných žrebcov.
(10) Štátna veterinárna správa môže ako výnimku
z odseku 8 a 9 povoliť použitie spermy na insemináciu, ktorej odber alebo ošetrenie bolo vykonané
mimo schválenej stanice za predpokladu, že

§ 38
Zdravotná neškodnosť krmív
Krmivá dovezené zo zahraničia sa musia skladovať v oddelených skladoch dovtedy, kým sa nerozhodne o ich zdravotnej nezávadnosti.

§ 39
Povinnosti chovateľov zvierat pri kŕmení
zvierat
Chovatelia zvierat sú povinní
a) používať na kŕmenie zvierat len krmivá zdravotne
nezávadné, a to len pre tie druhy a kategórie, pre
ktoré sú určené,
b) udržiavať technologické zariadenia na kŕmenie
zvierat v prevádzkyschopnom stave a pravidelne
ich čistiť a dezinfikovať,
c ) skladovacie priestory na krmivá pravidelne čistiť
a dezinfikovať,
d) pri skrmovaní kŕmnych zmesí, pri ktorých je to určené, dodržiavať ochranné lehoty,
e ) dodržiavať pokyny veterinárnej správy o ďalšom
použití narušených krmív a o ich neškodnom odstránení,
f) pri skrmovaní priemyselných, kuchynských a iných
kŕmnych odpadov vyžiadať stanovisko veterinár12)

11)

§ 20 zákona č. 194/1998 Z.z.

Prílohy č. 2 a 6 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
SR č. 1497/1/1997-100.
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g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

nej správy; skrmovať odpady vzniknuté pri medzinárodnej preprave je zakázané,
priemyselné, kuchynské a iné kŕmne odpady skrmovať len zvieratám, ktoré nebudú premiestnené
do iných chovov, ale len na bitúnok,
zabraňovať prístupu zvierat k jedom a iným zdraviu
škodlivým látkam a dbať o to, aby sa napájacia
voda a krmivá nedostali do styku s hnojivami
a prípravkami na ochranu rastlín, ako aj s inými
látkami škodlivými zdraviu zvierat a ľudí,
na napájanie zvierat používať pitnú vodu alebo
inú zdravotne nezávadnú, ktorú treba pred začatím jej používania a potom najmenej raz ročne
a pri každom podozrení z narušenia jej zdravotnej nezávadnosti laboratórne vyšetriť,
používať medikované krmivá len na základe predpisu veterinárneho lekára a o ich použití viesť presnú predpísanú evidenciu,
zber, zvoz, úpravu a skrmovanie priemyselných,
kuchynských a iných kŕmnych odpadov vykonávať
len po splnení určených podmienok a vydaní súhlasu príslušnou veterinárnou správou,
kŕmne odpady prepravovať len vo vozidlách a kontajneroch vyčlenených na tento účel; tieto sa musia po každej preprave vyčistiť a dezinfikovať,
úpravu kŕmnych odpadov vykonávať v určených
priestoroch oddelených od objektov pre zvieratá,
v ľahko čistiteľných a dezinfikovateľných zariadeniach.

§ 40
Výroba krmív

bitných miestnostiach tak, aby bolo znemožnené ich
použitie na iné účely.
(6) Z jednotlivých výrobných šarží krmív musia byť
odobrané kontrolné vzorky a uskladnené až do uplynutia záručnej lehoty vzorkovaných šarží.
(7) Na výrobu kŕmnych zmesí nemožno použiť kŕmne suroviny, premixy, minerálne, minerálno-vitamínové zmesi a doplnky ako aj doplnkové látky po záručnej lehote.
(8) Krmivá musia byť označené na obaloch alebo
dodacích listoch, a ak obsahujú stimulátory rastu,
kokcidiostatiká alebo probiotiká musí byť na etikete
uvedený ich druh, množstvo a ochranná lehota.
(9) Voľne ložené krmivá možno prepravovať len
vo vyčistených a dezinfikovaných dopravných prostriedkoch, kontajneroch a cisternách.
(10) Vrecované a inak balené krmivá možno prepravovať len v jednorazových obaloch v čistých dopravných prostriedkoch a pri použití veľkoobjemových
vakov na viacrazové použitie, musí byť zabezpečené
ich čistenie a dezinfekcia.
(11) Priestory, budovy a zariadenia slúžiace na
výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie, prepravu a predaj krmív musia byť pravidelne upratované, čistené, dezinfikované, dezinsekciované, deratizované.

(1) Výroba kŕmnych zmesí musí byť miestne a prevádzkovo oddelená od ostatnej výroby.

(12) Výsledky previerok a laboratórnych vyšetrení
krmív musia byť uložené najmenej dva roky od
vykonania previerky.

(2) Vyrábať kŕmne zmesi, premixy, minerálne a vitamínové zmesi a doplnky možno len z takých surovín, ktoré zodpovedajú kritériám zdravotnej nezávadnosti.

(23) Vyrábať a predávať medikované krmivá možno len so súhlasom veterinárnej správy; o ich výrobe
a predaji je potrebné viesť presnú evidenciu.

(3) Pri výrobe, spracovaní, ošetrovaní, skladovaní
a preprave krmív je potrebné dodržiavať schválené
technologické postupy, ktoré zaručujú zdravotnú nezávadnosť krmív.

D E S I A T A Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
§ 41
Účinnosť

(4) Suroviny na výrobu krmív a vyrobené krmivá
musia byť uskladnené vo vhodných skladovacích priestoroch; jednotlivé suroviny na výrobu kŕmnych zmesí
musia byť skladované oddelene.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

(5) Látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie
zvierat alebo ich produkty, možno skladovať len v oso-

Minister
Pavel Koncoš, v. r.

34

Príloha č. 1
k výnosu č. 467/2001-100

Klasifikácia nákaz povinných hláseniu podľa Medzinárodného úradu pre nákazy
Zoznam A
Prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho rozšírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne
ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu
Slintačka a krívačka
SLAK-Vírus O
SLAK-Vírus A
SLAK-Vírus C
SLAK-Vírus SAT 1
SLAK-Vírus SAT 2
SLAK-Vírus SAT 3
SLAK-Vírus Asia 1
SLAK-Vírus netyp.
Vezikulárna stomatitída
VS-Vírus Indiana
VS-Vírus New Jersey
VS-Vírus netyp.

Vezikulárna choroba ošípaných
Mor hovädzieho dobytka
Mor malých prežúvavcov
Pľúcna nákaza hovädzieho dobytka
Nodulárna dermatitída
Horúčka údolia Rift
Katarálna horúčka oviec
Kiahne oviec a kôz
Mor koní
Africký mor ošípaných
Klasický mor ošípaných
Mor hydiny
Pseudomor hydiny

Zoznam B
Prenosné ochorenie, ktoré je závažné v zmysle zdravotnom a ekonomickom
pre hospodárstvo krajiny, ovplyvňujúce medzinárodný obchod
so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu,
I. Ochorenia spoločné viacerým druhom zvierat
Sneť slezinová
Aujeszkyho choroba
Echinokokóza/Hydatidóza
Hydroperikarditída prežúvavcov
Leptospiróza
Q-horúčka
Besnota

Paratuberkulóza
Myiáza (Cochliomya
homnivorax)
Tuberkulóza zvierat (okrem
tuberkulózy hovädzieho
dobytka a hydiny)
Chrysomya bezziana

II. Ochorenia hovädzieho dobytka
Anaplazmóza
Babezióza
Brucelóza (B.abortus)
Kampylobakterióza
Tuberkulóza (M. bovis)
Cysticerkóza
Dermatofilóza
Enzootická bovinná leukóza
Hemoragická septikémia

Infekčná bovinná
rhinotracheitída
Teilerióza
Trichomonádová nákaza
Trypanozomóza
Malígna katarálna horúčka
(hlavnička)
Špongiformná encefalopátia
hovädzieho dobytka

III. Ochorenia oviec a kôz
Brucelóza (B.ovis)
Brucelóza (B.melitensis)
Artritída/encefalitída kôz
Infekčná agalakcia
Infekčná pleuropneumónia kôz
Infekčné zmetanie oviec

Pľúcna adenomatóza
Nairobská choroba oviec
Salmonelóza (S.abortus ovis)
Klusavka
Maedi – Visna
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IV. Ochorenia koní
Infekčná metritída
Žrebčia nákaza
Nákazlivá lymfangitída
Nákazlivá encefalomyelitída
(východná a západná)
Infekčná anémia
Chrípka koní
Piroplazmóza (Babezióza)
Rinopneumónia

Sopľavka
Kiahne koní
Infekčná arteritída
Japonská encefalitída
Svrab koní
Salmonelóza (S.abortus equi)
Surra (T.evansi)
Venezuelská
encefalomyelitída

V. Ochorenia ošípaných
Atrofická rinitída
Cysticerkóza (C.cellulosae)
Brucelóza (B.suis)
Nákazlivá gastroenteritída
ošípaných

Trichinelóza
Nákazlivá obrna ošípaných
Reprodukčný a respiratórny
syndróm
Dyzentéria (Treponemová)

VI. Ochorenia hydiny
Infekčná bronchitída
Infekčná laryngotracheitída
Tuberkulóza (M. avium)
Infekčná hepatitída kačíc
Vírusová enteritída kačíc
Cholera hydiny
Kiahne hydiny (Variola)

Týfus hydiny (S.gallinarum)
Infekčná burzitída (Gumboro)
Markova choroba
Mykoplazmóza
(M.galliseptikum)
Psitakóza-Ornitóza
Pulórová nákaza

VII. Ochorenia králikov a zajacov
Myxomatóza
Tularémia

Vírusová hemoragická
choroba králikov

VIII. Ochorenia rýb
Vírusová hemoragická septikémia
Jarná virémia kaprov
Infekčná hematopoetická nekróza
Epizootická hematopoetická nekróza

Furunkulóza (Oncorhynchus
masou)

IX. Ochorenia mäkkýšov a kôrovcov
Bonamióza
Haplosporidióza
Perkinsóza
Afanomykóza
Bakuloviróza

Marteilióza
Iridoviróza (Oyster velar)
Mikrocytosis (Mikrocytos
mackini)
Infekčná hypodermická
a hematopoetická nekróza

X. Ochorenia včiel
Roztočíkovitosť
Mor včelieho plodu
Hniloba včelieho plodu

Nozémová nákaza včiel
Klieštikovitosť

XI. Ochorenia ostatných zvierat
Leishmanióza
Transmisívne encefalopátie
Ochorenie s etiolóogiou
Elaphostrongylus cervi
Echinokokóza (E. unilocularis)
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Epizootická hemoragická
horúčka
Malígna katarálna horúčka
(hlavnička) u jeleňov

Ostatné nákazlivé a hromadné
Ochorenia s dopadom na hospodárstvo a zdravotnú situáciu
na miestnej úrovni
I. Ochorenia spoločné viacerým druhom zvierat
Listerióza
Toxoplazmóza
Melioidóza
Sneť chrastivá
Botulizmus
Iné klostrídiové infekcie (okrem
uvedených)

Iné pasteurellózy (okrem
uvedených)
Aktinomykóza
Salmonelóza (okrem
uvedených)
Kokcidióza
Fasciolóza
Filarióza

II. Ochorenia hovädzieho dobytka
Slizničná choroba
Vibriová dyzentéria
Strečkovitosť

Trichofytóza
Infekčná keratokonjuktivitída
dobytka

III. Ochorenia oviec a kôz
Mušec
Nákazlivá hniloba paznechtov
Infekčná keratokonjunktivitída

Enterotoxémia
Kazeózna lymfadenitída
Svrab oviec

IV. Ochorenia koní
Pľuzgierovina
Vredovitá lymfangitída

Žriebäcí kach

V. Ochorenia ošípaných
Červienka
Aktinobacilová pleuropneumónia

Parvoviróza

VI. Ochorenia hydiny
Infekčná nádcha hydiny
Aviárna encefalomyelitída
Aviárna spirochetóza

Aviárne salmonelózy (okrem týfusu
a pulórovej choroby)
Aviárna leukóza

VII. Ochorenia psov a mačiek
Psinka
Parvoviróza
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Príloha č. 2
k výnosu č. 467/2001-100

Zoznam zoonóz

I.
a)
b)
c)
d)

Skupina
Tuberkulóza spôsobená Mycobacterium bovis
Brucelóza a jej pôvodcovia
Salmonelóza a jej pôvodcovia
Trichinelóza

II.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Skupina
Kampylobakterióza
Echinokokóza
Listerióza
Besnota
Toxoplazmóza
Yersinióza
ďalšie zoonózy a ich pôvodcovia

III. Skupina
a) všetky ostatné zoonózy cudzie pre európske krajiny a pôvodcovia týchto zoonóz.
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Príloha č. 3
k výnosu č. 467/2001-100

Požiadavky na referenčné laboratórium

Referenčné laboratórium musí spĺňať nasledujúce
požiadavky:
a) je garantom nových laboratórnych metód a metodických pokynov pri dodržaní zásad určených
medzinárodne uznávanými prepismi a uvádza ich
do praxe, zhromažďuje potrebnú literatúru a legislatívu. Koordinuje používanie schválených a alternatívnych metodík odporučených Medzinárodným úradom pre nákazy zvierat OIE a referenčných laboratórií Medzinárodného úradu pre nákazy OIE, Európskej únie, Svetovej zdravotníckej
organizácie WHO pre medzinárodný obchod,
b) koordinuje používanie laboratórnych metód laboratórií s rovnakým predmetom činnosti,
c ) spolupracuje pri tvorbe a výbere nových laboratórnych metód a zabezpečuje ich validáciu,
d) poskytuje odbornú a vedeckú pomoc pre potreby
štátnej veterinárnej správy, najmä v prípadoch
sporu o výsledok laboratórneho vyšetrenia iných
ústavov, pri kvantitatívnom a kvalitatívnom hodnotení rizika známych alebo potencionálnych faktorov ohrozujúcich zdravie ľudí a zvierat,
e ) poskytuje odborné konzultácie a umožňuje odborné stáže určeným zamestnancom za účelom harmonizácie diagnostických metód,
f) organizuje v prípade potreby medzilaboratórne porovnávacie skúšky, prípadne ich vyhodnocuje a poskytuje odbornú pomoc,
g) má vytvorený systém kvality podľa slovenskej
technickej normy 1) ,
h ) je zapojené do medzi laboratórnych testov spôsobilosti, prostredníctvom organizácií, ktoré pracujú
v systéme kvality,
i) vykonáva v prípade potreby konečnú typizáciu
pôvodcov chorôb zvierat, hlavne zoonóz,

1)

j) uchováva izoláty pôvodcov sledovaných chorôb
(alebo iný dôkazový materiál svedčiaci o pozitívnom výsledku), ktoré pochádzajú z pozitívnych laboratórnych vyšetrení,
k ) organizuje zber údajov z laboratórnych vyšetrení
podľa príslušnej problematiky z laboratórií riadených štátnou veterinárnou správou dva krát ročne;
údaje kompletizuje a analyzuje a podľa požiadaviek ich poskytuje štátnej veterinárnej správe,
l) zvoláva porady zamestnancov jednotlivých laboratórií riadených štátnou veterinárnou správou,
ktorí sa zaoberajú predmetnou diagnostikou,
m ) spolupracuje s rezortnými a mimorezortnými a medzinárodnými vedeckými a výskumnými pracoviskami,
n ) má k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý má
dostatočné znalosti v príslušnej problematike normách a praktické skúsenosti,
o) má k dispozícii priestorové a materiálne vybavenie
na nevyhnutné plnenie úloh,
p) je oprávnené požadovať odborné údaje o vzorkách a výsledkoch vyšetrení od určených organizácií pôvodcov chorôb zvierat a zoonóz,
q) organizuje odborné prednášky, semináre a iné
odborné akcie celoštátneho charakteru. Zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k danej problematike v zahraničí,
r) poskytuje konzultácie a umožňuje stážové pobyty
určených zamestnancov, zapája sa do výuky ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a zamestnancov a do osvetovej činnosti,
s ) výsledky celoslovenského charakteru prezentujú
na medzinárodných stretnutiach, len so súhlasom
štátnej veterinárnej správy.

STN EN 45 001 Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií
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V ý n o s
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 26. marca 2001 č. 640/2001-100,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej ochrane štátneho územia

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 7 a 8, § 47 ods. 3 zákona
č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z. (ďalej len “zákon“) ustanovuje:

sa, ktoré bolo posúdené inak ako požívateľné
podľa osobitného predpisu 1) ,
14. čerstvého hydinového mäsa,
15. produktov rybolovu,
16. králičieho mäsa a zveriny z farmových chovov,
17. zveriny z voľne žijúcej zveri,
18. mäsových prípravkov a mletého alebo sekaného mäsa, 1)
19. mlieka a mliečnych výrobkov,
20. ostatných živočíšnych produktov neuvedených
v bodoch 11 až 19 (ďalej len“ostatných živočíšnych produktov“),
21. krmív (ďalej len “tovar podliehajúci veterinárnej
kontrole”).

P R VÁ Č AS Ť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1) Tento výnos upravuje podrobnosti o
a) veterinárnej ochrane štátneho územia,
b) veterinárnej kontrole pri dovoze, tranzite a vývoze
zvierat, živočíšnych produktov a krmív,
c ) veterinárnych požiadavkách na dovoz, tranzit
a vývoz
1. hovädzieho dobytka a ošípaných, určených na
chov, produkciu alebo jatočné účely,
2. oviec alebo kôz, určených na plemenitbu, chov,
výkrm alebo jatočné účely,
3. koňovitých zvierat,
4. hydiny a násadových vajec,
5. spermy hovädzieho dobytka,
6. embryí hovädzieho dobytka,
7. spermy ošípaných,
8. živočíchov vodného hospodárstva a produktov
z nich,
9. lastúrnikov,
10. ostatných zvierat, spermy a embryí neuvedených v bodoch 1 až 9 (ďalej len“ostatných
zvierat, spermy a embryí“),
11. čerstvého mäsa z domáceho hovädzieho dobytka, vrátane druhov byvol riečny (Bubalus
bubalis) a bizón americký (Bison bison), ošípaných, oviec, kôz a domácich nepárnokopytníkov,
12. čerstvého mäsa voľne žijúcich párnokopytníkov a nepárnokopytníkov, ak sa to týka dovozov, povolených z určených štátov pôvodu
alebo ich častí, s ohľadom na zdravotnú situáciu v nich,
13. mäsových výrobkov vyrobených z čerstvého
mäsa uvedeného v bode 11 alebo 12 alebo
čerstvého hydinového mäsa alebo králičieho
mäsa a zveriny z farmových chovov alebo zveriny z voľne žijúcej zveri, okrem čerstvého mä-
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(2) Tento výnos sa nevzťahuje na
a) spoločenské zvieratá, ktoré sú sprevádzané cestujúcimi a nie sú určené na obchodné účely, okrem
koňovitých zvierat 2) ,
b) zvieratá určené výhradne na pastvu alebo pre
prácu na dočasné obdobie v blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky,
c ) hydinu určenú na výstavy, prehliadky,
d) embryá hovädzieho dobytka, ktoré pochádzajú
z transferu jadier,
e ) mäso a mäsové výrobky, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny a sú určené na osobnú spotrebu, ak
ich prepravované množstvo nepresahuje 1 kg na
osobu a ak pochádzajú zo štátu alebo jeho časti,
ktoré sú uvedené na zozname vyhotovenom podľa
§ 17 a z ktorých nie je zakázaný dovoz podľa § 16
a podľa osobitného predpisu 3) ,
f) mäso a mäsové výrobky, zasielané v malých
balíčkoch súkromným osobám, ak ich množstvo
nepresahuje 1 kg a ak nie sú dovážané na účely
obchodu a pochádzajú zo štátu alebo jeho časti,
ktoré sú uvedené na zozname, zostavenom podľa
§ 17 a z ktorých nie je zakázaný dovoz podľa § 16 a
podľa osobitného predpisu 3) ,
1)

2)

3)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100 o požiadavkách na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a hygienickej bezchybnosti živočíšnych produktov (oznámenie č. 104/2001 Z. z.).
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/
1995 Z. z. o ochrane zvierat.
§ 45 a 46 zákona č. 337/1998 Z. z.

g) mäso a mäsové výrobky, určené na stravovanie
personálu a cestujúcich v dopravných prostriedkoch, ktoré zabezpečujú medzinárodnú prepravu;
ak sa takéto mäso a mäsové výrobky alebo kuchynský odpad vykladajú, musia sa neškodne odstrániť, pokiaľ nejde o mäso alebo mäsové výrobky, ktoré sa prekladajú priamo alebo pod colným
dohľadom z jedného dopravného prostriedku na iný,
h ) živočíšne produkty, ak ich množstvo nepresahuje
1 kg a ktoré boli podrobené tepelnému ošetreniu
v hermeticky uzavretej nádobe pri hodnote F o 4)
3,00 alebo viac a
1. tvoria súčasť osobnej batožiny a sú určené na
osobnú spotrebu,
2. sú zasielané v malých balíčkoch súkromným
osobám a nie sú zasielané na účely obchodu,
i) živočíšne produkty, ktoré sú zasielané ako obchodné vzorky alebo sú určené na výstavy a boli
dopredu schválené na takéto účely príslušným
orgánom,
j) živočíšne produkty určené na výstavy alebo výskumné účely alebo k analýzam; po skončení výstavy alebo po vykonaní výskumu alebo analýz
musia byť tieto živočíšne produkty, s výnimkou
množstva použitého pri výskume alebo analýze,
odoslané z územia Slovenskej republiky späť do
štátu pôvodu alebo zničené za splnenia podmienok určených štátnou veterinárnou správou,
k ) mäso z voľne žijúcej zveri v koži alebo v perí a v
prípade malej voľne žijúcej zveri, s orgánmi, ktoré
nepresahuje povolené množstvo, stanovené štátnou veterinárnou správou a ktoré poľovník dodáva
priamo spotrebiteľovi alebo maloobchodníkovi,
l) malé množstvo zveriny dodávané priamo konečnému spotrebiteľovi, ktoré nepresahuje povolené
množstvo, určené štátnou veterinárnou správou,
m ) delenie a skladovanie zveriny v maloobchodoch
alebo priestoroch, ktoré súvisia s predajnými miestami, kde sa zverina delí a skladuje výhradne na účely jej dodania spotrebiteľovi priamo v tomto mieste,
n ) trofeje alebo zabitú voľne žijúcu zver, ktorú prepravujú cestujúci vo svojich osobných vozidlách
pod podmienkou, že ide o také množstvo malej
voľne žijúcej zveri, ktoré nepresahuje povolené
množstvo určené štátnou veterinárnou správou
alebo ide o jeden kus veľkej voľne žijúcej zveri,
ktorá nie je určená na predaj alebo na obchodné
účely a nepochádzajú zo štátu alebo jeho časti, z
ktorých sú dovozy zakázané,
o) mäsové prípravky a mleté alebo sekané mäso,
ktoré sú vyrábané v maloobchodoch alebo v priestoroch, ktoré súvisia s predajnými miestami, za
účelom ich priameho predaja spotrebiteľovi,
p) mechanicky získané (separované) mäso na priemyselné využitie, ktoré bolo podrobené tepelnému
ošetreniu v prevádzkarniach schválených na tento
účel.
4)

§ 2 ods. 5 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR
a Ministerstva Zdravotníctva SR z 2. júna 1999 č. 1781/
5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca termosterilizované pokrmy (oznámenie č. 195/1999 Z. z.).

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto výnosu
a) dokladová kontrola je overenie veterinárneho
osvedčenia (ďalej len “osvedčenia“) alebo veterinárnych dokladov alebo iných dokladov sprevádzajúcich zásielku zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív,
b) identifikačná kontrola vizuálna kontrola súladu
údajov uvedených v osvedčeniach alebo veterinárnych dokladoch alebo iných dokladoch so zvieratami, živočíšnymi produktmi alebo krmivami, ako
aj označenia zvierat,
c ) fyzická kontrola je kontrola
1. jednotlivých zvierat, ktorá môže zahŕňať odber
vzoriek, ich laboratórne vyšetrenie a v prípade
potreby dodatočné kontroly počas karantény,
2. živočíšnych produktov alebo krmív, ktorá môže
zahŕňať kontroly obalov a teploty a tiež odber
vzoriek a ich laboratórne vyšetrenie,
d) dovozca je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá realizuje dovoz zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív do Slovenskej republiky,
e ) osoba zodpovedná za náklad je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za
zásielku a činnosti s ňou spojené a takisto jej zástupca, ktorý prevzal takúto zodpovednosť,
f) zásielka je počet zvierat rovnakého druhu alebo
množstvo živočíšnych produktov alebo krmív rovnakého druhu, na ktoré je vystavené jedno osvedčenie alebo veterinárny doklad alebo iný doklad,
ktoré je prepravované jedným dopravným prostriedkom a ktoré pochádza z jedného štátu alebo
jeho časti,
g) hraničná veterinárna stanica je inšpekčné miesto,
umiestnené v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice Slovenskej republiky, ktoré je podľa § 7
schválené na vykonávanie hraničných veterinárnych kontrol zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív,
h ) dovoz je vstup zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív na územie Slovenskej republiky,
i) vývoz je výstup zvierat, živočíšnych produktov
alebo krmív zo Slovenskej republiky na územie
iného štátu,
j) príslušný orgán je orgán členského štátu Európskej únie alebo iného štátu oprávnený vykonávať
veterinárne kontroly alebo orgán, ktorému bola
takáto právomoc delegovaná,
k ) úradný veterinárny lekár je veterinárny lekár poverený príslušným ústredným orgánom, členských
štátov Európskej únie alebo iných štátov,
m ) hospodárstvo je úradne kontrolovaný poľnohospodársky, priemyselný alebo obchodný podnik,
umiestnený na území štátu pôvodu, v ktorom je
zvyčajným spôsobom držaný alebo chovaný hovädzí dobytok alebo ošípané, určené na chov, produkciu alebo jatočné účely alebo ovce alebo kozy,
určené na plemenitbu, chov, výkrm alebo jatočné
účely.
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D R UH Á Č AS Ť
ORGANIZÁCIA A VYKONÁVANIE
VETERINÁRNYCH KONTROL
Hraničná veterinárna kontrola
§3
(1) Dovoz zásielky tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole na územie Slovenskej republiky
sa môže uskutočniť len cez vyhradené vstupné miesta, v ktorých sú zriadené hraničné veterinárne stanice
uvedené na zozname, vyhotovenom štátnou veterinárnou správou.
(2) Pri veterinárnej kontrole tovaru podliehajúceho
veterinárnej kontrole
a) dovozcovia musia najmenej jeden pracovný deň
vopred, oznámiť príslušnej hraničnej veterinárnej
stanici príchod tovaru podliehajúceho veterinárnej
kontrole, s uvedením jeho pôvodu, počtu a druhu,
ako aj čas predpokladaného príchodu formou
osvedčenia vyhotoveného štátnou veterinárnou
správou alebo písomným opisom zásielky, vrátane
elektronickej formy,
b) tovar musí byť dopravený na hraničnú veterinárnu
stanicu alebo v prípade potreby do karanténnej
stanice,
c ) tovar môže opustiť hraničnú veterinárnu stanicu
alebo karanténnu stanicu, ak
1. bola vykonaná veterinárna kontrola a zásielka
má osvedčenie alebo iný doklad podľa § 6 ods.
1 písm. a) bod 1 a 2 alebo písm. b) bod 1 a 2
2. náklady spojené s veterinárnou kontrolou boli
uhradené alebo bola zložená záloha na úhradu
výdavkov spojených s veterinárnou kontrolou,
s umiestnením zvierat v karanténe alebo izolácii alebo s plnením nariadených veterinárnych opatrení.
(3) Vstup tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole do Slovenskej republiky možno povoliť, ak sa
veterinárnou kontrolou potvrdilo dodržanie požiadaviek uvedených v odseku 2 písm. c).

4. v prípade prepravy živočíšnych produktov
v kontajneroch, že sú plomby upevnené úradným veterinárnym lekárom neporušené a že
údaje na nich uvedené sa zhodujú s údajmi
v sprievodnom osvedčení alebo doklade,
5. v prípade ostatných druhov živočíšnych produktov alebo krmív, okrem živočíšnych produktov podľa bodu 4, že sú prítomné odtlačky pečiatok, úradné značky a zdravotné značky identifikujúce štát a prevádzkareň pôvodu a zhodujú sa s odtlačkami pečiatok a značkami uvedenými v sprievodnom osvedčení alebo doklade a okrem toho či sú balené živočíšne produkty označené osobitnou etiketou podľa osobitného predpisu, 1)
6. dôvodov na vrátenie zásielky,
b) fyzickej kontrole, ktorá zahŕňa
1. klinické vyšetrenie zvierat, ktoré zaručí, že
zvieratá zodpovedajú údajom uvedeným
v osvedčení alebo doklade, ktorý ich sprevádza a že sú klinicky zdravé; za určitých podmienok a v súlade s týmto výnosom môže byť
zmenená zásada individuálneho klinického vyšetrenia pre určité druhy a kategórie zvierat,
2. overenie, že živočíšne produkty zodpovedajú
ich určeniu, uvedenom v osvedčení alebo doklade, ktorý ich sprevádza,
3. prípadné laboratórne vyšetrenia, ktoré sú potrebné,
4. prípadné odbery úradných vzoriek na laboratórne vyšetrenia na reziduá, vykonané v čo najkratšej lehote,
5. overenie splnenia požiadaviek ochrany zvierat
pri preprave 6).
(2) Veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej
stanice poskytne regionálnej veterinárnej správe
v mieste určenia informácie o zásielke potrebné pre
následnú kontrolu prepravy a v prípade zvierat, aj vzhľadom na splnenie doplňujúcich požiadaviek v chove určenia.
(3) Veterinárnemu inšpektorovi hraničnej veterinárnej stanice môžu pomáhať iní odborní veterinárni
zamestnanci, špeciálne vyškolení, ktorí pracujú pod
jeho vedením.

§4

§5

(1) Každá zásielka tovaru bez ohľadu na jej colné
určenie, je podrobená hraničnej veterinárnej kontrole
pri vstupe na územie Slovenskej republiky veterinárnym inšpektorom hraničnej veterinárnej stanice a to

(1) Vykonávanie opakovaných kontrol totožnosti
alebo fyzických kontrol môže byť, najmä vzhľadom
na výsledky predchádzajúcich kontrol, vykonávané
v menšom rozsahu, ak ide o

a) kontrole dokladov a identifikačnej kontrole za účelom overenia
1. pôvodu,
2. ďalšieho určenia, najmä v prípade tranzitu,
3. údajov uvedených v osvedčeniach alebo v dokladoch podľa § 6, že zodpovedajú zárukám
podľa tohto výnosu a podľa osobitného predpisu5) a údajom, ktoré dovozcovia vopred oznámili,

a) zvieratá, bez obmedzenia kontroly dodržiavania
požiadaviek na zabezpečenie blaha zvierat počas
prepravy 6) ,
b) živočíšne produkty alebo krmivá, ktoré spĺňajú
nasledovné podmienky:

5)
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§ 47 zákona č. 337/1998 Z. z.

6)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/3-100, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave (oznámenie č. 102/2001 Z. z.).

1. pochádzajú zo štátov alebo ich častí, ktoré poskytujú zodpovedajúce zdravotné záruky, vo
vzťahu ku kontrolám v mieste pôvodu živočíšnych produktov určených na vývoz do Slovenskej republiky,
2. pochádzajú z prevádzkarní, uvedených na zozname vyhotovenom podľa § 18 alebo z prevádzkarní, z ktorých je povolený dovoz určitých
živočíšnych produktov,
3. sú sprevádzané osvedčením.
(2) Pri menšom počte kontrol sa berie do úvahy
a) záruky poskytované vyvážajúcim štátom na tovar,
ktorý podlieha veterinárnej kontrole, s ohľadom na
splnenie požiadaviek podľa tohto výnosu a v prípade živočíšnych produktov, s ohľadom na splnenie požiadaviek, týkajúcich sa kontrol reziduí 7) ,
b) zdravotná situácia zvierat v štáte pôvodu,
c ) informácie o zdravotnej situácii v štáte pôvodu,
d) povaha opatrení na tlmenie a boj proti nákazám,
aplikovaných štátom pôvodu,
e ) štruktúra, pohotovosť, nezávislosť, kvalifikácia a právomoc veterinárnej služby alebo inej kompetentnej služby,
f) splnenie minimálnych štandardov týkajúcich sa
hygieny výroby 8) ,
g) druh výrobku alebo výrobkov a ich potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie,
h ) právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na povoľovanie
používania určitých látok a dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa kontroly reziduí vo zvieratách
a v čerstvom mäse,
i) výsledok inšpekčných návštev zo strany Slovenskej republiky,
j) výsledok kontrol vykonávaných pri dovoze,
k ) analýza rizika vzniknutého z dôvodu charakteru
živočíšnych produktov, ktoré sú predmetom dovozu, ich prezentovania alebo použitého spôsobu
prepravy.

§6
(1) Po ukončení veterinárnych kontrol pri dovoze
a tranzite musí veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice
a) ak ide o zvieratá
1. vydať dovozcovi kópiu osvedčenia, na ktorej
zaznamená, že bola vykonaná veterinárna
kontrola a že zvieratá boli prepustené na územie Slovenskej republiky, pričom platnosť takejto kópie je obmedzená na 10 dní odo dňa
vystavenia,
7)

8)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva
prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie
č. 195/1996 Z. z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných a osobitných hygienických podmienkach pre jednotlivé druhy prevádzkarní a zariadení (oznámenie č. 103/2001 Z. z.).

2. vystaviť osvedčenie podľa vzoru ustanoveného
štátnou veterinárnou správou, ktoré potvrdzuje, že kontroly uvedené v § 4 ods. 1 boli vykonané s uspokojivým výsledkom a ktoré popisuje druh odobratých vzoriek, výsledky prípadných laboratórnych vyšetrení alebo kedy môžu
byť očakávané výsledky takýchto laboratórnych vyšetrení,
3. odobrať a uschovať originál alebo originály
osvedčení sprevádzajúcich zásielku,
b) ak ide o živočíšne produkty a krmivá
1. vydať dovozcovi kópiu osvedčenia,
2. vystaviť na zásielku osvedčenie podľa vzoru
vyhotovenom štátnou veterinárnou správou,
v ktorom potvrdí výsledky hraničnej veterinárnej kontroly,
3. odobrať a uschovať originál alebo originály
osvedčení alebo dokladov sprevádzajúcich zásielku,
c ) informovať príslušnú regionálnu veterinárnu správu v mieste určenia zásielky, o prepustení zásielky zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív,
d) informovať príslušný colný orgán na hraničnom
priechode o úľavách týkajúcich sa zásielky, ktoré
boli poskytnuté na základe výnimky z § 3 ods. 2
písm. c).
(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. b) musí
sprevádzať zásielku
a) v colnom režime, počas ktorého je osvedčenie súčasťou colných dokladov,
b) v prípade dovozu až do miesta určenia.
(3) Ak sa zásielka rozdeľuje, ustanovenia odseku
1 a 2 sa vzťahujú na každú jej časť.

§7
Požiadavky na hraničné
veterinárne stanice
(1) Hraničná veterinárna stanica musí byť umiestnená v
a) bezprostrednej blízkosti miesta vstupu na územie
Slovenskej republiky alebo v určitej vzdialenosti
od miesta vstupu, ak je vynútená geografickými
obmedzeniami a ak je hraničná veterinárna stanica v takomto prípade dostatočne vzdialená od
chovov alebo miest, v ktorých sa nachádzajú zvieratá vnímavé k nákazám,
b) colnom priestore, ktorý umožňuje vykonávať ostatné administratívne formality, vrátane colných formalít spojených s dovozom.
(2) Hraničná veterinárna stanica na účely kontroly
živých zvierat musí byť vybavená
a) prístupovou cestou určenou výhradne na prepravu
živých zvierat, ktorá obmedzí zbytočné čakanie
zvierat,
b) ľahko čistiteľnými a dezinfikovateľnými priestormi,
určenými na vykladanie a nakladanie dopravných
prostriedkov, na vykonávanie kontroly, kŕmenie,
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

napájanie a ošetrovanie zvierat, ktoré sú vzhľadom na počet kontrolovaných zvierat dostatočne
priestranné, osvetlené a vetrané,
dostatočným počtom veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych zamestnancov, špeciálne
vyškolených na vykonávanie kontrol sprievodných
dokladov ako aj klinických kontrol stanovených
v § 4, 6 a 8, ktorý zodpovedá množstvu kontrolovaných zvierat na hraničnej veterinárnej stanici,
dostatočne veľkými priestormi, vrátane šatní, spŕch
a toaliet pre potreby pracovníkov, ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych kontrol,
vhodnými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek a pre bežné kontroly,
špecializovaným laboratóriom, ktoré je schopné
vykonávať špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých na hraničnej veterinárnej stanici,
prevádzkarňou, ktorá je umiestnená v bezprostrednej blízkosti a ktorá má nevyhnutné zariadenia a vybavenie na ustajnenie, kŕmenie, napájanie, ošetrovanie a v prípade nutnosti, zabitie
zvierat,
ak sú priestory hraničnej veterinárnej stanice využívané aj ako miesto na odpočinok zvierat alebo
k prekládke zvierat počas prepravy, zariadeniami
prispôsobenými na vykladanie zvierat, ich napájanie, kŕmenie a v prípade potreby na ich zodpovedajúce ustajnenie, aby im mohla byť poskytnutá
potrebná starostlivosť a ak je to nevyhnutné, aby
mohli byť zabité na mieste spôsobom, ktorý vylučuje ich zbytočné utrpenie,
vybavením umožňujúcim rýchlu výmenu informácií
s ostatnými hraničnými veterinárnymi stanicami
a orgánmi veterinárnej starostlivosti,
zariadeniami a vybavením na čistenie a dezinfekciu.

(3) Hraničná veterinárna stanica na účely kontroly
živočíšnych produktov a krmív musí byť vybavená
a) dostatočným počtom veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych zamestnancov, pre vykonávanie kontroly dokladov (osvedčenia o zdravotnom stave zvierat a zdravotnej neškodnosti živočíšnych produktov alebo akékoľvek ďalšie doklady
stanovené v tomto výnose), ktoré sprevádzajú živočíšne produkty,
b) dostatočným počtom veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych zamestnancov, špeciálne
vyškolených pre vykonávanie kontrol totožnosti a
systematických fyzických kontrol každej zásielky
živočíšnych produktov, ktorý zodpovedá množstvu
živočíšnych produktov, kontrolovaných na hraničnej veterinárnej stanici,
c ) dostatočným počtom veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych zamestnancov pre odber
a spracovanie náhodných vzoriek zo zásielok živočíšnych produktov kontrolovaných na hraničnej
veterinárnej stanici,
d) vyhovujúcimi priestormi pre potreby pracovníkov,
ktorí zodpovedajú za vykonávanie veterinárnych
kontrol,
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e ) vhodnými priestormi a zariadeniami na vykonávanie bežných analýz a na odber vzoriek,
f) vhodnými priestormi a zariadeniami na odber a spracovanie vzoriek a pre bežné kontroly,
g) špecializovaným laboratóriom, ktoré je može vykonávať špeciálne vyšetrenia vzoriek odobratých
na hraničnej veterinárnej stanici,
h ) chladiarenskými alebo mraziarenskými skladmi
a priestormi na uskladnenie častí zásielok odobratých pre účely vyšetrení a živočíšnych produktov,
ktorých uvoľnenie na trh nebolo schválené veterinárnym inšpektorom hraničnej veterinárnej stanice,
i) vybavením umožňujúcim rýchlu výmenu informácií
s ostatnými hraničnými veterinárnymi stanicami
a orgánmi veterinárnej starostlivosti,
j) službami kvalifikovanej prevádzkarne, ktorá môže
vykonávať manipuláciu podľa osobitných predpisov 9) .
(4) Zoznam hraničných veterinárnych staníc je
v prílohe tohto výnosu.

Obmedzenia pri dovoze zvierat
§8
Vstup zvierat na územie Slovenskej republiky sa
nepovolí, ak sa pri kontrole zistí, že
a) zvieratá pochádzajú zo štátu alebo jeho časti,
ktoré nie sú uvedené na zozname podľa § 17,
alebo z ktorých je dovoz zakázaný (§ 16),
b) zvieratá nespĺňajú požiadavky ustanovené týmto
výnosom a osobitnými predpismi, 6),10)
c ) zvieratá sú postihnuté nákazou alebo sú podozrivé z nákazy alebo nakazenia alebo predstavujú riziko pre zdravie ľudí a zvierat,
d) vyvážajúci štát nespĺňa požiadavky ustanovené
podľa tohto výnosu,
e ) zdravotný stav zvierat nedovoľuje pokračovať v ich
ďalšej preprave,
f) osvedčenie alebo doklad sprevádzajúci zvieratá
nespĺňa podmienky podľa tohto výnosu.

§9
(1) Ak štátna veterinárna správa v dôsledku podozrenia alebo výskytu nákaz rozhodne o umiestnení
zvierat v karanténe alebo izolácii, zvieratá sa umiestňujú

9)

10)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/1-100, ktoým
sa ustanovujú podrobnosti o veterinárnej asanačnej
činnosti (oznámenie č. 100/2001 Z. z.).
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o ochrane zdravia zvierat.

s použitím toho istého dopravného prostriedku
a v lehote do 60 dní, ak to nie je vylúčené výsledkami veterinárnej kontroly a zdravotnými
požiadavkami; v tomto prípade veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice poskytne potrebné informácie všetkým dotknutým orgánom veterinárnej starostlivosti a znehodnotí
osvedčenia alebo doklady sprevádzajúce
vrátenú zásielku živočíšnych produktov ich prečiarknutím, aby bolo vylúčené prepustenie tejto
zásielky na územie Slovenskej republiky cez
inú hraničnú veterinárnu stanicu alebo
2. o neškodnom odstránení živočíšnych produktov alebo krmív v zariadeniach určených na tento
účel 9) a umiestnených v blízkosti hraničnej veterinárnej stanice, ak vrátenie zásielky nie je
možné alebo 60 dňová lehota uplynula; po
dobu vrátenia zásielky alebo po dobu preverovania dôvodov pre vrátenie zásielky, musia
byť takéto živočíšne produkty uskladnené pod
dozorom príslušného orgánu veterinárnej
starostlivosti na náklady osoby zodpovednej
za náklad.

a) v prípade nákaz iných ako slintačka a krívačka,
besnota a pseudomor hydiny do karantény v štáte
pôvodu, ktorá bola schválená a je pravidelne kontrolovaná príslušným veterinárnym orgánom štátu,
b) do karanténnej stanice na území Slovenskej republiky, ktorá zodpovedá požiadavkám uvedeným
v § 109,
c ) do miesta určenia.
(2) Ak veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej
stanice rozhodne o umiestnení zvierat v karanténe,
musí byť karanténa umiestnená tak, aby zodpovedala
ohrozeniu, ktoré zistil
a) v priestoroch hraničnej veterinárnej stanice alebo
v jej bezprostrednej blízkosti, alebo
b) v mieste určenia, alebo
c ) v karanténnej stanici umiestnenej v blízkosti miesta určenia.
(3) Všeobecné podmienky, ktoré musia spĺňať karanténne stanice uvedené v odseku 1 písm. a) a b),
sú uvedené v § 109.
(4) Štátna veterinárna správa schvaľuje karanténne stanice podľa odseku 1 písm. a) a b) a ods. 2
písm. a). Zoznam karanténnych staníc ako aj ich zmeny sa publikujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “vestník“).

§ 10
Ak je podozrenie z porušovania ustanovení tohto
výnosu a ustanovení osobitných predpisov 6),10), alebo
sú pochybnosti o identifikácii zvierat, štátny veterinárny lekár príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti vykoná také veterinárne kontroly, ktoré považuje
za primerané.

§ 11
Opatrenia pri nedodržaní podmienok
dovozu tovaru
podliehajúceho veterinárnej kontrole
(1) Ak sa kontrolou zistí, že zvieratá, živočíšne
produkty alebo krmivá, ktoré boli dovezené na územie
Slovenskej republiky bez vykonania hraničnej veterinárnej kontroly nespĺňajú ustanovené požiadavky,
alebo sa zistia iné nedostatky, orgán veterinárnej starostlivosti v spolupráci s osobou zodpovednou za náklad alebo jej zástupcom, rozhodne
a) v prípade zvierat, o
1. ustajnení, kŕmení a napájaní zvierat a ak je to
potrebné o poskytnutí starostlivosti alebo
2. umiestnení zásielky zvierat do karantény alebo
do izolácie,
3. vrátení zásielky zvierat v ustanovenej lehote,
ak tomu nebráni zdravotný stav zvierat alebo
nedodržanie ochrany zvierat pri preprave,
b) v prípade živočíšnych produktov alebo krmív,
1. o vrátení živočíšnych produktov z tej istej hraničnej veterinárnej stanice do miesta určenia

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije,
ak príslušný orgán veterinárnej starostlivosti nezistil
žiadne riziko živočíšnych produktov alebo krmív pre
zdravie ľudí alebo zdravie zvierat.
(3) Ak vráteniu zásielky prekáža zdravotný stav
zvierat alebo nedodržanie podmienok ochrany zvierat
pri preprave, možno po predchádzajúcom vyšetrení
zvierat povoliť zabitie zvierat na výživu ľudí za podmienok ustanovených týmto výnosom a osobitnými
predpismi 1),8) ; v prípade zistenia, že zvieratá nie sú
vhodné na ľudskú výživu, príslušný orgán veterinárnej
starostlivosti rozhodnutím nariadi zabitie na iné účely
alebo deštrukciu tiel zabitých zvierat a určí podmienky pre účely kontroly využitia získaných živočíšnych
produktov.

§ 12
Tranzit tovaru podliehajúceho veterinárnej
kontrole
(1) Tranzit tovaru podliehajúceho veterinárnej
kontrole cez územie Slovenskej republiky sa môže
vykonať, iba ak
a) tovar pochádza zo štátu, z ktorého je povolený
jeho dovoz na územie Slovenskej republiky,
b) preprava bola povolená veterinárnym inšpektorom
hraničnej veterinárnej stanice na vstupe a boli
splnené nasledujúce podmienky
1. zásielky musia byť sprevádzané dokladmi
podľa § 6 a osobitného predpisu11 ) spolu s overenými prekladmi dokladov,
2. zásielky musia byť dopravené na hraničnú veterinárnu stanicu za účelom vykonania dokladovej kontroly a kontroly totožnosti; výnimku
z vykonania dokladovej kontroly a kontroly to11)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996
Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
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c)

d)
e)
f)

g)

tožnosti pri preprave zásielok loďou alebo
lietadlom možno povoliť, ak zásielka
a) nie je vykladaná; dokladová kontrola sa
obmedzí na preverenie nákladného listu,
b) je prekladaná z jedného lietadla do druhého alebo z jednej lode do druhej v colnom území toho istého letiska alebo prístavu; ak sa zistí riziko ohrozenia zdravia
ľudí alebo zdravia zvierat alebo iné nedostatky, vykoná sa dodatočná fyzická
kontrola,
3. ak ide o cestnú, železničnú alebo lodnú dopravu, musí zásielka
a) byť prepravovaná pod colným dohľadom
až na miesto výstupu zo Slovenskej republiky, spolu s dokladmi podľa odseku
1 písm. b) bod 1,
b) byť prepravovaná v dopravných prostriedkoch alebo v zapečatených kontajneroch
a nesmie byť po opustení hraničnej veterinárnej stanice vstupu vykladaná alebo
rozdeľovaná, pričom nie je povolená žiadna manipulácia so zásielkou počas tranzitu,
c ) do 30 dní po vstupe opustiť územie Slovenskej republiky cez hraničnú veterinárnu stanicu na výstupe,
bude predložený doklad, že prvý štát, do ktorého,
alebo cez ktorý sú zvieratá zasielané po preprave
cez územie Slovenskej republiky, nezamietne
alebo nevráti späť na územie Slovenskej republiky
takéto zvieratá, ktorých dovoz alebo tranzit povolil,
osoba zodpovedná za náklad tento prevezme ak
bude vrátený a naloží s ním podľa podmienok určených v § 11,
hraničná veterinárna kontrola potvrdila v prípade
zvierat, že tento tovar zodpovedá požiadavkám
podľa tohto výnosu,
veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice na vstupe oznámi prepustenie zásielky takéhoto tovaru hraničnej veterinárnej stanici na výstupe,
veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice na výstupe deklaruje na osvedčení (§ 6), že
zásielka opustila územie Slovenskej republiky
a zašle jeho kópiu na hraničnú veterinárnu stanicu, ktorá povolila vstup; v prípade, že veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice na
vstupe neobdrží takúto informáciu v lehote podľa
písmena b) bod 3 písmeno c), musí o tom informovať príslušné colné orgány.

§ 13
Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej
kontrole do slobodného colného pásma,
slobodného colného skladu
alebo colného skladu
(1) Zásielky určené pre slobodné colné pásma,
slobodné colné sklady alebo colné sklady môžu byť
prepustené veterinárnym inšpektorom hraničnej veterinárnej stanice na územie Slovenskej republiky, ak
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osoba, zodpovedná za náklad vopred vyhlási, že živočíšne produkty sú v konečnom dôsledku určené do
colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike
alebo je presne určené iné konečné použitie a že spĺňajú dovozné podmienky. V prípade, že chýbajú dostatočne jasné údaje o ich konečnom použití, musia
byť živočíšne produkty považované za také, ktoré sú
určené do voľného obehu v Slovenskej republike.
(2) Zásielky podľa odseku 1 musia byť na vstupnej
hraničnej veterinárnej stanici podrobené kontrole dokladov, totožnosti a fyzickej kontrole. Od fyzickej kontroly možno upustiť, okrem prípadov, keď vznikne podozrenie na riziko ohrozenia zdravia zvierat, zdravia ľudí a ak sa pri kontrole dokladov zistí, že živočíšne produkty alebo krmivá nespĺňajú požiadavky tohto
výnosu. Zásielky musia byť sprevádzané dokladmi
podľa § 6 a colnými dokladmi a musia byť priložené
aj overené preklady týchto dokladov.
(3) Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí,
že neboli splnené požiadavky tohto výnosu, veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice vystaví
osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 2. Príslušný
orgán veterinárnej starostlivosti a colný orgán v mieste
vstupu povolia vstup do skladu v slobodnom colnom
pásme, do slobodného colného skladu alebo do colného skladu. Takéto živočíšne produkty alebo krmivá
musia byť z veterinárneho hľadiska deklarované ako
vhodné pre následné uvoľnenie do voľného obehu.
(4) Ak sa podľa kontrol uvedených v odseku 2 zistí,
že živočíšne produkty alebo krmivá nespĺňajú požiadavky podľa tohto výnosu, veterinárny inšpektor
hraničnej veterinárnej stanice vystaví osvedčenie podľa § 6 ods. 1 písm. b) bod 2. Príslušný orgán veterinárnej starostlivosti a colný orgán v mieste vstupu
môžu v takýchto prípadoch povoliť iba vstup do skladu
v slobodnom colnom pásme, do slobodného colného
skladu alebo do colného skladu, ak
a) živočíšne produkty alebo krmivá nepochádzajú zo
štátu, z ktorého je zakázaný ich dovoz,
b) sklady v slobodných colných pásmach a slobodné colné sklady alebo colné sklady sú schválené
príslušným orgánom veterinárnej starostlivosti pre
skladovanie živočíšnych produktov. Aby mohli byť
schválené, musia
1. byť vybavené na vstupe a výstupe krytými uzatvárateľnými priestormi, ktoré sú pod stálou
kontrolou vedenia skladu. Ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme, toto musí
byť uzavreté a pod stálou colnou kontrolou,
2. vo vzťahu k uskladneniu živočíšnych produktov alebo krmív spĺňať podmienky ustanovené
osobitnými predpismi 8) pre ich schválenie,
3. byť vybavené zariadeniami pre dennú registráciu všetkých zásielok, vstupujúcich do skladu
alebo vystupujúcich zo skladu, s uvedením podrobností, týkajúcich sa druhov a množstva živočíšnych produktov alebo krmív u každej zásielky a mena a adresy príjemcu. Takéto záznamy musia byť uschované najmenej 3 roky,
4. byť vybavené skladovacími a mraziacimi prie-

stormi umožňujúcimi oddelené uskladnenie živočíšnych produktov alebo krmív, ktoré nezodpovedajú veterinárnej legislatíve,
5. mať k dispozícii priestory pre pracovníkov vykonávajúcich veterinárne kontroly.

(11) Náklady vzniknuté pri prepúšťaní zásielok určených pre slobodné colné pásma, slobodné colné
sklady alebo colné sklady na územie Slovenskej republiky, uhrádza osoba zodpovedná za náklad alebo
jej zástupca.

(5) Ak sa kontrolami uvedenými v odseku 2 zistí,
že osoba zodpovedná za náklad predložila nepravdivé vyhlásenie, s tovarom sa naloží podľa § 11.

(12) V prípade nesplnenia podmienok určených
pre sklady, môže príslušný veterinárny orgán dočasne
zrušiť rozhodnutie o ich schválení.

(6) Prevádzkovateľ skladu je povinný
a) prevádzkovať sklad podľa schválených podmienok,
b) zabrániť uskladneniu živočíšnych produktov, ktoré
nespĺňajú veterinárne požiadavky na dovoz, v rovnakých miestnostiach alebo priestoroch, ako sú
uskladnené živočíšne produkty, ktoré spĺňajú
veterinárne požiadavky na dovoz,
c ) zabezpečiť efektívne kontroly na vstupe do skladu
a na výstupe zo skladu a zabezpečiť dozor príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti počas
vstupu alebo výstupu; musí zabezpečiť živočíšne
produkty, ktoré nespĺňajú veterinárne požiadavky
tak, aby nemohli byť vyskladnené z miestností alebo priestorov, kde sú skladované, bez súhlasu príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti,
d) vykonať všetky kontroly potrebné na zabránenie
zmeny, zámeny živočíšnych produktov skladovaných v sklade alebo zmeny balenia.
(7) Štátna veterinárna správa nepovolí dovoz živočíšnych produktov do colných skladov, slobodných
colných skladov alebo slobodných colných pásiem
z dôvodov ochrany zdravia zvierat alebo zdravia ľudí,
ak tieto produkty nespĺňajú podmienky ustanovené
týmto výnosom.
(8) Zásielky nesmú vstúpiť do slobodného colného pásma, slobodného colného skladu alebo colného skladu, ak nie sú zabezpečené colnou uzáverou.
(9) Zásielky uvedené v odseku 4 môžu opustiť
slobodné colné pásmo, slobodný colný sklad alebo
colný sklad len za účelom odoslania do iného štátu
alebo do skladu (§ 14) alebo za účelom neškodného
odstránenia pod podmienkou, že
a) odoslanie do iného štátu je v súlade s požiadavkami ustanovenými § 12 ods. 1 písm. b) body 1
a 3, § 12 ods. 1 písm. d), f) a g),
b) preprava do skladu je vykonávaná s colnými dokladmi s vyznačením názvu a umiestnenia skladu,
c ) preprava na miesto neškodného odstránenia bola
vykonaná po tom, ako boli produkty denaturované.
(10) Zásielky podľa odseku 4 musia byť následne
odoslané za podmienok, že preprava tovaru je pod
colným dohľadom, vykonáva sa bez vykladania tovaru v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch;
kontajnery musia byť zabezpečené voči vypadávania
a vytekaniu obsahu a opatrené colnou uzáverou.

(13) Živočíšne produkty, ktoré majú byť prepustené do colného režimu 12) , ak nie sú určené na vrátenie alebo odstránenie, musia byť podrobené kontrole totožnosti a fyzickej kontrole.

§ 14
Požiadavky na dopravcov zásobujúcich
živočíšnymi produktmi lode,
vykonávajúce medzinárodnú prepravu
(1) Dopravcovia, ktorí priamo zásobujú lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu živočíšnymi produktmi uvedenými v § 13 ods. 4 pre účely stravovania personálu a cestujúcich musia
a) spĺňať požiadavky § 13 ods. 1, 2, 4 písm. a), písm.
b) body 2, 3 a 4, ods. 6, 7, 8 a 11,
b) byť schválení štátnou veterinárnou správou ako
dopravcovia pre takéto účely,
c ) získať zásoby živočíšnych produktov, ktoré nemôžu byť spracované, ak surovina nespĺňa ustanovené podmienky Slovenskej republiky,
d) vlastniť uzavreté priestory, ktorých vstupné a výstupné miesta sú pod stálou kontrolou zodpovednej osoby; ak je sklad umiestnený v slobodnom colnom pásme musí spĺňať ustanovené podmienky podľa § 13 ods. 4 písm. b) bod 1,
e ) sa zaviazať, že neuvoľnia živočíšne produkty uvedené v § 13 ods. 4 pre konzumáciu na inom mieste
na území Slovenskej republiky, ako bolo určené,
f) čo najskôr oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti dodávku živočíšnych produktov do skladu.
(2) Dopravcovia uvedení v odseku 1 musia
a) vykonávať dodávky priamo na paluby lodí alebo
schválených skladov v prístave určenia; prijať opatrenia, aby živočíšne produkty nemohli byť prepravené zo zóny prístavu na iné miesto určenia; preprava živočíšnych produktov zo skladu pôvodu do
prístavu určenia musí byť vykonaná pod colným
dohľadom a musí byť sprevádzané osvedčením,
b) vopred oznámiť príslušnému orgánu veterinárnej
starostlivosti zóny prístavu, z ktorého sú živočíšne produkty odosielané a príslušnému orgánu veterinárnej starostlivosti prístavu určenia, dátum
odoslania živočíšnych produktov a podrobnosti
týkajúce sa ich miesta určenia,
1 2)

§ 2 písm. k) bod 3, 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.
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c ) osvedčiť, že živočíšne produkty boli dopravené na
ich konečné miesto určenia,
d) uchovávať zoznam vstupov a výstupov živočíšnych produktov najmenej tri roky; zoznam musí
umožňovať kontrolu, vykonávanú u častí zásielok,
ktoré zostali v sklade.
(3) Dopravcovia sa musia zaručiť, že nebudú zásobovať lode živočíšnymi produktmi, ktoré nespĺňajú
podmienky platné v Slovenskej republike, s výnimkou
zásobovania cestujúcich a posádky mimo teritoriálnych vôd Slovenskej republiky.
(4) Orgán veterinárnej starostlivosti príslušný pre
zónu prístavu, z ktorého sú živočíšne produkty odosielané musí vopred oznámiť ich odoslanie orgánu
veterinárnej starostlivosti príslušnému pre zónu prístavu určenia.

§ 15
Spätný dovoz tovaru podliehajúceho
veterinárnej kontrole
(1) Spätný dovoz zásielok živočíšnych produktov
alebo krmív, pochádzajúcich zo Slovenskej republiky,
ktorých vstup do iného štátu bol týmto štátom zamietnutý, možno povoliť, ak
a) orgán veterinárnej starostlivosti, ktorý vystavil originál osvedčenia súhlasí s návratom zásielky,
b) živočíšne produkty alebo krmivá sú sprevádzané
1. originálom osvedčenia alebo kópiou, overenou
príslušným orgánom, ktorý potvrdil osvedčenie
sprevádzajúce živočíšne produkty alebo krmivá, spoločne s popisom dôvodov, ktoré viedli
k zamietnutiu zásielky a zárukami, že podmienky týkajúce sa uskladnenia a prepravy živočíšnych produktov alebo krmív boli dodržané
a vyhlásením, že s týmito živočíšnymi produktmi alebo krmivami nebolo žiadnym spôsobom
manipulované,
2. ak ide o zapečatené kontajnery, osvedčením
od dopravcu, v ktorom prehlasuje, že s obsahom nebolo žiadnym spôsobom manipulované
alebo že nebol vykladaný,
c ) živočíšne produkty alebo krmivá boli podrobené
dokladovej kontrole a kontrole totožnosti, prípadne
fyzickej kontrole (§ 16),
d) zásielka je priamo vrátená za dodržania podmienok ustanovených týmto výnosom do prevádzkarne pôvodu v Slovenskej republike, kde bolo potvrdené osvedčenie.
(2) Podľa odseku 1 môžu byť živočíšne produkty
alebo krmivá odoslané za podmienok, že preprava
sa vykonáva až do prevádzkarne pôvodu v dopravných prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré sú zabezpečené voči vypadávaniu a vytekaniu obsahu, sú
identifikované a zapečatené príslušnými orgánmi tak,
že plomby budú zlomené vždy, keď sa dopravný prostriedok alebo kontajner otvorí.
(3) Úradný veterinárny lekár, ktorý schválil prepravu, musí informovať príslušný orgán veterinárnej
starostlivosti miesta určenia.
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(4) Náklady vzniknuté pri spätnom dovoze zásielok živočíšnych produktov alebo krmív uhrádza
osoba zodpovedná za náklad alebo jej zástupca.

§ 16
Opatrenia na zabránenie šírenia nákaz
(1) Ak sa na území štátu pôvodu vyskytla alebo
šíri nákaza povinná hláseniu, zoonóza alebo iné
ochorenie, ktorého pôvodca môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí alebo zvierat,
alebo ak k tomu oprávňujú akékoľvek iné dôvody týkajúce sa zdravia zvierat, možno vzhľadom na závažnosť situácie
a) zastaviť dovoz zo štátu pôvodu alebo jeho časti,
prípadne dovozy realizované cez dotknutý štát
tranzitu,
b) určiť osobitné podmienky na dovoz zvierat pochádzajúcich z príslušného štátu alebo jeho časti.
(2) Štátny veterinárny lekár alebo orgán veterinárnej starostlivosti môže vykonať akékoľvek kontroly,
ktoré pokladá za primerané, aby potvrdil alebo vylúčil
podozrenie, ak ide o
a) totožnosť alebo aktuálne určenie živočíšnych produktov alebo krmív,
b) súlad živočíšnych produktov alebo krmív so zárukami stanovenými pre jednotlivé druhy živočíšnych produktov alebo krmív,
c ) splnenie záruk ustanovených v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú zdravia
ľudí a zdravia zvierat.
(3) Kontrolované živočíšne produkty alebo krmivá
musia zostať pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti až do zistenia výsledkov kontrol.
Ak sa potvrdia podozrenia podľa odseku 1, musí príslušný orgán veterinárnej starostlivosti sprísniť a zintenzívniť kontroly živočíšnych produktov alebo krmív
rovnakého pôvodu a podľa závažnosti situácie možno
ihneď
a) zastaviť dovoz zo štátu pôvodu alebo jeho časti,
prípadne dovozy realizované cez dotknutý štát
tranzitu,
b) určiť osobitné podmienky pre živočíšne produkty
alebo krmivá pochádzajúce z príslušného štátu
alebo jeho časti,
c ) stanoviť požiadavky na základe aktuálnych zistení
pre primerané kontroly, ktoré môžu obsahovať vyhľadávanie rizík vo vzťahu k zdraviu ľudí a zdraviu zvierat a v závislosti od výsledkov takýchto
kontrol zvýšiť frekvenciu fyzických kontrol.
(4) Ak jedna z kontrol preukáže, že zásielka zvierat, živočíšnych produktov alebo krmív môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí, príslušný orgán veterinárnej starostlivosti bezodkladne môže
a) zabaviť zásielku a dať ju neškodne odstrániť, a tým
znemožniť ohrozenie,
b) informovať hraničné veterinárne stanice a ostatné

orgány veterinárnej starostlivosti o zistených skutočnostiach a o pôvode zvierat, živočíšnych
produktov alebo krmív.

T R E T IA Č AS Ť
VŠEOBECNÉ PODMIENKY DOVOZU
TOVARU PODLIEHAJÚCEHO
VETERINÁRNEJ KONTROLE
§ 17
(1) Štátna veterinárna správa podľa § 8 ods. 3
písm. b) zákona určuje a vyhlasuje zoznam štátov
alebo ich častí, z ktorých možno povoliť dovoz tovaru
podliehajúceho veterinárnej kontrole.
(2) Pri rozhodovaní o tom, či štát alebo jeho časť
môže byť určená a vyhlásená na zozname podľa odseku 1, sa berie do úvahy
a) zdravotný stav hospodárskych zvierat, ostatných
domácich zvierat, živočíchov vodného hospodárstva a voľne žijúcich zvierat v štáte pôvodu, najmä
s ohľadom na exotické nákazy zvierat a zdravotná
situácia v tomto štáte, ktorá by mohla ohroziť
zdravie ľudí a zvierat,
b) pravidelnosť a rýchlosť poskytovania informácií
štátom pôvodu o výskyte nákazlivých chorôb
zvierat 13) ,
c ) predpisy tohto štátu pre prevenciu a zdolávanie
nákaz zvierat,
d) štruktúra veterinárnych služieb tohto štátu a pôsobnosť, ktoré tieto služby majú,
e ) organizácia a zavádzanie opatrení na prevenciu
a zdolávanie nákazlivých chorôb zvierat,
f) záruky, ktoré môže štát pôvodu poskytnúť vzhľadom na splnenie požiadaviek ustanovených týmto
výnosom,
g) právne predpisy štátu pôvodu o používaní látok,
najmä pokiaľ ide o ich zákaz alebo ich povolenie,
distribúciu, uvedenie na trh a pravidlá používania
a kontroly.
(3) Ak ide o mäsové výrobky, berú sa do úvahy
pri rozhodovaní o tom, či štát alebo jeho časť môže
byť určená a vyhlásená na zozname podľa odseku
1, najmä záruky poskytované týmto štátom, ktoré sa
týkajú zdravia ľudí a zdravia zvierat.
(4) Určený a vyhlásený zoznam štátov alebo ich
častí podľa odseku 1 sa zverejňuje vo vestníku. Vo
vestníku sa uverejňujú aj zmeny v zozname.

(2) Pri rozhodovaní o tom, že bitúnok, rozrábkareň,
prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov alebo
mraziareň alebo chladiareň, ktorá sa nachádza na
inom mieste ako je bitúnok, rozrábkareň alebo prevádzkareň na výrobu mäsových výrobkov môžu byť
uvedené v zozname prevádzkární podľa odseku 1,
sa zohľadňujú najmä
a) záruky, ktoré môže poskytnúť štát pôvodu, týkajúce sa splnenia požiadaviek tohto výnosu a osobitných predpisov, 1), 8)
b) predpisy štátu, týkajúce sa podávania akýchkoľvek látok jatočným zvieratám, ktoré môžu ovplyvniť zdravotnú neškodnosť mäsa alebo mäsových
výrobkov,
c ) ak ide o čerstvé mäso, či v každom jednotlivom
prípade vyhovuje podmienkam ustanoveným týmto výnosom a osobitným predpisom 14) ,
d) ak ide o mäsové výrobky, či v každom jednotlivom
prípade vyhovujú podmienkam ustanoveným
týmto výnosom a osobitným predpisom 15) ,
e ) organizácia služby alebo služieb štátu, vykonávajúcich prehliadku mäsa, pôsobnosti, ktoré táto
služba alebo služby majú a dozor, ktorému podliehajú.
(3) Bitúnok, rozrábkareň, prevádzkareň na výrobu
mäsových výrobkov alebo mraziareň alebo chladiareň, ktorá sa nachádza na inom mieste ako je bitúnok,
rozrábkareň alebo prevádzkareň na výrobu mäsových
výrobkov môžu byť uvedené v zozname prevádzkární,
ak sa nachádzajú v niektorom zo štátov alebo jeho
časti uvedených na zozname prevádzkární podľa § 17
a pokiaľ boli schválené príslušným orgánom tohto
štátu na vývoz do Európskej únie a spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) zodpovedajú príslušným hygienickým podmienkam a podmienkam ustanoveným podľa osobitných predpisov, 14),15)
b) byť pod stálym dozorom úradného veterinárneho
lekára štátu pôvodu.
(4) Zoznam prevádzkární sa uverejňuje vo vestníku. Vo vestníku sa uverejňujú aj všetky zmeny
v zozname prevádzkární.

§ 19
Ak sa pri veterinárnej kontrole zistia v schválenej
prevádzkárni závažné nedostatky, môže štátna veterinárna správa jeho určenie pre vývoz do Slovenskej
republiky dočasne pozastaviť.

§ 18
(1) Štátna veterinárna správa určuje prevádzkárne
(ďalej len “zoznam prevádzkární“), z ktorých možno
povoliť dovoz čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov.

14)

15)

13)

Príloha č. 1 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.

§ 8 až 30 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100.
§ 11, 12, 15 až 20, 23 až 5 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 57 až 65 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.
§ 94 až 103 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
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Š T V R T Á Č A S Ť
OSOBITNÉ PODMIENKY DOVOZU
TOVARU PODLIEHAJÚCEHO
VETERINÁRNEJ KONTROLE
Dovoz hovädzieho dobytka, oviec,
kôz a ošípaných
§ 20
(1) Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz
a ošípaných môže štátna veterinárna správa povoliť
za podmienky, že pochádzajú zo štátu
a) ktorý je bez výskytu nákaz, ku ktorým sú zvieratá
vnímavé a
1. v predchádzajúcich 12 mesiacoch nebol zistený mor hovädzieho dobytka, infekčná pleuropneumónia hovädzieho dobytka, katarálna
horúčka oviec, africký mor ošípaných, nákazlivá obrna ošípaných, mor malých prežúvavcov,
epizootická hemoragická choroba, kiahne oviec
a kôz a horúčka doliny Rift,
2. v niektorom z predchádzajúcich 6 mesiacov nebola zistená vezikulárna stomatitída,
b) v ktorom v predchádzajúcich 12 mesiacov nebola
vykonávaná vakcinácia proti nákazám uvedeným
v písm. a) bod 1, ku ktorým sú zvieratá vnímavé.
(2) Dovoz zvierat vnímavých ku slintačke a krívačke z územia štátu pôvodu môže štátna veterinárna
správa povoliť za podmienky, že tento štát
a) je bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva
roky nevykonáva vakcináciu najmenej 12 mesiacov, nepovoľuje na svojom území prítomnosť vakcinovaných zvierat, od vakcinácie ktorých uplynula lehota kratšia ako jeden rok a potvrdí, že zvieratá neboli vakcinované proti slintačke a krívačke,
b) je bez výskytu slintačky a krívačky najmenej dva
roky, vykonáva vakcináciu, povoľuje na svojom
území prítomnosť vakcinovaných zvierat a potvrdí,
že
1. zvieratá neboli vakcinované proti slintačke
a krívačke,
2. hovädzí dobytok bol vyšetrený na prítomnosť
vírusu slintačky a krívačky metódou zoškrabu
z hltana a hrtana s negatívnym výsledkom alebo
3. hovädzí dobytok bol vyšetrený sérologicky na
prítomnosť protilátok proti vírusu slintačky a krívačky s negatívnym výsledkom,
4. zvieratá boli izolované vo vyvážajúcom štáte
v karanténnej stanici počas 14 dní pod dozorom veterinárneho lekára, pričom žiadne zviera
umiestnené v karanténnej stanici nebolo vakcinované proti slintačke a krívačke počas 21 dní
pred dňom vývozu a že žiadne zviera, okrem
zvierat určených na vývoz, nebolo umiestnené
v tejto karanténnej stanici v tomto období,
5. zvieratá boli umiestnené v karanténe počas
21 dní.
c ) ak zvieratá pochádzajú zo štátu, ktorý nie je bez
výskytu slintačky a krívačky najmenej dva roky
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1. potvrdí skutočnosti uvedené v písmene b),
2. poskytne ďalšie informácie podľa požiadaviek
orgánov veterinárnej správy.
(3) Ak štát pôvodu zvierat zodpovedá kritériám
uvedeným v odseku 2 písm. c), môže byť i naďalej
považovaný za štát bez výskytu slintačky a krívačky
najmenej dva roky; za štát bez výskytu slintačky a krívačky sa považuje aj štát, v ktorom bol zaznamenaný
obmedzený počet ohnísk nákazy na ohraničenej časti
jeho územia pod podmienkou, že takéto ohniská boli
radikálne likvidované v období kratšom ako tri mesiace.
(4) Ak ide o klasický mor ošípaných, dovoz ošípaných z územia štátu pôvodu možno povoliť za podmienky, že tento štát
a) je bez výskytu klasického moru ošípaných najmenej 12 mesiacov,
b) nevykonával vakcináciu počas predchádzajúcich
12 mesiacov,
c ) nepovoľuje na svojom území prítomnosť ošípaných, od vakcinácie ktorých uplynula lehota kratšia ako 12 mesiacov.
(5) Ak ide o klasický mor ošípaných, možno povoliť
dovoz ošípaných z časti územia štátu pôvodu, ktorá
spĺňa podmienky ustanovené v odseku 4 za podmienky, že vakcinácia proti klasickému moru ošípaných je zakázaná na celom území štátu pôvodu.
(6) V prípade výskytu klasického moru ošípaných
v štáte pôvodu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené
v odseku 4, možno rozhodnúť 16) o znížení doby 12 mesiacov na šesť mesiacov, ak
a) ohnisko alebo epizootologicky vzájomne súvisiace
ohniská sa vyskytli na geograficky ohraničenom
území, a
b) ohnisko alebo ohniská boli radikálne likvidované
počas troch mesiacov bez použitia vakcinácie.

§ 21
Štátna veterinárna správa môže
a) rozhodnúť 16), že ustanovenia § 20 ods. 1 písm. a)
sa vzťahujú iba na časť územia štátu pôvodu,
b) povoliť dovoz zvierat zo štátu pôvodu alebo z časti
štátu pôvodu, kde sa vykonáva vakcinácia proti
jednej alebo viacerým nákazám uvedeným v § 20
ods. 1 písm. a) bod 1.

§ 22
(1) Štátna veterinárna správa povolí dovoz zvierat
zo štátu pôvodu, len ak tieto spĺňajú podmienky ustanovené týmto výnosom, vzťahujúce sa na zdravie
zvierat, so zreteľom na druh a určenie zvierat.
16)

§ 8 ods. 3 písm. b) a § 45 ods. 1 zákona č. 337/1998
Z. z.

(2) Štátna veterinárna správa môže rozhodnúť 16)
a) o obmedzení dovozu jednotlivých druhov
1. hovädzieho dobytka alebo ošípaných určených
na chov, produkciu alebo jatočné účely alebo
2. oviec alebo kôz určených na plemenitbu, chov,
výkrm alebo jatočné účely alebo
3. zvierat určených na zvláštne účely
b) po dovoze o potrebných opatreniach, ktoré sa
vzťahujú na zdravie zvierat.
(3) Na tuberkulózu hovädzieho dobytka, brucelózu
hovädzieho dobytka a ošípaných sa vzťahuje osobitný
predpis 17) .
(4) Na nákazy, ku ktorým sú ovce a kozy vnímavé
sa vzťahujú podmienky ustanovené týmto výnosom
(§ 18 až 20 alebo § 21 a 22) a osobitným predpisom17).
(5) Štátna veterinárna správa môže určiť osobitné
podmienky dovozu, ak príslušný štát pôvodu poskytne
obdobné záruky, týkajúce sa zdravia zvierat; v takomto prípade sa na povolenie vstupu zvierat do stád
alebo kŕdľov určia podmienky vzťahujúce sa na zdravie zvierat, ktoré musia byť porovnateľné s podmienkami ustanovenými v odsekoch 3 a 4.

(3) Toto osvedčenie musí zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou.

§ 25
Jatočné zvieratá musia byť po vstupe na územie
Slovenskej republiky dopravené priamo na určený
bitúnok a v súlade s požiadavkami týkajúcimi sa zdravia zvierat zabité najneskôr do troch pracovných dní
po vstupe na bitúnok.

Dovoz koňovitých zvierat
§ 26
(1) Dovoz koňovitých zvierat možno povoliť za
podmienky, že pochádzajú zo štátu alebo jeho časti,
uvedených na zozname podľa § 17.
(2) Koňovité zvieratá musia pochádzať zo štátov,
ktoré sú bez výskytu
a) afrického moru koní,
b) venezuelskej equinnej encefalomyelitídy počas
predchádzajúcich dvoch rokov,
c ) žrebčej nákazy a sopľavky počas predchádzajúcich šiestich mesiacov.

§ 23
Štátna veterinárna správa zakáže dovoz alebo
vstup hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných
na územie Slovenskej republiky, ak vakcíny proti
slintačke a krívačke typu A, O, C používané v štáte
pôvodu majú nedostatky.

(3) Štátna veterinárna správa môže
a) rozhodnúť, 16) že ustanovenia odseku 2 sa vzťahujú
iba na časť územia štátu pôvodu,
b) požadovať dodatočné záruky vo vzťahu k cudzokrajným nákazám.

§ 27
§ 24
(1) Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných zo štátu pôvodu je zakázaný, ak pred dňom
nakládky neboli tieto zvieratá chované bez prerušenia
na území alebo časti územia štátu pôvodu, uvedených
na zozname prevádzkární (podľa § 17 ods. 1).
a) po dobu najmenej šesť mesiacov v prípade zvierat
určených na chov, plemenitbu, produkciu alebo
výkrm,
b) po dobu najmenej troch mesiacov v prípade zvierat určených na okamžité zabitie,
c ) od narodenia v prípade zvierat mladších ako šesť
alebo tri mesiace.
(2) Dovoz hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných sa nepovolí, ak veterinárny lekár vyvážajúceho štátu na tieto zvieratá nevystavil osvedčenie,
ktoré musí
a) zodpovedať podmienkam ustanovení § 45 ods. 3
a 5 zákona,
b) tvoriť súvislý dokument,
c ) byť určené pre jedného príjemcu.

17)

§ 33 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.

Dovoz koňovitých zvierat nebude povolený, ak
pred dňom nakládky neboli tieto zvieratá chované bez
prerušenia na území alebo časti územia štátu pôvodu
alebo v prípade regionalizácie na časti územia (§ 26
ods. 3 písm. a), po dobu určenú v rozhodnutiach (§ 28).
Zvieratá musia pochádzať z chovu, ktorý je pod veterinárnym dozorom.

§ 28
(1) Dovoz koňovitých zvierat z územia štátu pôvodu alebo jeho časti, uvedených na zozname podľa
§ 17 sa povolí, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 26
a
a) požiadavky štátnej veterinárnej správy týkajúce
sa zdravia zvierat, prijaté s ohľadom na príslušné
druhy a kategórie koňovitých zvierat,
b) vzhľadom na stanovenie podmienok, týkajúcich sa
zdravia zvierat podľa písm. a) sa uplatňujú ustanovenia podľa osobitného predpisu 18) a
c ) v prípade štátu pôvodu, ktorý nie je bez výskytu
vezikulárnej stomatitídy alebo vírusovej arteritídy

18)

§ 8 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.
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počas najmenej 6 mesiacov, musia koňovité zvieratá spĺňať nasledujúce požiadavky
1. musia pochádzať z chovu, ktorý je bez výskytu
vezikulárnej stomatitídy po dobu najmenej 6 mesiacov a musia byť pred odoslaním sérologicky vyšetrené s negatívnym výsledkom,
2. v prípade vírusovej arteritídy, zvieratá samčieho pohlavia, aj napriek § 31 písm. b), musia
byť vyšetrené s negatívnym výsledkom sérologicky alebo vírus izolačným testom alebo
akýmkoľvek iným testom stanoveným štátnou
veterinárnou správou, ktorý zaručuje, že zvieratá nie sú napadnuté vírusom. Štátna veterinárna správa môže definovať kategórie koňovitých zvierat samčieho pohlavia, na ktoré sa
táto požiadavka vzťahuje.

§ 29
(1) Zvieratá musia byť identifikované podľa osobitného predpisu 19) a sprevádzané osvedčením vystaveným veterinárnym lekárom vyvážajúceho štátu,
ktoré musí
a) zodpovedať ustanoveniam § 45 ods. 3 a 5 zákona,
b) byť vystavené, v prípade registrovaných koní, posledný pracovný deň pred nakládkou
c ) tvoriť súvislý dokument,
d) byť určené pre jedného príjemcu alebo v prípade
jatočných zvierat pre zásielku.
(2) Toto osvedčenie musí zodpovedať vzoru
vyhotovenému štátnou veterinárnou správou.

§ 30
Jatočné zvieratá musia byť bezodkladne po príchode na územie Slovenskej republiky odoslané na
určený bitúnok priamo alebo po prechode cez zvod
a v súlade s požiadavkami vzťahujúcimi sa na zdravie zvierat zabité v dobe, ustanovenej v rozhodnutiach (§ 28).

Dovoz hydiny a násadových vajec
§ 32
(1) Hydina a násadové vajcia musia pochádzať
zo štátu alebo jeho časti, uvedených na zozname
vyhotovenom podľa § 17,
a) v ktorom aviárna influenza a pseudomor hydiny
sú nákazy podliehajúce povinnému hláseniu,
b) ktorý je bez výskytu aviárnej influenzy a pseudomoru hydiny alebo ktorý, aj keď nie je bez výskytu týchto nákaz, uplatňuje opatrenia na ich
kontrolu, ktoré sú rovnocenné opatreniam, ustanovených v osobitným predpisom 20) .
(2) Štátna veterinárna správa môže určiť podmienky regionalizácie 16) , za ktorých sa ustanovenia
odseku 1 aplikujú iba na časť územia štátu pôvodu.

§ 33
(1) Dovoz hydiny a násadových vajec z územia
štátu pôvodu alebo jeho časti, uvedených na zozname vyhotovenom podľa § 17, možno povoliť za podmienky, že pochádzajú z kŕdľov, ktoré
a) boli pred vývozom bez prerušenia chované na
území alebo časti územia príslušného štátu počas
obdobia určeného štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedajú podmienkam týkajúcim sa zdravia
zvierat určeným štátnou veterinárnou správou na
dovozy hydiny a násadových vajec z príslušného
štátu; podmienky môžu byť odlišné v závislosti od
druhu a kategórie hydiny.
(2) Podmienky vzťahujúce sa na zdravie zvierat
musia byť určené na základe pravidiel ustanovených
v osobitnom predpise 21) . Štátna veterinárna správa
môže určiť osobitné podmienky na dovoz hydiny a násadových vajec, ak príslušný štát pôvodu poskytne
obdobné záruky zdravia zvierat.

§ 34

§ 31
Štátna veterinárna správa môže
a) rozhodnúť16) o obmedzení dovozov zvierat zo štátu
pôvodu alebo jeho časti na jednotlivé druhy alebo
kategórie,
b) určiť osobitné podmienky pre dočasný vstup registrovaných koní alebo koní určených na špeciálne účely na územie Slovenskej republiky alebo
ich spätný návrat na územie Slovenskej republiky
po tom ako boli dočasne vyvezené,
c ) určiť podmienky na zmenu dočasného vstupu na
vstup trvalý.
19)
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Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Hydina a násadové vajcia musia byť sprevádzané
osvedčením, vydaným a podpísaným veterinárnym
lekárom vyvážajúceho štátu, ktoré musí
a) zodpovedať podmienkam ustanovených v § 45
ods. 3 a 5 zákona,
b) byť platné aspoň päť dní,
c ) tvoriť súvislý dokument,
d) byť určené pre jedného príjemcu,
e ) byť označené odtlačkom pečiatky a podpisom,
ktoré sú inej farby ako je predtlač osvedčenia.

20)

21)

§ 29 a 30 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.
§ 10 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.

§ 35
Štátna veterinárna správa môže
a) rozhodnúť 16) o obmedzení dovozov zo štátu pôvodu alebo jeho časti na jednotlivé druhy
1. násadových vajec alebo
2. hydiny na chov alebo produkciu alebo jatočné
účely alebo špeciálne účely,
b) určiť, že dovezená hydina, násadové vajcia alebo
hydina vyliahnutá z dovezených vajec bude držaná v karanténe alebo izolácii najviac po dobu
dvoch mesiacov.

§ 36
Štátna veterinárna správa môže povoliť dovoz hydiny a násadových vajec zo štátu, z ktorého takéto dovozy nevyhovujú podmienkam ustanovených v § 32,
33, 34, ak sú záruky vzťahujúce sa na zdravie zvierat
prinajmenšom rovnocenné zárukám poskytovaným
podľa ustanovení osobitného predpisu 21) a ktoré zahŕňajú povinnú karanténu a vyšetrenie na aviárnu influenzu, pseudomor hydiny a na akúkoľvek ďalšiu závažnú nákazu.

§ 37
Jatočná hydina musí byť pri dovoze na územie
Slovenskej republiky bezodkladne odoslaná priamo
na bitúnok. Štátna veterinárna správa môže v súlade
s požiadavkami vzťahujúcimi sa na zdravie zvierat
určiť bitúnok, do ktorého musí byť hydina odoslaná.

Dovoz spermy hovädzieho dobytka
§ 38
(1) Dovoz spermy hovädzieho dobytka možno
povoliť iba
a) zo štátov, ktoré sú uvedené na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) z inseminačných staníc, ktoré sú uvedené na zozname inseminačných staníc, riešených podľa odseku 2.
(2) Inseminačná stanica môže byť zaradená do
zoznamu, iba ak
a) sa nachádza na území štátu, ktorý je uvedený na
zozname podľa ods. 1 písm. a),
b) spĺňa tieto požiadavky
1. musí byť samostatnou prevádzkovou jednotkou, ktorá je od ostatných objektov živočíšnej
výroby vzdialená najmenej 1 000 m,
2. jej súčasťou sú
a) priestory na ustajnenie a izoláciu zvierat,
ktoré sú dobre čistiteľné a vhodne upravené
na dezinfekciu,
b) zariadenie na odber spermy, vrátane miestností na čistenie, dezinfekciu alebo sterilizáciu nástrojov a pomôcok,

c ) miestnosť na ošetrenie spermy, ktorá nie
je komunikatívne napojená priamo na miesto odberu,
d) miestnosť na skladovanie inseminačných
dávok,
3. priestory na ošetrenie spermy a skladovanie
inseminačných dávok musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné,
4. izolačná stajňa nesmie komunikovať s bežnou
prevádzkou,
5. ustajnenie zvierat sa musí účinne oddeliť od
miest, kde sa ošetruje sperma a skladujú inseminačné dávky,
6. na inseminačnej stanici sú ustajnené iba zvieratá toho druhu, od ktorého sa odoberá sperma. Ostatné zvieratá môžu vstúpiť na stanicu,
len ak nepredstavujú riziko prenosu infekcie
pre zvieratá, od ktorých sa odoberá sperma a
spĺňajú podmienky stanovené štátnym veterinárnym lekárom,
7. na inseminačnej stanici sa vedie zoznam
všetkých zvierat, plemenná príslušnosť, dátumy narodenia, identifikácie, výskyt ochorení,
liečba, vakcinácie a diagnostické vyšetrenia
a zoznam všetkých kontrol vykonaných štátnym veterinárnym lekárom,
8. ošetrovanie môžu vykonávať len odborne spôsobilí pracovníci, pravidelne doškoľovaní,
9. musí byť oplotená za účelom zabránenia vstupu osôb a zvierat. Podmienky vstupu návštev
na inseminačnú stanicu určuje a kontrolu ich
plnenia vykonáva štátny veterinárny lekár,
c ) je úradne schválená veterinárnou službou príslušného štátu na vývoz,
d) je pod dozorom veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
e ) je pravidelne kontrolovaná veterinárnym lekárom
príslušného štátu a to najmenej dvakrát ročne.
(3) Štátna veterinárna správa zverejní zoznam
inseminačných staníc, z ktorých je povolený dovoz
spermy hovädzieho dobytka vo vestníku.

§ 39
(1) Sperma hovädzieho dobytka musí pochádzať
zo zvierat, ktoré zodpovedajú podmienkam ustanovených týmto výnosom a osobitným predpisom 22)
a ktoré boli pred odberom spermy chované najmenej
šesť mesiacov na území príslušného štátu, uvedeného na zozname (§ 38 ods. 1 písm. a)).
(2) Dovoz spermy z príslušného štátu uvedeného
na zozname možno povoliť, len ak táto sperma spĺňa
podmienky vzťahujúce sa na zdravie zvierat pri jej
dovoze z takéhoto štátu, pričom sa musí brať do úvahy

22)

§ 13 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.
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a) zdravotná situácia na území v okolí inseminačnej
stanice, najmä s ohľadom na nákazy, uvedené na
zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy
zvierat,
b) zdravotný stav stáda v inseminačnej stanici, vrátane požiadaviek na vyšetrenia,
c ) zdravotný stav darcov spermy a požiadavky na
vyšetrenia,
d) požiadavky, týkajúce sa vyšetrenia spermy.
(3) Na tuberkulózu a brucelózu hovädzieho dobytka sa vzťahuje osobitný predpis 17) .
(4) Štátna veterinárna správa môže podľa odseku
3 určiť osobitné podmienky dovozu 16) , ak príslušný
štát pôvodu poskytne obdobné záruky vzťahujúce sa
na zdravie zvierat; v takomto prípade sa na povolenie
vstupu príslušných zvierat do inseminačných staníc
v Slovenskej republike určia podmienky, vzťahujúce
sa na zdravie zvierat, ktoré sú rovnocenné podmienkam ustanoveným v odseku 3.

§ 40
Dovoz spermy hovädzieho dobytka možno povoliť
za podmienky, že je sprevádzaná osvedčením o zdravotnom stave zvierat, vystaveným a podpísaným veterinárnym lekárom štátu, kde bola sperma odobratá;
osvedčenie musí
a) zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedať podmienkam ustanovení v § 45 ods.
3 a 5 zákona,
c ) tvoriť súvislý dokument,
d) byť určené pre jedného príjemcu.

(3) Štátna veterinárna správa zverejní zoznam
skupín na odoberanie embryí vo vestníku.

§ 42
(1) Dovoz embryí z územia štátu alebo jeho časti,
uvedených na zozname (§ 17) možno povoliť, ak
embryá
a) pochádzajú od donoriek, ktoré boli pred ich odberom chované najmenej šesť mesiacov na území
príslušného štátu a v najviac dvoch stádach, ktoré
spĺňajú minimálne podmienky ustanovené v odseku 2,
b) spĺňajú podmienky vzťahujúce sa na zdravie zvierat prijaté pre ich dovoz, pričom sa musí brať do
úvahy
1. zdravotná situácia na území v okolí miesta na
odoberanie embryí, najmä s ohľadom na nákazy, uvedené na zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat,
2. zdravotný stav stáda v mieste odoberania embryí, vrátane podmienok na vyšetrenia,
3. zdravotný stav donoriek a požiadavky na vyšetrenia,
4. požiadavky, týkajúce sa odoberania, ošetrenia
a skladovania embryí.
(2) Pre tuberkulózu, brucelózu hovädzieho dobytka a enzootickú bovinnú leukózu sa uplatňujú ustanovenia osobitného predpisu 17) .
(3) Štátna veterinárna správa môže podľa odseku
2 určiť osobitné podmienky dovozu 16) , ak príslušný
štát pôvodu poskytne obdobné a prinajmenšom rovnocenné záruky, týkajúce sa zdravia zvierat.

Dovoz embryí hovädzieho dobytka
§ 41

(4) Pri určovaní podmienok týkajúcich sa zdravia
zvierat s ohľadom na slintačku a krívačku a v súlade
s odsekom 1 sa berie do úvahy, že

(1) Dovoz embryí hovädzieho dobytka možno povoliť iba

a) zo štátu, v ktorom sa vykonáva vakcinácia proti
slintačke a krívačke, môžu byť dovážané iba mrazené embryá; takéto embryá musia byť skladované za schválených podmienok najmenej 30 dní
pred odoslaním,
b) donorky musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom nebolo žiadne zviera vakcinované proti slintačke a krívačke počas 30 dní pred odberom a ktoré nie je podrobené žiadnym obmedzeniam alebo
karanténnym opatreniam.

a) zo štátov, ktoré sú uvedené na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) od skupín na odoberanie embryí, ktoré sú uvedené
na zozname vyhotovenom podľa odseku 2.
(2) Skupinu na odoberanie embryí možno zaradiť
do zoznamu, iba ak spĺňa nasledovné podmienky:
a) vykonáva svoju činnosť na území štátu alebo jeho
časti, ktoré sú uvedené na zozname podľa ods.
1 písm. a),
b) spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom 23) ,
c ) je úradne schválený veterinárnou službou príslušného štátu na vývoz,
d) je pravidelne kontrolovaný veterinárnym lekárom
príslušného štátu, a to najmenej dvakrát ročne.
23)
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§ 43
Dovoz embryí hovädzieho dobytka možno povoliť
za podmienky, že sú sprevádzané osvedčením o zdravotnom stave zvierat, vystaveným a podpísaným veterinárnym lekárom štátu, kde boli odobraté. Toto osvedčenie musí
a) zodpovedať vzoru vyhotovenom štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedať podmienkam ustanovení § 45 ods. 3
a 5 zákona,

c ) tvoriť súvislý dokument,
d) byť určené pre jedného príjemcu.

Dovoz spermy ošípaných
§ 44

(4) Štátna veterinárna správa môže podľa odseku
3 určiť osobitné podmienky dovozu 16) , ak príslušný
štát pôvodu poskytne obdobné záruky týkajúce sa
zdravia zvierat.

§ 46

(1) Dovoz spermy ošípaných možno povoliť iba
a) zo štátov, ktoré sú uvedené na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) z inseminačných staníc, ktoré sú uvedené na zozname vyhotovenom podľa odseku 2.
(2) Inseminačná stanica môže byť zaradená do
zoznamu podľa odseku 1 písm. b), iba ak spĺňa tieto
požiadavky:
a) nachádza sa na území štátu, ktorý je uvedený na
zozname podľa odseku 1 písm. a),
b) spĺňa podmienky ustanovené v § 38 ods. 2 písm.
b),
c ) je úradne schválená veterinárnou službou príslušného štátu na vývoz,
d) je pod dozorom veterinárneho lekára inseminačnej stanice,
e ) je pravidelne kontrolovaná veterinárnym lekárom
príslušného štátu a to najmenej dvakrát ročne.
(3) Štátna veterinárna správa zverejní zoznam
inseminačných staníc, z ktorých povolí dovoz spermy
ošípaných vo vestníku.

§ 45
(1) Sperma ošípaných musí pochádzať zo zvierat
ktoré zodpovedajú podmienkam ustanovených týmto
výnosom a osobitným predpisom 24) , ktoré boli pred
odberom spermy chované najmenej tri mesiace na
území štátu uvedeného na zozname (§ 44 ods. 1
písm. a)).
(2) Dovoz spermy z príslušného štátu uvedeného
na zozname možno povoliť, len ak sperma spĺňa podmienky vzťahujúce sa na zdravie zvierat určené pre
jej dovoz z takéhoto štátu, pričom sa brali do úvahy
a) zdravotná situácia na území okolo inseminačnej
stanice, najmä s ohľadom na nákazy, uvedené na
zozname A Medzinárodného úradu pre nákazy
zvierat,
b) zdravotný stav stáda v inseminačnej stanici,
c ) zdravotný stav darcov spermy a požiadavky na
vyšetrenia,
d) výsledky vyšetrenia spermy.
(3) Určenie podmienok vzťahujúcich sa na zdravie
zvierat podľa odseku 2 upravuje § 38 ods. 2 písm. b)
a osobitný predpis 24) .

24)
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Dovoz spermy ošípaných možno povoliť za podmienky, že je sprevádzaná osvedčením o zdravotnom
stave zvierat, vystaveným a podpísaným veterinárnym lekárom štátu, kde bola sperma odobratá. Osvedčenie musí
a) zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedať ustanoveniam osobitného predpisu 2 5),
c ) tvoriť súvislý dokument,
d) byť určené pre jedného príjemcu.

§ 47
(1) Každá zásielka spermy ošípaných pred prepustením do navrhovaného colného režimu alebo
pred pridelením colne schváleného určenia musí byť
podrobená veterinárnej kontrole.
(2) Zakazuje sa vstup spermy ošípaných na územie Slovenskej republiky, ak sa kontrolou podľa
odseku 1 zistí, že
a) sperma nepochádza zo štátu, uvedenom na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) sperma nepochádza z inseminačnej stanice, uvedenej na zozname, vyhotovenom podľa § 44 ods.
2,
c ) sperma pochádza z územia štátu, z ktorého sú jej
dovozy zakázané,
d) osvedčenie o zdravotnom stave zvierat, ktoré sprevádza spermu, nespĺňa podmienky ustanovené
v § 46.
(3) Ustanovenia odseku 2 sa nevzťahujú na zásielky spermy ošípaných, ktoré vstupujú do colného
pásma na území Slovenskej republiky a sú v colnom
režime priameho tranzitu cez územie Slovenskej republiky, okrem prípadov, keď dôjde počas prepravy
územím Slovenskej republiky k zmene colného režimu
priameho tranzitu.
(4) V prípade podozrenia, že je sperma infikovaná
alebo kontaminovaná patogénnymi mikroorganizmami, musia byť prijaté nevyhnutné opatrenia, vrátane uskladnenia spermy v karanténe pod podmienkou, že to neovplyvní životaschopnosť spermy, až do
získania výsledkov vyšetrení.
(5) Ak bol dovoz spermy zakázaný z dôvodov uvedených v odsekoch 2 až 4 a vyvážajúci štát nedal súhlas na vrátenie spermy po dobu 30 dní v prípade

25)

§ 45 ods. 3 a 5 zákona č.337/1998 Z. z.
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hlboko zmrazenej spermy alebo ihneď v prípade čerstvej spermy možno nariadiť jej neškodné odstránenie.

(2) Na zabezpečenie a kontrolu dodržiavania
podmienok podľa odseku 1 sa primeraným spôsobom
uplatňujú ustanovenia § 19.

(6) Náklady spojené s neškodným odstránením
spermy podľa odseku 5 uhrádza odosielateľ alebo
príjemca alebo ich zástupcovia.

(3) Dovoz lastúrnikov možno povoliť iba zo štátov,
ktoré sú uvedené na zozname, vyhotovenom podľa
§ 17.

Dovoz živočíchov vodného hospodárstva
a produktov z nich
§ 48
(1) Živočíchy vodného hospodárstva a produkty
z nich musia
a) pochádzať zo štátov alebo ich častí, uvedených
na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) spĺňať zdravotné podmienky, ktoré v závislosti od
nákazovej situácie v štáte pôvodu, môžu zahŕňať
1. obmedzenie dovozov z časti štátu pôvodu,
2. obmedzenie na určité druhy živočíchov v akomkoľvek štádiu vývoja,
3. nariadenie ošetrenia produktov ako je napr. dezinfekcia ikier,
4. príkaz na také použitie živočíchov alebo produktov z nich, k akému boli vopred určené,
5. opatrenia uplatnené po dovoze ako je napr.
umiestnenie v karanténe alebo dezinfekcia
ikier.
(2) Ak pre dovozy z určitého štátu nie sú určené
podmienky na dovoz alebo tieto podmienky sú iba
v štádiu návrhov a prípravy, možno dovoz z takéhoto
štátu povoliť za podmienky, že živočíchy vodného
hospodárstva a produkty z nich zodpovedajú podmienkam, ktoré sú rovnocenné podmienkam ustanoveným podľa osobitného predpisu 26) .

§ 49
Dovoz živočíchov vodného hospodárstva a produktov z nich možno povoliť za podmienky, že sú sprevádzané osvedčením, vystaveným príslušným orgánom vyvážajúceho štátu. Toto osvedčenie musí
a) zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedať podmienkam ustanovení § 45 ods. 3
a 5 zákona,
c ) osvedčovať, že živočíchy vodného hospodárstva
a produkty z nich spĺňajú podmienky ustanovené
týmto výnosom,
d) byť platné aspoň 10 dní,
e ) tvoriť súvislý dokument,
f) byť určené pre jedného príjemcu.

§ 50
Dovoz lastúrnikov
(1) Podmienky, týkajúce sa dovozu lastúrnikov
musia byť rovnocenné podmienkam, ustanoveným
podľa osobitného predpisu. 26)
26)
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(4) Štátna veterinárna správa
a) určuje pre každý štát špecifické podmienky pre
dovoz lastúrnikov, pričom tieto podmienky musia
obsahovať
1. procedúru získania zdravotného osvedčenia,
ktoré musí sprevádzať zásielku zasielanú do
Slovenskej republiky,
2. vymedzenie produkčných území, z ktorých môžu byť lastúrniky získavané a dovážané,
3. povinnosť oznámiť príslušným orgánom v Slovenskej republike akékoľvek zmeny, týkajúce
sa schválenia produkčných území,
4. proces čistenia po vstupe na územie Slovenskej republiky,
b) zverejňuje zoznam alebo zoznamy prevádzkarní,
ktoré spĺňajú podmienky na dovoz lastúrnikov vo
vestníku; prevádzkareň nemôže byť uvedená na
zozname, ak nie je úradne schválená príslušným
orgánom vyvážajúceho štátu a schválenie je podmienené splnením týchto podmienok:
1. podmienok, ktoré sú rovnocenné podmienkam
ustanovených týmto výnosom a
2. vykonávaného monitoringu inšpekčnou službou príslušného štátu.

§ 51
Dovoz ostatných zvierat, spermy
a embryí
(1) Podmienky, týkajúce sa dovozu ostatných
zvierat, musia byť prinajmenšom rovnocenné podmienkam, ustanoveným podľa osobitného predpisu 2 7 ) .
(2) Sperma žrebcov
a) musí pochádzať od zvierat, ktoré
1. nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia v deň
odberu,
2. pochádzajú z chovov spĺňajúcich podmienky
ustanovené týmto výnosom a osobitným predpisom 18) ,
3. v dobe 60 dní pred prvým odberom boli vyšetrené s negatívnym výsledkom
a) Cogginsovým testom na infekčnú anémiu
koní,
b) sérumneutralizačným testom na vírusovú
arteritídu v zriedení menšom ako 1:4 doplneným v prípade pozitívneho výsledku virologickým vyšetrením ejakulátu s negatívnym výsledkom,

27)
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c ) izolačným testom na infekčnú metritídu koní
zo vzorkov odobratých na úrovni uretrálnej
jamky a tekutiny pred ejakuláciou,
4. v dobe 60 dní pred prvým odberom spermy a
počas jeho odberu nesmú byť žrebce použité
v prirodzenej plemenitbe,
b) odobratá po dátume posledného negatívneho vyšetrenia je konfiškovaná a neškodne odstránená
za prítomnosti štátneho veterinárneho lekára, ak
niektoré vyšetrenie uvedené v písmene a) je pozitívne, zviera je okamžite izolované. Sperma odobratá od ostatných zvierat na inseminačnej stanici
od dátumu pozitívneho vyšetrenia musí byť skladovaná oddelene až do obnovenia zdravotnej situácie na inseminačnej stanici.
(3) Sperma baranov a capov
a) musí pochádzať od zvierat, ktoré
1. nemajú žiadne klinické príznaky ochorenia v deň
odberu,
2. spĺňajú ustanovenia a pochádzajú z chovov
spĺňajúcich podmienky ustanovené týmto výnosom a osobitným predpisom 28) ,
3. počas 30 dní pred prvým odberom boli vyšetrené s negatívnym výsledkom
a) na brucelózu (Brucella melitensis)
b) na infekčnú epididymitídu baranov (Brucella
ovis)
c ) izolačným testom na vírus border choroby
oviec,
b) odobratá po dátume posledného negatívneho vyšetrenia je konfiškovaná a neškodne odstránená
za prítomnosti štátneho veterinárneho lekára, ak
niektoré vyšetrenie uvedené v písmene a) je pozitívne, zviera je okamžite izolované. Sperma odobratá od ostatných zvierat na inseminačnej stanici
od dátumu pozitívneho vyšetrenia musí byť skladovaná oddelene až do obnovenia zdravotnej situácie na inseminačnej stanici.
(4) Dovoz ostatných zvierat, spermy a embryí
možno povoliť, iba ak spĺňajú nasledovné podmienky
a) pochádzajú zo štátov, ktoré sú uvedené na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) sú sprevádzané osvedčením, ktoré musí
1. zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
2. byť podpísané a potvrdené príslušným orgánom vyvážajúceho štátu,
3. potvrdzovať, že zvieratá, sperma a embryá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú
záruky, rovnocenné zárukám ustanovených
týmto výnosom a pochádzajú zo schválených
inseminačných staníc, zberných miest, hospodárstiev, chovov alebo iných zariadení, poskytujúcich takéto záruky,
c ) boli podrobené kontrolám podľa tohto výnosu,
d) boli pred odoslaním do Slovenskej republiky podrobené kontrole, vykonanej veterinárnym lekárom
štátu pôvodu, zaručujúcej splnenie požiadaviek
vzťahujúcich sa na prepravu podľa osobitného
28)
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predpisu 6) , najmä vo vzťahu ku kŕmeniu a napájaniu zvierat,
e ) v prípade opíc, kopytníkov, vtákov, včiel a čmeliakov, zajacovitých, fretiek, noriek a líšok boli po
dovoze umiestnené v karanténe.

Dovoz čerstvého mäsa
§ 52
(1) Čerstvé mäso musí pochádzať zo zvierat, ktoré
sa chovali na území alebo časti územia štátu uvedeného na zozname podľa § 17 ods. 1 najmenej po dobu
troch mesiacov alebo od narodenia, ak ide o zvieratá
mladšie ako tri mesiace.
(2) Dovoz čerstvého mäsa možno povoliť za podmienky, že pochádza zo štátu,
a) ktorý bol 12 mesiacov pred vývozom bez výskytu
nákaz, ku ktorým sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, vnímavé, najmä: moru hovädzieho dobytka, africkému moru ošípaných, nákazlivej obrny
ošípaných,
b) v ktorom sa 12 mesiacov nevykonávala vakcinácia pred vývozom proti nákazám uvedeným
v písmene a), ku ktorým sú zvieratá, z ktorých mäso pochádza, vnímavé,
c ) ktorý bol najmenej 12 mesiacov pred vývozom bez
výskytu klasického moru ošípaných a nebola
povolená vakcinácia proti klasickému moru ošípaných a neboli žiadne ošípané vakcinované proti
klasickému moru ošípaných.
(3) Dovoz čerstvého mäsa zo štátov, v ktorých
a) výskyt slintačky a krívačky typov A, O, C je endemický a nevykonáva sa systematické zabíjanie
zvierat pri výskyte ohniska slintačky a krívačky a vykonáva sa vakcinácia, možno povoliť len za splnenia nasledovných podmienok:
1. štát pôvodu alebo región štátu je schválený
podľa ustanovení tohto výnosu,
2. mäso je zrelé, jeho pH je kontrolované, vykostené a veľké miazgové uzliny sú odstránené;
dovoz vedľajších jatočných produktov na ľudskú výživu je obmedzený vzhľadom na vedecký názor experta; pre vedľajšie jatočné produkty určené na spracovanie vo farmaceutickom
priemysle alebo priemysle na výrobu krmív pre
spoločenské zvieratá môžu byť určené osobitné podmienky ustanovené týmto výnosom,
b) sa vykonáva vakcinácia proti slintačke a krívačke
typu SAT alebo ASIA 1 možno povoliť len za splnenia nasledovných podmienok
1. štát pôvodu má regióny, v ktorých vakcinácia
nie je povolená a v týchto sa nevyskytla slintačka a krívačka počas 12 mesiacov pred vývozom; takéto regióny musia byť schválené podľa ustanovení tohto výnosu,
2. mäso je zrelé, vykostené a veľké miazgové uzliny boli odstránené a mäso nie je dovezené skôr
ako tri týždne po zabití zvierat,
3. dovoz vedľajších jatočných produktov z týchto
štátov sa nepovoľuje,
c ) sa vakcinuje a ktoré sú 12 mesiacov pred vývozom
bez výskytu slintačky a krívačky sa povoľuje
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v súlade s podmienkami ustanovenými týmto výnosom,
d) sa bežne nevykonáva vakcinácia a ktoré sú uznané ako štáty bez výskytu slintačky a krívačky,
možno povoliť v súlade s týmto výnosom a v súlade s pravidlami podľa osobitného predpisu 10) .
(4) Pre štáty uvedené v ods. 3 písm. a) bod 1 a
písm. b) bod 1 môžu byť určené dodatočné podmienky.

§ 53
Štátna veterinárna správa môže
a) rozhodnúť 16), že ustanovenia § 52 ods. 2 písm. a)
sa vzťahujú iba na časť územia štátu pôvodu,
b) povoliť dovoz čerstvého mäsa aj zo štátu alebo
z časti štátu, kde sa vykonáva vakcinácia proti
jednej alebo viacerým nákazám uvedeným v § 52
ods. 2 písm. a),
c ) povoliť dovoz čerstvého mäsa (§ 52 ods. 2 písm.
c)) za osobitných podmienok.

§ 54
Dovoz čerstvého mäsa zo štátu pôvodu sa nepovoľuje, ak mäso nespĺňa požiadavky vzťahujúce
sa na zdravie zvierat a zdravotnej neškodnosti, pre
dovoz čerstvého mäsa z takéhoto štátu podľa tohto
výnosu.

§ 55
(1) Dovoz čerstvého mäsa vo forme tiel zabitých
zvierat, vrátane polovičiek u ošípaných, polovičiek
alebo štvrtí u hovädzieho dobytka a nepárnokopytníkov sa nepovoľuje, ak nie je možné z častí zložiť
celé telo každého zvieraťa.

d) byť podrobené v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 31) prehliadke po zabití pod zodpovednosťou a priamou kontrolou veterinárneho lekára a nevykazovať žiadne zmeny,
okrem traumatických zmien, ku ktorým došlo tesne
pred zabitím alebo ohraničených malformácií
alebo zmien, za predpokladu, že tieto skutočnosti
sú potvrdené, v prípade potreby vhodnými laboratórnymi vyšetreniami a nebudú príčinou posúdenia tiel a vedľajších jatočných produktov ako nevhodných na ľudskú výživu alebo nebezpečných
pre zdravie ľudí; štátna veterinárna správa môže
určiť ďalšie podmienky na základe špecifickej situácie vo vymenovaných štátoch vzhľadom na nákazy, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí,
e ) byť označené zdravotnou značkou v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 32) ,
f) byť, po prehliadke po zabití vykonanej ako je ustanovené pod písmenom d), skladované v schválených prevádzkárňach 14) za vyhovujúcich hygienických podmienok a v súlade s požiadavkami podľa ustanovení osobitného predpisu 33 ) ,
g) byť prepravované v súlade s hygienickými podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 34) .
(3) Pri prehliadke po zabití uvedenej v odseku 2
písm. d) a pri overovaní plnenia hygienických podmienok uvedených v odseku 2 písm. c) a požiadaviek
podľa odseku 2 písm. f), môžu veterinárnemu lekárovi pomáhať na jeho zodpovednosť iní odborní veterinárni zamestnanci, ktorí
a) musia byť ustanovení kompetentným ústredným
úradom vyvážajúceho štátu,
b) musia byť primerane vyškolení,
c ) musia byť nezávislí voči pracovníkom zodpovedným za chod prevádzkarne,
d) nesmú mať žiadnu rozhodovaciu právomoc vo veciach, ktoré sa vzťahujú na konečný výsledok
prehliadky a hygienickej kontroly.

§ 56

(2) Pri dovoze podľa odseku 1 čerstvé mäso musí
a) byť získané na schválenom bitúnku, ktorý je
uvedený na zozname, vyhotovenom podľa § 18
ods.1,
b) pochádzať z jatočného zvieraťa, ktoré bolo v súlade s ustanoveniami podľa osobitného predpisu 29) podrobené prehliadke pred zabitím veterinárnym lekárom, na základe ktorej bolo schválené
na okamžité zabitie za účelom vývozu do Slovenskej republiky, v súlade s postupom ustanoveným
týmto výnosom; štátna veterinárna správa môže
rozhodnúť 16) o určení ďalších podmienok na základe špecifickej situácie vo vymenovaných štátoch
vzhľadom na určité nákazy, ktoré by mohli ohroziť
zdravie ľudí,
c ) byť ošetrené za hygienických podmienok v súlade
s podmienkami ustanovenými podľa osobitného
predpisu 30) ,
29)

30)
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§ 12 a 14 ods. 1 až 3 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 15 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

(1) Štátna veterinárna správa môže povoliť
dovoz 16)
a) polovičiek, polovičiek delených najviac na tri kusy,
štvrtí alebo vedľajších jatočných produktov, spĺňajúcich podmienky ustanovené v § 55 ods. 2 a 3
a z bitúnkov určených na tento účel 14) ,
b) kusov menších ako štvrte alebo vykosteného mäsa alebo vedľajších jatočných produktov alebo
rozporciovaných hovädzích pečienok pochádzajúcich z rozrábkarní, ktoré sú kontrolované (§ 18)
a schválené na tento účel 14) ; toto mäso, okrem

31)

32)

33)

34)

§ 16 a 17 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 20 ods. 1, 4 až 19, 20 písm. b) a ods. 22 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo
7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 24 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 25 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

podmienok ustanovených v § 55 ods. 2 a 3, musí
spĺňať tieto podmienky:
1. musí byť delené a získané v súlade s hygienickými požiadavkami podľa ustanovení osobitného predpisu 35) ,
2. musí byť podrobené prehliadke vykonanej
úradným veterinárnym lekárom v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpis o m 36 ),
3. jeho balenie musí spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom 37) ,
4. musí byť podrobené všetkým kontrolám vykonávaným štátnymi veterinárnymi lekármi v Slovenskej republike, ktoré sa vyžadujú, aby sa zabezpečilo splnenie podmienok,
5. čerstvé mäso nepárnokopytníkov musí byť
osobitne označené a musí podliehať kontrolám
v mieste určenia, vzhľadom na možné obmedzenie jeho využitia.
(2) V prevádzkárňach osobitne určených na tento
účel, môže byť mäso delené za tepla, za dodržania
osobitných podmienok. 38)

§ 57
Ustanovenia § 55 a 56 sa nevzťahujú na
a) čerstvé mäso dovezené na základe povolenia
štátnej veterinárnej správy na iné účely ako na
výživu ľudí; toto ustanovenie platí primerane aj
pre mäsové výrobky,
b) čerstvé mäso určené na výstavy alebo na osobitné
výskumné účely alebo na analýzy s podmienkou,
že sa pod úradným dozorom zabezpečí, aby toto
mäso nebolo použité na výživu ľudí a za predpokladu, že po skončení výstavy alebo po vykonaní
štúdií alebo analýz bude toto mäso, s výnimkou
množstva použitého pri analýze, vyvezené späť
z územia Slovenskej republiky alebo neškodne
odstránené; v tomto prípade a v prípade uvedenom pod písmenom a) musí byť zabezpečené, aby
takéto mäso nemohlo byť použité na iné účely než
tie, pre ktoré bolo dovezené na územie Slovenskej
republiky,
c ) čerstvé mäso určené výlučne pre zásobovanie
medzinárodných organizácií, ktoré podliehajú
schváleniu podľa ustanovenia tohto výnosu a za
predpokladu, že toto mäso pochádza zo štátu,
uvedeného na zozname (§ 17 ods. 1) a že sú splnené podmienky vzťahujúce sa na zdravotný stav
zvierat; ak sa na území Slovenskej republiky nachádza takáto medzinárodná organizácia, musí sa
zabezpečiť, aby sa takéto mäso neuviedlo na trh.

35)

36)

37)

38)

§ 18 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 19 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 23 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 18 ods. 10 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001- 100.

§ 58
Zakazuje sa dovoz
a) čerstvého mäsa z kancov alebo kryptorchidov,
b) čerstvého mäsa
1. pochádzajúceho zo zvierat, ktorým boli podávané hormonálne látky, zakázané osobitným
predpisom, 7)
2. obsahujúceho reziduá hormonálnych látok povolených v súlade s výnimkami, reziduá antibiotík, pesticídov alebo iných látok, ktoré sú
škodlivé zdraviu ľudí alebo môžu byť pri konzumácii čerstvého mäsa nebezpečné či rizikové pre zdravie ľudí, ak tieto reziduá prekročia povolené limity,
3. čerstvého mäsa ošetreného ionizujúcim alebo
ultrafialovým žiarením a čerstvého mäsa zo
zvierat, ktorým boli podávané zmäkčujúce
alebo iné látky, schopné zmeniť zloženie mäsa
alebo jeho zmyslové vlastnosti,
4. čerstvého mäsa, do ktorého boli pridané iné
látky, ako tie, ktoré sa použijú na zdravotné
označenie mäsa, 39)
5. čerstvého mäsa zo zvierat, u ktorých sa zistila
akákoľvek forma tuberkulózy a čerstvého mäsa zvierat, u ktorých bola zistená po zabití akákoľvek forma tuberkulózy alebo prítomnosť jedného alebo viacerých živých alebo mŕtvych
Cysticercus bovis alebo Cysticercus cellulosse
alebo u ošípaných prítomnosť trichinel,
6. čerstvého mäsa zo zvierat zabitých v príliš mladom veku,
7. častí tiel zabitých zvierat alebo vedľajších jatočných produktov s traumatickými zmenami,
ku ktorým došlo tesne pred zabitím alebo malformáciami, kontamináciou alebo zmenami uvedenými v § 55 ods. 2 písm. d),
8. krvi,
9. mletého mäsa, mäsa sekaného alebo mletého
podobným spôsobom a mechanicky separovaného mäsa,
10. čerstvého mäsa v kúskoch menších ako 100 g,
11. hláv hovädzieho dobytka a častí svaloviny a iných
tkanív hlavy, s výnimkou jazyka.

Dovoz mäsových výrobkov
§ 59
(1) Mäsové výrobky musia byť čiastočne alebo
úplne vyrobené z čerstvého mäsa, ktoré
a) spĺňa podmienky ustanovené v § 52 a 53, ako aj
osobitné podmienky ustanovené v § 54, alebo
b) pochádza z členského štátu Európskej únie alebo
zo Slovenskej republiky za predpokladu, že takéto
čerstvé mäso
1. zodpovedá ustanoveným podmienkam (§ 98),
2. bolo odoslané pod veterinárnou kontrolou
priamo alebo po predchádzajúcom uskladnení
39)

§ 20 ods. 22 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
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v schválenom mraziarenskom alebo chladiarenskom sklade do spracujúcej prevádzkarne,
3. bolo pred spracovaním podrobené kontrole
vykonanej úradným veterinárnym lekárom, aby
sa zabezpečilo, že je stále vhodné na spracovanie v súlade s hygienickými požiadavkami. 1)
(2) Dovozy mäsových výrobkov zo štátu alebo
z časti štátu uvedeného v kolónke “Mäsové výrobky”
zoznamu vyhotoveného podľa § 17, z ktorého sa dovozy čerstvého mäsa nepovoľujú a nebudú povoľovať, možno povoliť za podmienky, že výrobky spĺňajú
nasledovné podmienky:
a) pochádzajú z prevádzkarne, ktorá okrem všeobecných podmienok pre schválenie spĺňa podmienky a bolo jej pridelené špeciálne schválenie
pre tento druh výrobku,
b) sú pripravené s čerstvým mäsom alebo z čerstvého mäsa podľa odseku 1 alebo z mäsa pochádzajúceho zo štátu výroby, ktoré musí
1. zodpovedať určitým požiadavkám zdravotných
postupov, určených štátnou veterinárnou správou pre každý jednotlivý prípad, na základe
zdravotnej situácie štátu výroby,
2. pochádzať z bitúnku, ktorý je špeciálne schválený pre dodanie mäsa do prevádzkarne uvedenej v písmene a),
3. byť označené osobitnou značkou určenou štátnou veterinárnou správou,
c ) musia byť podrobené tepelnému ošetreniu v hermeticky uzavretej nádobe pri hodnote vyššej alebo
rovnej F o 3,00; možno povoliť aj iné spôsoby ošetrenia, a to na základe situácie týkajúcej sa zdravia
zvierat prevládajúcej vo vyvážajúcom štáte.

§ 60
Okrem požiadaviek ustanovených v § 59, môžu
byť mäsové výrobky dovážané do Slovenskej republiky, iba ak spĺňajú nasledovné požiadavky:
a) boli získané v prevádzkarni, ktorá je uvedená v kolónke “mäsové výrobky” zoznamu, vyhotoveného
podľa § 18,
b) pochádzajú zo schválenej prevádzkarne, ktorá
spĺňa príslušné hygienické podmienky a hygienické požiadavky, 15)
c ) boli získané za hygienických podmienok, zodpovedajúcich hygienickým požiadavkám ustanovených osobitným predpisom 40),41) ,
d) boli celé pripravené z
1. čerstvého mäsa
a) pochádzajúceho zo schválenej prevádzkarne, ktorá je uvedená na jednom zo zoznamov, vyhotovených podľa ustanovení
tohto výnosu,
40)

41)
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§ 96 a 97 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 97 ods. 1 písm. b) a c) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001
č. 678/2001-100.

b) spĺňajúceho požiadavky § 55 a 56, ako aj
požiadavky ustanovené osobitným predpisom 40), 41) ,
2. mäsa spĺňajúceho osobitné požiadavky určené
pre príslušný štát výroby,
3. mäsových výrobkov, vyrobených v prevádzkarni, ktorá je uvedená na zozname vyhotovenom
podľa § 18,
e ) zodpovedajú všeobecným požiadavkám ustanovených osobitnými predpismi 1), 8) a najmä
1. boli podrobené jednému z ošetrení podľa osobitného predpisu 42) ,
2. boli podrobené kontrole vykonanej úradným
veterinárnym lekárom 43 ) a ak sú nepriedušne
uzavreté, osobitnej kontrole44); pri tejto kontrole
môžu úradnému veterinárnemu lekárovi pomáhať na jeho zodpovednosť iní odborní veterinárni zamestnanci, ktorí musia spĺňať podmienky podľa § 55 ods. 3.,
3. boli balené do priameho obalu a do druhého
obalu podľa osobitného predpisu 45) ,
4. boli označené značkou zdravotnej neškodnosti, ktorá spĺňa podmienky na osobitné
označovanie, 46) s výnimkou iniciálok a skupín
iniciálok Slovenskej republiky, ktoré sa nahradia menom štátu pôvodu, spoločne s veterinárnym schvaľovacím číslom prevádzkarne
pôvodu,
5. boli skladované a boli prepravované do Slovenskej republiky za vyhovujúcich hygienických podmienok 47); v prípade mäsových výrobkov uvedených v § 18, musí výrobca pre účely
kontroly viditeľne a čitateľne na obaloch výrobku označiť, pri akej teplote musí byť výrobok
prepravovaný, uskladnený a ako dlho môže byť
za týchto podmienok uskladnený,
f) neboli podrobené ionizujúcemu žiareniu.

Spoločné požiadavky týkajúce
sa čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
§ 61
(1) Dovoz čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
nemožno povoliť, ak veterinárny lekár vyvážajúceho
štátu na takéto čerstvé mäso a mäsové výrobky nevystavil osvedčenie vzťahujúce sa na zdravie zvierat
a osvedčenia o zdravotnej neškodnosti. Tieto osvedčenia musia spĺňať rovnaké požiadavky, ako osvedčenia uvedené v § 24 ods. 2 a 3. Osvedčenie vzťahujúce
sa na zdravie zvierat musí potvrdzovať, že čerstvé
42)

43)

44)

45)

46)

47)

§ 89 ods. 7 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 98 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 102 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 99 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 100 ods. 1 až 4, 6 až 11 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001
č. 678/2001-100.
§ 101 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

mäso alebo mäsové výrobky spĺňajú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat ustanovené týmto výnosom
a podmienky ustanovené týmto výnosom na dovoz
čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z určitého štátu.

nálnej veterinárnej správe zodpovednej za kontrolu
dovozu na mieste, kde je čerstvé mäso a mäsové
výrobky možné kontrolovať, množstvo a druh mäsa
alebo mäsových výrobkov a čas, kedy je možné
vykonať kontrolu. 48 )

(2) Každé osvedčenie musí zodpovedať vzoru
ustanovenému štátnou veterinárnou správou.

(2) Kontrola zdravotnej neškodnosti podľa odseku
1 sa vykonáva podľa pravidiel určených štátnou veterinárnou správnou náhodným odberom vzoriek
v prípade dovozov uvedených v § 55 ods. 1, § 56
ods. 1 a 2, § 59, § 60. Účelom tejto kontroly je najmä
overiť

§ 62
(1) Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov musí byť po dovoze na územie Slovenskej republiky bezodkladne podrobená kontrole
vzťahujúcej sa na zdravie zvierat, ktorú vykoná príslušný orgán veterinárnej starostlivosti.
(2) Dovoz sa zakáže, ak sa kontrolou podľa odseku 1 zistí, že
a) mäso a mäsové výrobky nepochádzajú z územia
štátu alebo jeho časti, uvedených na zozname (§ 17
ods. 1),
b) mäso a mäsové výrobky pochádzajú z územia štátu alebo jeho časti, z ktorých sú dovozy zakázané
(§ 16 a 52),
c ) osvedčenie týkajúce sa zdravia zvierat, ktoré
sprevádza zásielku mäsa alebo mäsových výrobkov, nespĺňa podmienky ustanovené v § 61
ods. 1 a 2.
(3) Tranzit čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
z jedného štátu do druhého možno povoliť za predpokladu, že
a) dovozca predloží doklad o tom, že prvý štát do ktorého alebo cez ktorý sú mäso alebo mäsové výrobky zasielané po preprave cez územie Slovenskej republiky, sa zaväzuje za žiadnych okolností
nezamietnuť alebo nevrátiť späť na územie Slovenskej republiky mäso alebo mäsové výrobky,
ktorých dovoz alebo tranzit povolil,
b) preprava bola vopred povolená,
c ) preprava je vykonávaná bez vykládky tovaru na
území Slovenskej republiky pod dozorom v dopravných prostriedkoch alebo v kontajneroch, ktoré zaplomboval príslušný orgán; počas takéhoto
tranzitu je povolená len priama prekládka z lode
alebo lietadla na iný dopravný prostriedok alebo
naopak, vykonávaná jednotlivo, v mieste vstupu na
alebo výstupu z územia Slovenskej republiky.

a) osvedčenie o zdravotnej neškodnosti, zhodu čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov s ustanoveniami tohto osvedčenia, zdravotné označenie,
b) dobu najneskoršej spotreby, prítomnosť nečistôt
a patogénnych mikroorganizmov,
c ) prítomnosť reziduí látok uvedených v § 58,
d) ak ide o čerstvé mäso, či bolo zabitie zvierat a delenie mäsa alebo ak ide o mäsové výrobky, či bola
výroba vykonaná v prevádzkarňach schválených
na tento účel,
e ) podmienky prepravy.
(3) Zakazuje sa uvádzať do obehu dovezené
čerstvé mäso alebo mäsové výrobky, ak sa kontrolami
podľa odseku 1 zistí, že
a) čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nie sú vhodné na výživu ľudí,
b) podmienky ustanovené v tomto výnose a osobitnými predpismi 17),18) neboli splnené,
c ) jedno z osvedčení uvedených v § 61, ktoré sprevádza každú zásielku, nespĺňa podmienky stanovené v § 61.
(4) Ak čerstvé mäso alebo mäsové výrobky nemôžu byť dovezené, musia byť vrátené späť, ak to
nie je na škodu z hľadiska zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti. Ak vrátenie mäsa alebo mäsových
výrobkov nie je možné, musia byť neškodne odstránené na území Slovenskej republiky. Štátna veterinárna správa môže na žiadosť dovozcu alebo jeho
zástupcu povoliť 16) ich dovoz na územie Slovenskej republiky na iné použitie ako na výživu ľudí za predpokladu, že nie je nebezpečné pre zdravie ľudí alebo
zvierat, že mäso a mäsové výrobky pochádzajú zo
štátu uvedeného na zozname vyhotovenom podľa
§ 17 ods. 1 a že dovoz nie je zakázaný podľa § 16
a 52.

(4) Náklady, ktoré vznikli pri kontrole pri dovoze
čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov alebo z dôvodu zákazu dovozu uhrádza odosielateľ, príjemca alebo ich zástupcovia.

(5) Vo všetkých prípadoch, po vykonaných kontrolách podľa odseku 1, musí byť na osvedčeniach jasne
vyznačené použitie, na ktoré boli mäso a mäsové výrobky schválené.

§ 63

§ 64

(1) Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov je pred uvoľnením do obehu na území Slovenskej republiky podrobená kontrole, vykonanej štátnym veterinárnym lekárom. Dovozca oznámi
najmenej jeden pracovný deň pred dovozom regio-

Každá zásielka čerstvého mäsa alebo mäsových
výrobkov, ktorá bola uvoľnená na spotrebu na území
48)

§ 48 ods. 1 písm. b) zákona č.337/1998 Z. z.
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Slovenskej republiky na základe veterinárnych kontrol
(§ 63 ods. 1), musí byť sprevádzaná osvedčením, ktoré svojím obsahom a formou zodpovedá vzoru, vyhotovenému štátnou veterinárnou správou. Toto osvedčenie musí
a) byť vystavené veterinárnym inšpektorom hraničnej
veterinárnej stanice alebo príslušným štátnym
veterinárnym lekárom v mieste určenia,
b) byť vydané v deň nakládky čerstvého mäsa alebo
mäsových výrobkov pre odoslanie do štátu určenia,
c ) byť vyhotovené v štátnom jazyku,
d) v originálnom vyhotovení sprevádzať zásielku čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov.

§ 65
Náklady na kontrolu čerstvého mäsa a mäsových
výrobkov, náklady na uskladnenie a náklady na neškodné odstránenie takéhoto mäsa alebo mäsových
výrobkov znáša odosielateľ, príjemca alebo ich zástupca.

Dovoz čerstvého hydinového mäsa
§ 66
(1) Čerstvé hydinové mäso musí pochádzať
a) zo štátu alebo časti štátu, uvedených na zozname,
vyhotovenom podľa § 17,
b) zo štátov, v ktorých sú aviárna influenza a pseudomor hydiny nákazy povinné hláseniu v súlade
s medzinárodnými zmluvami,
c ) zo štátov, ktoré sú bez výskytu aviárnej influenzy
a pseudomoru hydiny alebo ktoré, aj keď nie sú
bez výskytu týchto nákaz, uplatňujú opatrenia na
ich kontrolu, ktoré sú rovnocenné opatreniam ustanoveným podľa osobitných predpisov 20) .
(2) Štátna veterinárna správa môže stanoviť podmienky regionalizácie, 16) za ktorých sa ustanovenia
odseku 1 vzťahujú iba na časť územia príslušného
štátu.

a) zodpovedať vzoru vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
b) zodpovedať ustanoveniam § 45 ods. 3 a 5 zákona,
c ) osvedčovať, že čerstvé hydinové mäso spĺňa požiadavky ustanovené týmto výnosom,
d) tvoriť súvislý dokument,
e ) byť určené pre jedného príjemcu.

§ 67
(1) Do Slovenskej republiky možno dovážať a do
obehu s určením na výživu ľudí uvádzať len požívateľné čerstvé hydinové mäso, ktoré sa získalo, vyrobilo, porciovalo, a s ktorým sa manipulovalo v hygienických podmienkach 49) v prevádzkarniach schválených príslušným orgánom štátu pôvodu, pri dodržaní
hygienických požiadaviek, ktoré sú rovnocenné s hygienickými podmienkami a hygienickými požiadavkami upravenými v Slovenskej republike osobitnými
predpismi 49),50 ) .
(2) Dovážané čerstvé hydinové mäso určené na
výživu ľudí nemôže pochádzať z nízkokapacitných
prevádzkarní alebo iných prevádzkarní, ktorým príslušný orgán štátu pôvodu hydinového mäsa povolil
výnimky zo stavebno-technických alebo iných hygienických podmienok, alebo ktoré v čase dovozu inak nespĺňajú hygienické podmienky a požiadavky podľa
osobitných predpisov. 49),50)
(3) Požiadavky a podmienky podľa odsekov 1 a 2
sa nevzťahujú na
a) čerstvé hydinové mäso určené na iné účely, než
na výživu ľudí,
b) čerstvé hydinové mäso určené na výstavy, osobitný výskum alebo analýzy, ak sa úradnými veterinárnymi kontrolami zabezpečí, že sa toto mäso
nepoužije na výživu ľudí a po vykonaní osobitného
výskumu alebo analýz sa neškodne odstráni,
okrem množstva, ktoré sa použilo na účely analýz,
c ) čerstvé hydinové mäso, určené výlučne na zásobovanie medzinárodných organizácií na území
Slovenskej republiky.
(4) Dovážané čerstvé hydinové mäso musí

(3) Čerstvé hydinové mäso musí
a) spĺňať požiadavky, vzťahujúce sa na zdravie zvierat, určené podľa ustanovení tohto výnosu, ktoré
však môžu byť odlišné podľa druhu hydiny,
b) pochádzať z kŕdľov, ktoré boli pred odoslaním chované na území štátu pôvodu alebo jeho časti počas obdobia určeného štátnou veterinárnou správou.
(4) Podmienky, vzťahujúce sa na zdravie zvierat,
musia byť určené podľa § 95. Štátna veterinárna správa môže určiť osobitné podmienky na dovoz 16) , ak
príslušný štát poskytne rovnocenné záruky, týkajúce
sa zdravia zvierat.
(5) Dovoz čerstvého hydinového mäsa možno povoliť za podmienky, že je sprevádzané osvedčením,
vystaveným úradným veterinárnym lekárom vyvážajúceho štátu. Toto osvedčenie musí
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a) pochádzať zo štátu alebo z jeho časti, ktoré sú
uvedené na zozname podľa § 17 tohto výnosu a musí spĺňať hygienické podmienky a požiadavky podľa osobitných predpisov, 49), 50)
b) pochádzať z prevádzkarní, o ktorých ústredný orgán štátu pôvodu, príslušný pre veterinárny dozor
a kontroly, poskytne záruky, že zodpovedajú hygienickým podmienkam a požiadavkám podľa osobitných predpisov, 49), 50)
c ) sprevádzať osvedčenie podľa § 66 ods. 5 a prehlásenie o tom, že hydinové mäso spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov 49),50) a prípadnými
49)

50)

§ 7 až 16, 26, 27, 29 až 30 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001
č. 468/2001-100.
§ 28 až 44, § 47 až 49 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001
č. 678/2001-100.

ďalšími dodatočnými podmienkami alebo rovnocennými zárukami podľa odseku 5 písm. b).
(5) Štátna veterinárna správa 51)
a) vydá zoznam prevádzkarní, ktoré spĺňajú požiadavky podľa písmena b) a podľa ods. 5 písm. b),
b) určí, ktoré osobitné podmienky a záruky štátu pôvodu čerstvého hydinového mäsa, vzťahujúce sa
na požiadavky podľa ustanovení tohto výnosu
a osobitných predpisov49),50) a sú iné než tie, ktoré
umožňujú vylúčiť hydinové mäso z určenia na výživu ľudí podľa osobitného predpisu 52) , ktoré sú
ustanovené na veterinárnu prehliadku hydiny pred
zabitím 5 3), ktoré sú ustanovené pre ponorné schladzovanie zabitej hydiny 54) a ktoré sú ustanovené
pre veterinárnu prehliadku zabitej hydiny 55) sa považujú za rovnocenné; Tieto požiadavky a záruky
však nemôžu byť pri dovoze hydinového mäsa menej prísne alebo nemôžu poskytovať nižšiu úroveň
ochrany zdravia ľudí alebo zdravia zvierat, než
poskytujú podmienky a požiadavky podľa ustanovení osobitných predpisov 49), 50).
(6) Na kontrolu dodržiavania podmienok podľa
odsekov 1 až 5 sa primerane vzťahuje § 19.

§ 68
Dovoz produktov rybolovu
(1) Produkty rybolovu musia spĺňať osobitné
dovozné podmienky ustanovené pre každý štát pôvodu alebo skupinu takýchto štátov, v závislosti na
zdravotnej situácii v príslušnom štáte pôvodu.

a) procedúru získania zdravotného osvedčenia, ktoré musí sprevádzať zásielku,
b) umiestnenie značiek, najmä s uvedením čísla schválenia prevádzkarne pôvodu, identifikujúcich produkty rybolovu určené na spracovanie do konzerv,
s výnimkou mrazených produktov rybolovu a sprevádzané osvedčením podľa písmena a),
c ) vyhotovenie zoznamu schválených prevádzkarní
a aukčných miest alebo veľkoobchodov, registrovaných a schválených podľa týchto ustanovení
výnosu; prevádzkareň nie je uvedená na zozname
alebo zoznamoch, pokiaľ nie je úradne schválená
príslušným orgánom vyvážajúceho štátu; takéto
schválenie musí byť podmienené dodržiavaním
podmienok, ktoré sú rovnocenné požiadavkám
podľa ustanovení tohto výnosu a je vykonávaný monitoring úradnou inšpekčnou službou príslušného
štátu.
(5) Ak štát pôvodu nedá záruky ustanovené v odseku 3, dovoz môže byť povolený priamo z prevádzkarne pôvodu alebo z lodnej prevádzkarne, ak tieto
obdržali špeciálne schválenie, vyplývajúce z kontroly
vykonanej podľa odseku 2. Rozhodnutie o schválení
musí obsahovať určenie špecifických dovozných podmienok pre produkty rybolovu, pochádzajúce z takejto
prevádzkarne pôvodu alebo lodnej prevádzkarne.
(6) Ak pre dovozy z určitého štátu nie sú určené
dovozné podmienky podľa odseku 1 alebo tieto sú
v štádiu návrhov a prípravy, povoľuje sa dovoz z takéhoto štátu s podmienkou, že produkty rybolovu zodpovedajú podmienkam, ktoré sú rovnocenné podmienkam ustanoveným pre výrobu a uvádzanie do
obehu v Slovenskej republike.

(2) Na kontrolu dodržiavania podmienok podľa
odseku 1 sa primerane vzťahuje § 19.
(3) Pri určení dovozných podmienok pre produkty
rybolovu uvedených v odseku 1 sa berie do úvahy
a) legislatíva štátu pôvodu,
b) organizácia príslušného orgánu štátu pôvodu a jeho inšpekčnej služby, ich právomoc a dozor, ktorému sú podrobené, ako aj ich možnosti efektívneho overovania platnej legislatívy,
c ) zdravotné podmienky počas výroby, skladovania
a odosielania produktov rybolovu do Slovenskej
republiky,
d) záruky, ktoré môže štát pôvodu poskytnúť, týkajúce sa všeobecného monitoringu, zmyslových a chemických kontrol, kontrol parazitov a mikrobiologických analýz.
(4) Dovozné podmienky uvedené v odseku 1
musia obsahovať
51)
52)

53)

54)

55)

§ 45 ods. 1 až 3 zákona č. 337/1998 Z. z.
§ 28 ods. 2 písm. b) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 33 až 36 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 38 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 39 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

§ 69
Dovoz králičieho mäsa a zveriny
z farmových chovov
(1) Dovoz králičieho mäsa a zveriny z farmových
chovov sa povolí, ak
a) pochádza zo štátu, ktorý je
1. v prípade zveriny z farmových chovov v koži,
uvedený na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
z ktorého sa povoľuje dovoz čerstvého mäsa
príslušných druhov zvierat,
2. v prípade pernatej zveriny z farmových chovov
uvedený na zozname, vyhotovenom podľa
§ 17, z ktorého sa povoľuje dovoz čerstvého hydinového mäsa,
3. v prípade králičieho mäsa, uvedený na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
b) spĺňajú dovozné podmienky, ktoré zodpovedajú
podmienkam ustanoveným podľa § 96 a osobitného predpisu 56) ,
c ) pochádzajú zo závodov, poskytujúcich záruky podľa písmena b) a schválených štátnou veterinárnou správou,

56)

§ 72 až 88 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 7 až 30 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100.
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d) každá dávka mäsa musí byť sprevádzaná osvedčením vydaným podľa § 74 ods. 2 písm. c).
(2) Čerstvé králičie mäso a čerstvá zverina z farmových chovov sa nesmú osobitne označiť 57) a ak sú
delené alebo porciované a vykostené, musia byť
ošetrené podľa osobitného predpisu 58) .
(3) Zverina z druhov vnímavých na trichinelózu
sa musí vyšetriť tráviacou metódou podľa osobitného
predpisu 59) .

Dovoz zveriny z voľne žijúcej zveri
§ 70
(1) Dovoz zveriny z voľne žijúcej zveri sa povoľuje
s podmienkou, ktorá je rovnocenná podmienkam
ustanoveným podľa § 97.
(2) Dovoz zveriny z voľne žijúcej zveri sa povolí,
ak spĺňa nasledujúce požiadavky:
a) pochádza zo štátov alebo ich častí, z ktorých nie
sú dovozy zakázané z dôvodov, týkajúcich sa zdravia zvierat,
b) pochádza zo štátu, uvedeného na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
c ) pochádza z prevádzkarne, uvedenej na zozname,
vyhotovenom podľa § 18,
d) je sprevádzaná osvedčením, ktoré musí
1. zodpovedať vzoru, vyhotovenému štátnou veterinárnou správou,
2. byť podpísané a potvrdené príslušným orgánom
vyvážajúceho štátu,
3. potvrdzovať, že zverina z voľne žijúcej zveri spĺňa
požiadavky podľa § 97 alebo dodatočné podmienky alebo poskytuje záruky rovnocenné zárukám podľa ustanovení tohto výnosu a pochádza
z prevádzkarní, poskytujúcich takéto záruky.
(3) Na zabezpečenie a kontrolu dodržiavania
podmienok podľa odseku 1 sa primeraným spôsobom
uplatňujú ustanovenia § 19.

§ 71
(1) Dovezená zverina z voľne žijúcej zveri určená na uvádzanie do obehu na území Slovenskej republiky musí byť ošetrená, spracovaná a musí sa
s ňou manipulovať pri dodržaní hygienických požiadaviek, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom 60) a s hygienickými

57)

58)

59)

60)
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§ 81 ods. 2 a 3 § 88 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 28 ods. 3 a 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
Bod 3 prílohy č. 1 k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 54 až 64 ods. 1 až 5, § 65 až 71 Výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca
2001 č. 678/2001-100.

podmienkami ustanovenými osobitným predpisom 61) ,
okrem hygienických podmienok ustanovených osobitným predpisom, ktoré sa vzťahujú na povoľovanie výnimiek z hygienických podmienok, ktoré podliehajú
schvaľovaniu 62) .
(2) Pred dovozom zveriny sa určia 16) rovnocenné
osobitné podmienky alebo rovnocenné záruky, ktoré
sa vzťahujú na požiadavky podľa ustanovení a ktoré
sú iné než
a) ustanovené hygienické požiadavky na vylúčenie
mäsa z použitia na výživu ľudí (§ 54 ods. a 6 ) a hygienické požiadavky podľa ustanovení § 56, 62
a 63 osobitného predpisu, 1) a ktoré sú iné
b) hygienické požiadavky, ktoré sa vzťahujú na vyšetrenie trichinel tráviacou metódou podľa prílohy
č. 1 osobitného predpisu. 1)
(3) Rozdielne podmienky, požiadavky a záruky podľa odseku 2 nemôžu byť menej prísne než tie, ktoré
sa dosiahnu použitím hygienických podmienok podľa
ustanovení osobitných predpisov 60), 61) pri zverine,
získanej v Slovenskej republike; ustanovenia osobitného predpisu podľa 62) ktorých sa umožňuje povoľovanie výnimiek pri zverine určenej na domáci trh
sa pri dovezenej zverine z voľne žijúcej zveri nepoužijú.

§ 72
Dovoz mäsových prípravkov a mletého
alebo sekaného mäsa
(1) Dovážať možno iba mleté alebo sekané mäso,
ktoré bolo hlboko zmrazené vo výrobnom závode pôvodu a ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného
predpisu, 63) ako aj ďalšie požiadavky podľa odsekov
(2) až (4) a mäsové prípravky, ktoré boli hlboko zmrazené vo výrobnom závode pôvodu a ktoré spĺňajú
požiadavky podľa osobitného predpisu, 64) ako aj ďalšie požiadavky podľa odsekov (2) až (4).
(2) Záruky, poskytnuté výrobným závodom pôvodu
a potvrdené príslušným orgánom štátu pôvodu, ktoré
sa týkajú splnenia požiadaviek na uvádzanie do obehu živočíšnych produktov stanovených podľa osobitného predpisu, 63), 64) musia byť schválené podľa
tohto výnosu.
(3) Dovážané hlboko zmrazené mleté alebo
sekané mäso a hlboko zmrazené mäsové prípravky
musia
61)

62)

63)

64)

§ 44 až 54 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001100.
§ 104 ods. 1 písm. b), ods. 2 až 7, ods. 9 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7.
marca 2001 č. 468/2001-100.
§ 111 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 112 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

a) pochádzať zo štátov alebo ich častí, z ktorých nie
sú dovozy zakázané z dôvodov, týkajúcich sa
zdravia zvierat,
b) pochádzať zo štátu, uvedeného na zozname, vyhotovenom podľa § 17 s ohľadom na požiadavky,
týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej neškodnosti, ktoré musia byť splnené pre dovozy mäsa
použitého na výrobu mäsových prípravkov a s
ohľadom na poskytované záruky podľa tohto výnosu,
c ) pochádzať z prevádzkarne uvedenej na zozname,
vyhotovenom podľa § 18,
d) byť sprevádzané osvedčením o zdravotnom stave
zvierat a zdravotnej neškodnosti, ktoré musí
1. zodpovedať vzoru, stanovenému štátnou veterinárnou správou,
2. byť doplnené vyhlásením, podpísaným a potvrdeným úradným veterinárnym lekárom, ktoré
zaručuje, že toto mleté alebo sekané mäso a
mäsové prípravky
- spĺňajú každé zvlášť požiadavky stanovené
v osobitnom predpise, 63), 64)
- pochádzajú z prevádzkarní poskytujúcich záruky podľa osobitných predpisov, 65)
- boli hlboko zmrazené vo výrobnom závode
pôvodu.
e ) vyhovieť kontrolám uvedeným v druhej časti tohto
výnosu.
(4) Na zabezpečenie a kontrolu dodržiavania
podmienok podľa odsekov 1, 2 a 3 sa primeraným
spôsobom uplatňujú ustanovenia § 19.

§ 73
Dovoz mlieka a mliečnych výrobkov
(1) Podmienky aplikovateľné pri dovoze surového
mlieka, tepelne ošetreného mlieka a výrobkov vyrobených na báze mlieka musia zodpovedať podmienkam, stanoveným podľa osobitného predpisu. 66 )
(2) Dovážané mlieko a výrobky vyrobené na báze
mlieka musia
a) pochádzať zo štátov alebo ich častí, z ktorých nie
sú dovozy zakázané z dôvodov, týkajúcich sa
zdravia zvierat,
b) pochádzať zo štátu alebo jeho časti, uvedených
na zozname, vyhotovenom podľa § 17,
c ) pochádzať z prevádzkarne, uvedenej na zozname,
ktorý stanoví štátna veterinárna správa,
d) byť sprevádzané osvedčením, ktoré musí
1. zodpovedať vzoru, stanovenému štátnou veterinárnou správou,
65)

66)

§ 68 až 70 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 468/2001-100.
§ 109 až 122 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 125 až 135 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

2. byť podpísané a potvrdené príslušným orgánom vyvážajúceho štátu,
3. potvrdzovať, že mlieko a výrobky vyrobené na
báze mlieka spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu 66) alebo akékoľvek dodatočné
podmienky alebo rovnocenné záruky podľa odseku 1 a pochádzajú z prevádzkarní poskytujúcich takéto záruky
e ) vyhovieť kontrolám uvedeným v druhej časti tohto
výnosu.
(3) Na zabezpečenie a kontrolu dodržiavania podmienok podľa odsekov (1) a (2) sa primeraným spôsobom uplatňujú ustanovenia § 19.

§ 74
Dovoz ostatných živočíšnych produktov
(1) Požiadavky aplikovateľné pri dovoze ostatných
živočíšnych produktov uvedených v § 75 až 91 musia
poskytovať najmenej záruky ustanovené podľa § 99
až 108.
(2) Živočíšne produkty podľa odseku 1, akékoľvek
nové živočíšne produkty a ďalšie živočíšne produkty,
ako sú mäsové extrakty, vyškvarená masť určená na
ľudskú výživu, oškvarky, mäsový prášok, kožný prášok, solená alebo sušená krv alebo krvná plazma,
čistené, solené alebo sušené alebo tepelne ošetrené
žalúdky, mechúre a črevá môžu byť dovážané do Slovenskej republiky, iba ak spĺňajú tieto požiadavky
a) ak nie je inak uvedené v § 75 až 91, musia pochádzať zo štátu alebo jeho časti, ktoré sú uvedené na zozname podľa § 17,
b) pokiaľ nie je inak uvedené v § 89 až 91,
1. živočíšne produkty uvedené v § 77, 79 ods. 2,
85, 86 a 87 len neošetrený hnoj, v § 88 a med
musia pochádzať z prevádzkarní, ktoré sú registrované príslušným orgánom štátu pôvodu,
2. živočíšne produkty iné, ako je uvedené v bode
1, musia pochádzať z prevádzkarní, uvedených na zozname, ktorý ustanovuje štátna veterinárna správa,
c ) musia byť sprevádzané osvedčením, týkajúcim sa
zdravia zvierat alebo zdravotnej neškodnosti,
ktoré musí
1. zodpovedať vzoru, stanovenému štátnou veterinárnou správou,
2. byť podpísané a potvrdené úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom vyvážajúceho štátu,
3. potvrdzovať, že živočíšne produkty spĺňajú dodatočné podmienky alebo rovnocenné záruky
podľa odseku 1 a pochádzajú z prevádzkarní
poskytujúcich takéto záruky.
(3) Na zabezpečenie a kontrolu dodržiavania
podmienok podľa tohto § sa primeraným spôsobom
uplatňujú ustanovenia § 19.
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Osobitné požiadavky na zdravie zvierat
na dovoz živočíšnych produktov
inde neuvedených ani nezahrnutých
§ 75
Mlieko, mliečne výrobky a mledzivo, ktoré
nie sú určené na ľudskú výživu
Dovoz mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva
a ďalej dovoz tekutého mlieka, sušeného mlieka a
sušeného mlieka, ktoré nie je určené na výživu ľudí,
možno povoliť iba zo štátov alebo ich častí, uvedených na zozname podľa § 73 ods. 2 písm. b) a z
ktorých nie je dovoz zakázaný z dôvodov, týkajúcich
sa zdravia zvierat. Ak sa zistí riziko zavlečenia exotickej nákazy alebo akékoľvek iné riziko ohrozujúce
zdravie zvierat, možno zaviesť dodatočné podmienky
na ochranu zdravia zvierat.

§ 76
Črevá
Dovoz čriev z akéhokoľvek štátu možno povoliť
za podmienky, že sú sprevádzané osvedčením podľa
§ 74 ods. 2 písm. c), ktoré je vystavené a podpísané
úradným veterinárnym lekárom vyvážajúceho štátu
a osvedčuje, že
a) črevá pochádzajú zo závodov schválených príslušným orgánom vyvážajúceho štátu,
b) črevá boli vyčistené, zdierané a potom solené alebo bielené (alebo ako alternatíva k soleniu alebo
bieleniu, že boli sušené po zdieraní),
c ) po ošetrení podľa písmena b), boli vykonané opatrenia, aby sa zabránilo rekontaminácii čriev.

§ 77
Kože a kožky kopytníkov, ktoré neboli
ošetrené stanoveným procesom činenia
(1) Čerstvé alebo chladené kože a kožky môžu
byť dovážané len zo štátov alebo ich častí, z ktorých
sú povolené dovozy všetkých kategórií čerstvého mäsa zodpovedajúcich druhov zvierat.
(2) Dovážané čerstvé alebo chladené kože a
kožky musia spĺňať podmienky, týkajúce sa zdravia
zvierat a musia byť podľa § 74 ods. 2 písm. c) sprevádzané osvedčením o zdravotnom stave zvierat.
(3) Dovozy ošetrených koží alebo kožiek zo štátov,
z ktorých sa povoľuje dovoz hovädzieho dobytka,
oviec, kôz, ošípaných, koní a mäsa a mäsových výrobkov z nich a ktoré sú uvedené na príslušných zoznamoch možno povoliť za podmienky, že každá zásielka je sprevádzaná osvedčením podľa vzoru ustanoveného štátnou veterinárnou správou a ktoré
osvedčuje, že
a) kože alebo kožky pochádzajú zo zvierat, ktoré
pochádzajú zo štátu alebo jeho regiónu, ktoré nepodliehajú obmedzeniam z dôvodu výskytu ohniska nebezpečnej prenosnej nákazy, ku ktorej sú
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príslušné zvieratá vnímavé, boli ošetrené podľa
§ 101 ods. 3
b) kože a kožky pochádzajú z iných štátov alebo ich
regiónov, ako je uvedené v písmene a) a boli ošetrené podľa § 101 ods. 3 písm. c) a d) a
d) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi
produktmi alebo živými zvieratami, predstavujúcimi riziko rozšírenia nebezpečnej prenosnej nákazy.
(4) V prípade dovozov koží alebo kožiek prežúvavcov z akéhokoľvek štátu, ošetrených podľa ods.
3 písm. a) a ktoré boli počas 21 dní oddelene uskladnené alebo boli počas 21 dní nepretržite prepravované, sa osvedčenie podľa odseku 3 nahrádza vyhlásením, ktoré potvrdzuje že boli splnené požiadavky podľa vzoru osvedčenia.

§ 78
Krmivo pre spoločenské zvieratá,
obsahujúce nízko rizikové suroviny
(1) Každá zásielka krmiva 9) v hermeticky uzavretých kontajneroch musí byť sprevádzaná osvedčením
vystaveným a podpísaným úradným veterinárnym
lekárom štátu pôvodu, osvedčujúcim, že výrobok bol
podrobený tepelnému ošetreniu pri minimálnej hodnote Fc 3,0.
(2) Každá zásielka polovlhkého krmiva musí byť
sprevádzaná obchodným dokladom alebo osvedčením, ktoré osvedčuje, že
a) suroviny živočíšneho pôvodu, z ktorých bolo krmivo vyrobené, boli získané výhradne zo zdravých
jatočných zvierat, ktorých mäso bolo posúdené
ako vhodné na ľudskú výživu,
b) zložky živočíšneho pôvodu boli podrobené tepelnému ošetreniu pri teplote v ich jadre najmenej
90 oC,
c ) po spracovaní boli vykonané všetky opatrenia, aby
sa zabezpečilo, že zásielka nebola rekontaminovaná.
(3) Sušené krmivo musí spĺňať tieto požiadavky
a) surovina, z ktorej bolo krmivo vyrobené, bola nízko
riziková podľa ustanoveniami osobitného predpisu, 9)
b) každá zásielka je sprevádzaná obchodným dokladom alebo osvedčením, ktoré osvedčuje, že
1. sušené krmivo je zložené z produktov, pochádzajúcich zo zabitých jatočných zvierat, ktoré
boli tepelne ošetrené pri teplote v ich jadre
najmenej 90 oC, pričom takéto ošetrenie nie je
potrebné v prípade finalizácie produktov, ktorých zložky boli podrobené takémuto ošetreniu,
2. po tepelnom ošetrení, boli prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že výrobok nebol pred odoslaním nijakým spôsobom kontaminovaný ,
3. výrobok je balený v nových kontajneroch, nádobách, vreciach alebo sáčkoch,

4. výrobný proces bol testovaný s uspokojivými
výsledkami. 9)
(4) Každá zásielka výrobkov, vyrobených zo spracovaných koží musí byť sprevádzaná obchodným dokladom alebo osvedčením, ktoré osvedčuje, že výrobky boli podrobené počas spracovania dostatočnému tepelnému ošetreniu, aby boli zničené patogénne mikroorganizmy, vrátane salmonel a že boli po
spracovaní podniknuté opatrenia na zabránenie kontaminácie výrobkov.

§ 79
Kosti a výrobky z kostí, okrem kostných
múčok, rohy a výrobky z nich, okrem
múčok a kopytá a výrobky z nich, okrem
múčok

2. po spracovaní boli prijaté všetky potrebné
opatrenia na zabránenie kontaminácie spracovaného výrobku,
3. boli odobraté vzorky a vyšetrené na salmonelu
s negatívnym výsledkom;
b) po vykonaní dokladovej kontroly osvedčenia podľa
písmena a), musia byť veterinárnym inšpektorom
hraničnej veterinárnej stanice odoberané vzorky
1. z každej zásielky výrobkov balených vo veľkých objemoch alebo voľne ložených,
2. z náhodne vybratej zásielky výrobkov balených v spracujúcom závode,
c ) výsledky odberu vzoriek, vykonaného podľa písmena a) bod 3 musia byť negatívne.

(1) Ak sú kosti a výrobky z kostí, okrem kostných
múčok, rohy a výrobky z nich, okrem múčok a kopytá
a výrobky z nich, okrem múčok produkty určené na
výživu ľudí alebo na kŕmenie zvierat, musia spĺňať
pri dovoze rovnaké podmienky ako sú podmienky pre
čerstvé mäso a mäsové výrobky, uvedené v § 52 až
65.

(2) Ak bola vykonaná kontrola vzoriek z veľkoobjemových alebo voľne ložených zásielok pochádzajúcich zo štátu, z ktorého posledných šesť za sebou nasledujúcich testov bolo negatívnych, možno
povoliť vykonávanie náhodného odberu vzoriek. Ak
sa počas jednej z takýchto kontrol zistí pozitívny výsledok, musí byť o tom informovaný príslušný orgán
štátu pôvodu. Ak sa zistia ďalšie pozitívne výsledky
z toho istého zdroja, musia byť vykonané ďalšie testy
u všetkých zásielok z toho istého zdroja, až kým nie
sú splnené požiadavky uvedené v prvej vete.

(2) Ak sú tieto produkty podľa odseku 1 určené
na iné účely ako na výživu ľudí alebo na kŕmenie
zvierat, vrátane tých, ktoré sú určené na spracovanie
pre výrobu želatíny

(3) Všetky záznamy výsledkov odberov vzoriek
vykonaných u všetkých zásielok, ktoré boli podrobené
odberu vzoriek, musia byť uchovávané pre potreby
ďalších kontrol.

a) musia pri dovoze spĺňať tieto podmienky
1. produkty boli pred vývozom sušené a nie chladené alebo mrazené,
2. produkty sú prepravované zo štátu pôvodu
priamo na hraničnú veterinárnu stanicu,
3. po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly sú
produkty prepravované priamo do výrobného
závodu
b) musí byť každá zásielka sprevádzaná prehlásením
dovozcu, že dovezené produkty podľa tohto odseku nebudú priamo použité na výživu ľudí alebo
kŕmenie zvierat; toto prehlásenie musí byť predložené veterinárnemu inšpektorovi hraničnej veterinárnej stanice na kontrolu a po jeho kontrole
musí sprevádzať zásielku až do miesta určenia.

(4) Ak sa zistí, že je zásielka pozitívna na salmonely,

§ 80
Spracované živočíšne proteíny
(1) Dovoz spracovaných živočíšnych proteínov sa
povolí za týchto podmienok
a) na zásielku musí byť vystavené osvedčenie podľa
§ 74 ods. 2 písm. c), potvrdené úradným veterinárnym lekárom štátu pôvodu, ktoré osvedčuje
že
1. výrobok, ak je určený na výživu zvierat, bol podrobený primeranému tepelnému ošetreniu a spĺňa požiadavky ustanovené v osobitnom predpise 9) a ak je určený na výživu ľudí, spĺňa požiadavky stanovené v § 98,

a) musí byť vyvezená mimo územia Slovenskej republiky, alebo
b) sa výrobky použijú na iné účely ako na kŕmenie
zvierat; v tomto prípade zásielka môže opustiť skladovacie priestory iba ak výrobky neboli zapracované do krmív pre zvieratá, alebo
c ) sú výrobky opakovane spracované v spracovateľskom závode schválenom pre takéto účely
alebo v inom závode schválenom pre vykonávanie dekontaminácie; presun zo skladovacích priestorov musí byť kontrolovaný a povolený príslušným
orgánom a zásielka nemôže byť uvolnená, pokiaľ
nebola ošetrená, vyšetrená na salmonelu príslušným orgánom s negatívnym výsledkom.

§ 81
Krv kopytníkov a hydiny a výrobky z nej
(1) Zakazuje sa dovoz čerstvej krvi kopytníkov,
určenej na výživu ľudí.
(2) Dovoz čerstvej krvi domácej hydiny, určenej
na výživu ľudí možno povoliť za podmienky, že spĺňa
rovnaké zdravotné podmienky, ako sú podmienky pre
čerstvé hydinové mäso uvedené v § 66 a 67.
(3) Dovoz čerstvej krvi zo zveri z farmových chovov a králikov, určenej na výživu ľudí možno povoliť
za podmienky, že spĺňa rovnaké zdravotné pod-
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mienky, ako sú podmienky pre králičie mäso a zverinu
z farmových chovov.
(4) Dovoz výrobkov z krvi, určených na výživu ľudí,
vrátane solenej alebo sušenej krvi alebo krvnej plazmy, sa povoľuje pod podmienkou, že spĺňajú rovnaké
zdravotné podmienky, ako sú podmienky pre mäsové
výrobky uvedené v § 59 až 65 bez porušenia pravidiel,
týkajúcich sa spracovaných živočíšnych proteínov na
báze krvi.
(5) Dovoz krvi sa povoľuje pod podmienkou, že
spĺňa rovnaké zdravotné podmienky, ako sú podmienky pre suroviny na výrobu živočíšnych krmív a farmaceutických alebo technických výrobkov.
(6) Dovoz výrobkov z krvi možno povoliť za podmienky, že každá zásielka je sprevádzaná osvedčením, ktoré osvedčuje, že
a) výrobky pochádzajú zo štátu, v ktorom nebol najmenej 24 mesiacov zaznamenaný žiadny prípad
slintačky a krívačky, v ktorom nebol počas 12 mesiacov zaznamenaný žiadny prípad vezikulárnej
stomatitídy, vezikulárnej choroby ošípaných, moru
hovädzieho dobytka, moru malých prežúvavcov,
horúčky doliny Rift, katarálnej horúčky oviec, moru
koní, klasického moru ošípaných, afrického moru
ošípaných, pseudomoru hydiny a aviárnej influenzy u vnímavých zvierat a v ktorom sa najmenej
12 mesiacov nevykonáva vakcinácia proti týmto
nákazám. Osvedčenie musí byť vyhotovené podľa
druhu zvieraťa, z ktorého výrobky z krvi pochádzajú alebo
b) ak ide o výrobky z krvi pochádzajúce z hovädzieho dobytka, tieto pochádzajú z územia štátu,
ktoré spĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode a z ktorého je povolený dovoz hovädzieho dobytka, čerstvého hovädzieho mäsa alebo spermy hovädzieho dobytka podľa tohto výnosu; krv, z ktorej sú takéto výrobky vyrobené,
musí byť získaná z hovädzieho dobytka pochádzajúceho z takéhoto územia a musí byť zhromažďovaná
1. na bitúnkoch schválených podľa osobitného
predpisu 8) alebo
2. na bitúnkoch schválených a pod dozorom príslušného orgánu štátu pôvodu alebo
3. ak ide o výrobky z krvi pochádzajúce z hovädzieho dobytka, boli podrobené úplnému ošetreniu, zaručujúcemu neprítomnosť patogénov
vyvolávajúcich nákazy hovädzieho dobytka
podľa bodu 1 alebo
4.
ak ide o výrobky z krvi pochádzajúce z hovädzieho dobytka, spĺňajú podmienky ustanovené v § 84; v takých prípadoch nemôžu byť balenia počas skladovania otvárané a spracovateľský závod musí vykonať ich úplné ošetrenie.

§ 82
Konské sérum
Konské sérum môže byť dovážané, iba ak pochádza z koní, narodených a chovaných v štáte, z ktorého sa povoľuje dovoz jatočných koní.
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§ 83
Bravčová masť a vyškvarené tuky
(1) Dovoz bravčovej masti a vyškvarených tukov
možno povoliť len zo štátov, uvedených na zozname
podľa § 17, z ktorých je povolený dovoz čerstvého
mäsa príslušných druhov zvierat.
(2) Ak sa v štáte podľa odseku 1 vyskytlo počas
predchádzajúcich 12 mesiacov pred vývozom ohnisko
nebezpečnej nákazy, musí byť každá zásielka sprevádzaná osvedčením podľa § 74 ods. 2 písm. c), ktoré
osvedčuje, že
a) bravčová masť a vyškvarené tuky boli podrobené
jednému z nasledujúcich tepelných ošetrení
1. najmenej 70 oC počas najmenej 30 minút, alebo
2. najmenej 90 oC počas najmenej 15 minút, alebo
3. najmenej 80 o C nepretržite počas celého procesu topenia;
b) ak ide o balenú bravčovú masť alebo vyškvarené
tuky, sú balené v nových obaloch a musia byť prijaté všetky opatrenia, aby sa zabránilo ich rekontaminácii,
c ) ak ide o veľkoobjemovú prepravu, potrubie, čerpadlá a nádrže a akékoľvek ďalšie veľkoobjemové
kontajnery alebo cisterny, použité pri preprave
výrobkov z výrobného závodu priamo na loď alebo
do pobrežných nádrží alebo priamo do prevádzkarní, boli pred použitím podrobené kontrole,
ktorou sa nezistili žiadne nedostatky.

§ 84
Suroviny na výrobu živočíšnych krmív
a farmaceutických
alebo technických výrobkov
(1) Dovoz surovín na výrobu živočíšnych krmív
a farmaceutických alebo technických výrobkov možno
povoliť iba zo štátov, ktoré sú uvedené na zozname
vyhotovenom podľa § 17.
(2) Po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly,
musia byť suroviny prepravené pod dozorom príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti priamo
a) do schváleného alebo registrovaného spracujúceho závodu, ktorý je pod stálym dozorom
príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti
a ktorý dá záruky, že suroviny budú použité len
na určené účely a že nebudú uvoľnené zo závodu
nespracované,
b) alebo do schváleného medziskladu alebo do
schválených triediacich zariadení.
(3) Tovar musí byť sprevádzaný osvedčením,
označeným registratúrnou značkou príslušnej hraničnej veterinárnej stanice alebo certifikovanou kópiou takéhoto osvedčenia a to až do závodu určenia.

§ 85
Včelárske produkty
Dovoz včelárskych produktov možno povoliť, iba
ak spĺňajú požiadavky ustanovené v § 105.

§ 86
Trofeje
(1) Dovoz trofejí možno povoliť, iba ak spĺňajú
požiadavky ustanovené v § 106.
(2) Ak ide o dovoz trofejí vo forme celých anatomických častí tiel, ktoré neboli podrobené ošetreniu,
tieto musia
a) pochádzať zo zvierat, z ktorých sa povoľuje dovoz
všetkých kategórií čerstvého mäsa, ktoré nebolo
podrobené žiadnemu ošetreniu,
b) byť ihneď balené, bez toho, aby prišli do kontaktu
s inými živočíšnymi produktmi, ktoré by ich mohli
kontaminovať, v samostatných, priehľadných a uzavretých obaloch, aby sa predišlo akejkoľvek ďalšej
kontaminácii,
c ) byť sprevádzané osvedčením, ktoré potvrdzuje,
že boli splnené podmienky, uvedené pod písmenom a) a b).
(3) Odpad, ktorý vznikol pri taxidermickom ošetrení a nie je súčasťou trofeje, musí byť odstránený.

§ 87
Hnoj
Dovoz neošetreného hnoja, ošetreného hnoja a
ošetrených produktov z neho vyrobených 67) možno
povoliť, ak
a) spĺňajú požiadavky ustanovené v § 107,
b) sú sprevádzané osvedčením podľa § 74 ods. 2
písm. c).

§ 88
Neošetrená vlna, srsť, vlas, štetiny, perie
a časti peria
Dovoz neošetrenej vlny, srsti, vlasu, štetín, peria
a časti peria možno povoliť, iba ak spĺňajú požiadavky
ustanovené v § 108.

Špecifické podmienky, týkajúce
sa zdravotnej neškodnosti, na dovoz
živočíšnych produktov inde neuvedených
ani nezahrnutých
§ 89
Mäsové výrobky vyrobené z hydinového
mäsa, mäsa zveriny z farmových chovov,
mäsa z voľne žijúcej zveriny, králičieho
mäsa
(1) Dovoz mäsových výrobkov, vyrobených z hy67)
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dinového mäsa, mäsa zveriny z farmových chovov,
mäsa z voľne žijúcej zveriny, králičieho mäsa možno
povoliť, iba ak
a) pochádzajú zo štátu uvedenom na zozname podľa
§ 17, z ktorého je povolený dovoz hydinového mäsa, mäsa zveriny z farmových chovov, mäsa z voľne žijúcej zveriny a králičieho mäsa alebo
b) pochádzajú zo štátu uvedenom na zozname podľa
§ 17, z ktorého je povolený dovoz hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a čerstvého mäsa a mäsových výrobkov z nich. V tomto prípade
musia byť podrobené tepelnému ošetreniu v hermeticky uzavretých nádobách pri hodnote F o vyššej alebo rovnej 3,00 a ak sú mäsové výrobky
vyrobené z iných zvierat ako sú ošípané, toto ošetrenie môže byť nahradené tepelným ošetrením, pri
ktorom sa uplatňuje vnútorná teplota najmenej
70 oC,
c ) použité čerstvé mäso spĺňa požiadavky podľa
tohto výnosu,
d) pochádzajú zo závodu, ktorý je schválený a poskytuje rovnaké záruky ako sú záruky uvedené
v osobitnom predpise ,8)
e ) sú pripravované, kontrolované a je s nimi manipulované v súlade s príslušnými požiadavkami,
uvedenými v osobitnom predpise, 1)
f) každá zásielka je sprevádzaná osvedčením.

§ 90
Konzumné vajcia a vaječné výrobky, med,
mlieko a mliečne výrobky, získané z iných
zvierat ako sú hovädzí dobytok, ovce, kozy
a byvoly
Dovoz konzumných vajec a vaječných výrobkov,
medu, mlieka a mliečnych výrobkov, získaných z iných
zvierat ako sú hovädzí dobytok, ovce, kozy a byvoly
možno povoliť, iba ak
a) spĺňajú požiadavky podľa tohto výnosu,
b) spĺňajú ďalšie požiadavky stanovené štátnou
veterinárnou správou,
c ) je každá zásielka sprevádzaná osvedčením.

§ 91
Slimáky a žabie stehienka, určené
na ľudskú výživu
(1) Pod pojmom slimáky sa rozumejú suchozemské ulitníky druhov Helix pomatia Linné, Helix
aspersa Muller, Helix lucorum a druhy rodu Achatinidae.
(2) Pod pojmom žabie stehienka sa rozumie zadná
časť tela, oddelená priečnym rezom za prednými končatinami, bez orgánov a bez kože, pochádzajúca
z druhov rodu Ranidae a ktorá je čerstvá, mrazená
alebo spracovaná.
(3) Pri dovoze produktov podľa odsekov 1 a 2
musia byť splnené nasledujúce podmienky
a) balenia slimákov bez ulít, varených a pripravených
k spotrebe alebo konzervovaných musia byť označené menom alebo ISO kódom štátu pôvodu
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a číslom schválenia výrobnej prevádzkarne tak,
aby sa tieto označenia nedali odstrániť,
b) každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčením
podľa § 74 ods. 2 písm. c).

(2) Zvieratá, ktoré majú byť usmrtené v rámci
národného programu eradikácie nákaz iných, než je
uvedené v odseku 1 písm. e) bod 1, nesmú byť vyvážané na územie iného štátu.

P IAT A Č AS Ť
VŠEOBECNÉ PODMIENKY VÝVOZU
TOVARU PODLIEHAJÚCEHO
VETERINÁRNEJ KONTROLE

(3) Tovar, ktorý podlieha veterinárnej kontrole a nesmie sa s ním obchodovať na území Slovenskej republiky je zakázané vyvážať na územie iného štátu.

Š IE ST A Č AS Ť
OSOBITNÉ PODMIENKY VÝVOZU
TOVARU PODLIEHAJÚCEHO
VETERINÁRNEJ KONTROLE

§ 92
(1) Predmetom vývozu môže byť iba taký tovar
podliehajúci veterinárnej kontrole, ktorý spĺňa tieto
podmienky
a) vyhovuje požiadavkám štátov určenia týkajúcim
sa zdravia zvierat,
b) pochádza z hospodárstiev, prevádzkarní alebo
iných zariadení, ktoré podliehajú pravidelným veterinárnym kontrolám,
c ) je označený a registrovaný takým spôsobom, že
bude možné zistiť hospodárstvo, prevádzkáreň alebo iné zariadenie pôvodu alebo tranzitu,
d) je pri preprave sprevádzaný osvedčeniami alebo
inými dokladmi podľa tohto výnosu a podľa požiadaviek štátov určenia; takéto osvedčenia alebo
doklady vydané úradným veterinárnym lekárom
zodpovedným za hospodárstvo, prevádzkareň
alebo iné zariadenie pôvodu musia sprevádzať
tovar podliehajúci veterinárnej kontrole až do
miesta určenia,
e) nepochádza
1. z hospodárstiev, prevádzkarní alebo iných
zariadení, oblastí alebo regiónov, ktoré podliehajú obmedzeniam z dôvodu podozrenia, vypuknutia alebo existencie nákazy podľa zoznamu A Medzinárodného úradu pre nákazy
alebo z dôvodov uplatňovania bezpečnostných opatrení,
2. z hospodárstva, prevádzkarne alebo iného zariadenia, oblasti alebo regiónu, ktorý podlieha
úradným obmedzeniam pri podozrení, vypuknutí alebo existencii nákazy inej, ako je uvedené v odseku 1 písm. e) bod 1 alebo z dôvodov uplatňovania bezpečnostných opatrení,
3. z hospodárstva, ktoré neposkytuje garancie
požadované vo vzťahu k nákazám iným, ako
je uvedené v odseku 1 písm. e) bod 1 v prípadoch, ak je tovar určený pre hospodárstva,
prevádzkarne alebo iné zariadenia situované
v štátoch, ktoré majú takéto garancie alebo sú
uznané za štáty bez výskytu nákaz na celom
území alebo jeho časti,
4. z hospodárstva, prevádzkarne alebo iného
zariadenia alebo z časti územia, ktoré neposkytuje dodatočné garancie, ak je tovar určený
pre štát alebo časť územia štátu, ktoré využívajú výhody dodatočných garancií,
f) v prípade jeho prepravy na niekoľko miest určenia,
je zoskupený do toľkých zásielok, koľko je miest
určenia, pričom každá zásielka musí byť sprevádzaná osvedčeniami alebo dokladmi uvedenými pod písmenom d),
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§ 93
Vývoz živých zvierat, spermy, embryí
a násadových vajec
(1) Vývoz živých zvierat, embryí a násadových vajec možno povoliť, iba ak spĺňajú požiadavky ustanovené v osobitnom predpise; 68) na vývoz spermy
sa primerane vzťahujú ustanovenia § 38 až 40 a § 44
až 47.

Vývoz mäsa jednotlivých druhov zvierat
§ 94
Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy
a nepárnokopytníky
(1) Mäso musí spĺňať nasledujúce požiadavky,
nesmie byť
a) získané zo zvierat, ktoré pochádzajú z chovu alebo oblasti, z ktorých z veterinárnych dôvodov je
zakázané premiestňovanie zvierat príslušného
druhu, a to pri výskyte slintačky a krívačky, klasického moru ošípaných, vezikulárnej choroby
ošípaných alebo enterovírusovej encefalomyelitídy ošípaných,
b) získané na bitúnku s výskytom slintačky a krívačky, klasického moru ošípaných, vezikulárnej
choroby ošípaných alebo enterovírusovej encefalomyelitídy ošípaných a nesmie byť podozrivé
z kontaminácie týmito nákazami,
c ) podrobené obmedzujúcim veterinárnym opatreniam.
(2) Mäso ošípaných, oviec a kôz nesmie byť získané zo zvierat, ktoré pochádzajú z chovu, v ktorom
sú nariadené opatrenia v dôsledku výskytu brucelózy
ošípaných, oviec a kôz. Tento zákaz platí najmenej
šesť týždňov po úradnom zistení posledného prípadu.
(3) Mäso, ktoré nespĺňa ustanovenie odsekov 1
a 2, nesmie byť označené značkou zdravotnej neškodnosti. 69)
68)

69)

§ 6 až 14 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/2001-100.
§ 20 ods. 3 a 4 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.

(4) Mäso uvedené v odseku 3, ak nie je určené
pre obchod s čerstvým mäsom, môže byť označené
značkou zdravotnej neškodnosti, 69) ak je táto značka
okamžite prekrytá zvláštnou značkou podľa odsekov
7 a 8. Takéto mäso musí byť získané, rozrábané, prepravované a skladované miestne alebo časovo oddelene od ostatného mäsa. Ustanovenia osobitného
predpisu 70 ) sa vhodne používajú na držanie a používanie nástrojov k označovaniu.
(5) Čerstvé bravčové mäso nesmie byť vyvezené
z časti štátu, ktorá nie je úradne bez výskytu afrického moru ošípaných do iných častí štátu, úradne
bez výskytu afrického moru ošípaných.
(6) Čerstvé bravčové mäso je povolené dovážať
do časti štátu, ktorá je úradne bez výskytu klasického
moru ošípaných, ak toto mäso je získané od
a) ošípaných spĺňajúcich ustanovenia osobitného
predpisu, 71)
b) nevakcínovaných ošípaných z chovov úradne bez
výskytu klasického moru ošípaných v časti štátu
úradne bez výskytu klasického moru ošípaných a zabitých v tejto oblasti na bitúnku, na ktorom ošípané vakcínované proti tejto nákaze neboli v uplynulých 12 mesiacoch zabíjané alebo boli zabíjané
časovo alebo miestne oddelene a mäso sa skladuje oddelene.
(7) Prepečiatkovanie sa vykoná tak, že sa značka
zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu 69)
prekryje krížikom tvoreným dvomi kolmými čiarami a priloženým šikmo tak, aby sa priesečník nachádzal
uprostred pečiatky a aby údaje uvedené na pečiatke
zostali čitateľné.
(8) Označenie uvedené v odseku 7 sa môže vykonať jednou značkou zdravotnej neškodnosti podľa
osobitného predpisu 69) s dobre čitateľnými nasledujúcimi údajmi
a) dve rovné čiary pretínajúce sa pod pravým uhlom
a ležiace diagonálne na značke tak, že priesečník
je uprostred a údaje sú čitateľné,
b) prípadne identifikáciu veterinárneho lekára, ktorý
vykonal prehliadku mäsa.

§ 95
Hydina
(1) Čerstvé hydinové mäso musí pochádzať z hydiny
a) narodenej na území štátu alebo dovezenej, ktorá
spĺňa veterinárne podmienky pre dovoz,
b) z c h o v u
1. na ktorý sa nevzťahujú žiadne obmedzujúce
veterinárne opatrenia vo vzťahu k hydine,
2. spĺňa ustanovenie osobitného predpisu, 71)

d) ktorá počas prepravy na bitúnok neprišla do styku
s hydinou infikovanou morom hydiny a pseudomorom hydiny,
e ) ktorej tranzit cez oblasti infikované morom hydiny
alebo pseudomorom hydiny je zakázaný, okrem
tranzitu bez zastavenia po hlavných cestách a železničných tratiach,
f) ktorej mäso pochádza z bitúnku, ktorý v čase
zabitia bol bez moru hydiny alebo pseudomoru
hydiny,
g) ktorej mäso je označené podľa odsekov 5 až 9,
h ) ktorej mäso určené do schváleného regiónu bez
výskytu pseudomoru hydiny je sprevádzané osvedčením.
(2) Ustanovenia odseku 1 sa netýkajú hydinového
mäsa
a) pre osobnú spotrebu,
b) v malých neobchodných zásielkach určených jednotlivcom,
c ) určeného pre spotrebu na palubách dopravných
prostriedkov, ktoré zabezpečujú medzinárodnú
prepravu.
(3) Čerstvé hydinové mäso podozrivé z kontaminácie vírusom moru hydiny alebo pseudomoru hydiny na bitúnku, v rozrábke, v sklade alebo počas
prepravy nemôže byť predmetom obchodu.
(4) Čerstvé hydinové mäso určené do schváleného regiónu, ktorý nevakcinuje proti pseudomoru
hydiny, musí byť získané z hydiny, ktorá nebola počas 30 dní pred zabitím vakcínovaná živou vakcínou
proti tejto nákaze.
(5) Čerstvé hydinové mäso musí byť osobitne
označené, 72) ak sa splnili hygienické požiadavky podľa osobitného predpisu .73)
(6) Čerstvé hydinové mäso, ktoré nespĺňa ustanovenie odseku 1 písm. b) až e), sa môže osobitne
označiť, 72) ak nie je určené pre obchod s čerstvým hydinovým mäsom, len ak sa toto označenie ihneď
a) prepečiatkuje tak, že sa značka zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu 74) prekryje
krížikom tvoreným dvomi kolmými čiarami a priloženým šikmo tak, aby sa priesečník nachádzal
uprostred pečiatky a aby údaje uvedené na pečiatke zostali čitateľné, alebo
b) nahradí jedným osobitným označením tvoreným
značkou zdravotnej nezávadnosti 74) prepečiatkovaným podľa písmena a).
(7) Na držanie a používanie nástrojov na osobitné
označovanie hydinového mäsa sa vzťahujú ustanovenia podľa osobitného predpisu. 75 )
72)

73)
70)

71)

§ 20 ods. 1 a 2 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 5 ods. 2 písm. a) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. marca 2001 č. 467/
2001-100.

74)

75)

§ 28 ods. 2 písm. c) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.
§ 28 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 43 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
§ 42 Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky zo 7. marca 2001 č. 678/2001-100.
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(8) Mäso uvedené v odseku 6 musí byť získané,
rozrábané, prepravované a skladované vždy
oddelene od ostatného mäsa hydiny a musí byť
zabránené jeho použitiu do výrobkov neošetrených
podľa § 98 ods. 2.
(9) Výnimkou z odsekov 6 až 8 a pri výskyte pseudomoru hydiny čerstvé hydinové mäso môže byť osobitne označené 73) značkou zdravotnej neškodnosti, 74)
ak toto mäso pochádza z hydiny

kratšom možnom čase oznámiť orgánu veterinárnej
starostlivosti, ktorý vykonáva veterinárny dozor v chove zveri alebo králikov.
(7) V závislosti od nákazovej situácie vykonáva
orgán veterinárnej starostlivosti vyšetrenia farmovej
zveri na zistenie stanovených nákaz povinných hláseniu.
(8) Na základe výsledkov veterinárnych kontrol a sledovania podľa vyššie uvedených odsekov a v závislosti od nákazovej situácie orgán veterinárnej starostlivosti nariadi obmedzenia pre použitie králičieho
mäsa alebo zveriny zo zveri z postihnutých farmových chovov alebo chovov v postihnutých oblastiach.

a) z chovu umiestneného v pásme pozorovania pri
výskyte pseudomoru hydiny, ale nie v ochrannom
pásme, v ktorom podľa epizootologického šetrenia
nebol zistený žiaden kontakt s ohniskom tejto nákazy,
b) z kŕdľa, v ktorom bolo počas piatich dní pred premiestnením hydiny vykonané virologické vyšetrenie u reprezentatívneho vzorku s negatívnym výsledkom,
c ) zo zariadenia, v ktorom na základe klinického vyšetrenia vykonaného štátnym veterinárnym lekárom počas 24 hodín pred premiestnením hydiny
nie je žiadny klinický príznak pseudomoru hydiny,
d) ktorá bola prepravená priamo na bitúnok z chovu
pôvodu v zapečatených dopravných prostriedkoch, ktoré sú pred a po každom presune vyčistené a dezinfikované,
e ) ktorá bola na bitúnku vyšetrená pri prehliadke ante
alebo post mortem so zameraním na príznaky pseudomoru hydiny.

(1) Zverina, uvádzaná do obehu a na výrobu potravín určených na verejnú konzumáciu, musí pochádzať z voľne žijúcej zveri, ktorá spĺňa tieto požiadavky

§ 96
Domáce králiky a zverina z farmových
chovov

(2) Orgány veterinárnej starostlivosti vykonávajú
pravidelné prieskumy zdravia voľne žijúcej zveri v poľovných revíroch vo svojej územnej pôsobnosti.

(1) Králičie mäso musí pochádzať zo zvierat z chovu alebo oblasti, na ktorú sa nevzťahujú žiadne nariadené zákazy z dôvodov zdravia zvierat.
(2) Zverina zo zveri z farmových chovov, uvádzaná do obehu a na výrobu potravín určených na verejnú konzumáciu, musí spĺňať požiadavky podľa
§ 94 a 95
(3) Zverina z voľne žijúcich párnokopytníkov, chovaných na farmách musí pochádzať z chovu, ktorý
podlieha pravidelným veterinárnym kontrolám orgánu
veterinárnej starostlivosti a nie je predmetom zdravotných obmedzení nariadených v dôsledku zdravotného prieskumu vykonaného podľa odsekov 4 až 7
alebo na základe výsledkov veterinárnej kontroly.

§ 97
Zverina z voľne žijúcej zveri

a) nepochádza z oblasti, na ktorú sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia nariadené z dôvodov zdravia
zvierat podľa ustanovení § 94 až 96,
b) nepochádza z poľovného revíru, na ktorý sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia nariadené z dôvodov zdravia zvierat podľa ustanovení odsekov 2
až 6.

(3) Orgány veterinárnej starostlivosti zhromažďujú
a využívajú výsledky z veterinárnych kontrol, ktoré sa
týkajú chorôb prenosných na zvieratá.
(4) Ak sa zistia ochorenia podľa odseku 2, výsledky prieskumu, ktoré sa vzťahujú na každý osobitný prípad, sa musia v najkratšom možnom čase oznámiť orgánu veterinárnej starostlivosti, ktorý vykonáva
veterinárny dozor v príslušnom poľovnom revíri.
(5) V závislosti od nákazovej situácie vykonáva
orgán veterinárnej starostlivosti vyšetrenia voľne žijúcej zveri na zistenie stanovených nákaz povinných
hláseniu.

(4) Orgány veterinárnej starostlivosti vykonávajú
pravidelné prieskumy zdravia králikov a zveri z farmových chovov vo svojej územnej pôsobnosti.

(6) Na základe výsledkov veterinárnych kontrol
a sledovania podľa vyššie uvedených odsekov
a v závislosti od nákazovej situácie orgán veterinárnej
starostlivosti zakáže obchodovanie s voľne žijúcou
zverou a zverinou z voľne žijúcej zveri z postihnutých
poľovných revírov.

(5) Orgány veterinárnej starostlivosti zhromažďujú
a využívajú výsledky z veterinárnych kontrol zdravia
zveri z farmových chovov alebo chovov králikov.

§ 98
Vývoz mäsových výrobkov

(6) Ak sa zistia ochorenia podľa odseku 5, výsledky prieskumu alebo veterinárnej kontroly, ktoré
sa vzťahujú na každý osobitný prípad, sa musia v naj-
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(1) Mäsové výrobky sú výrobky pripravené z čerstvého mäsa alebo s

a) čerstvým mäsom 76) , ktoré spĺňa ustanovenia podľa § 94 ods. 1 a 2,
b) dovezeným čerstvým mäsom, ktoré spĺňa veterinárne podmienky pre dovoz.
(2) Mäsové výrobky môžu byť pripravené aj z alebo s čerstvým mäsom, ktoré spĺňa ustanovenia podľa § 94 ods. 4 a ktoré bolo podrobené jednému z nasledujúcich ošetrení
a) ošetreniu teplom vykonaným
1. v hermetickej nádobe, pričom hodnota F c sa
rovná alebo je vyššia ako 3,00, alebo
2. ak sa jedná o výrobky pripravené len z bravčového mäsa alebo s bravčovým mäsom pochádzajúcim z chovu alebo z oblastí, ktoré nie
sú podrobené veterinárnemu zákazu v dôsledku výskytu afrického moru ošípaných,
a) mäso musí byť úplne vykostené a hlavné
miazgové uzliny musia byť odstránené,
b) každý kus mäsa musí byť pred zahriatím
uzatvorený do hermetického obalu, v ktorom bude predávaný,
c ) mäso musí byť v svojom obale ošetrené
teplom, ktoré zabezpečuje prísne dodržanie nasledujúcich podmienok
1. výrobok musí byť zahriaty najmenej na
60 oC po dobu najmenej štyroch hodín,
počas ktorých teplota v jadre musí dosiahnuť najmenej 70 oC po dobu najmenej 30 minút,
2. musí byť nepretržite kontrolovaná teplota reprezentatívneho počtu vzoriek z každej partie výrobku, ktorá musí byť vykonaná prostriedkom, ktorý má možnosť
automatického záznamu teploty v jadre
veľkých kusov a vo vnútri ohrievacieho
prístroja,
3. počas činnosti uvedenej v písmene a)
bod 2 musí byť mäso získané, rozrábané, prepravované a skladované miestne
alebo časovo oddelene od ostatného
mäsa,
4. po ošetrení musí byť každý obal označený značkou zdravotnej neškodnosti
podľa osobitného predpisu, 45)
5. príslušný orgán veterinárnej starostlivosti vedie zoznam podnikov, ktorých
vybavenie je schopné zaistiť dodržovanie teplôt uvedených v bode 2 písmeno
a) bod 1,
b) ak čerstvé mäso bolo získané zo zvierat, ktoré
nepochádzajú z ohniska nákazy podrobeného veterinárnemu zákazu podľa tohto výnosu pre daný
druh zvierat
1. ošetreniu teplom, ktoré je rozdielne od tepla
uvedeného v písmene a), pri ktorom je dosiahnutá teplota v jadre najmenej 70 oC, alebo
2. ak nákazou nie je vezikulárna choroba ošípaných, ošetreniu šuniek o hmotnosti najmenej
5,5 kg prirodzenou fermentáciou a zretím naj76)

§ 2 ods. 1 písm. c) Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. marca 2001 č. 678/
2001-100.

menej deväť mesiacov s aW rovnajúcim sa
alebo menej ako 0,93 a pH 6 alebo menej,
3. ak nákazou je slintačka a krívačka ošetrenie
podľa bodu 2 môže byť vykonané u nevykostenej šunky, ktorá splňuje iné podmienky
uvedené v bode 2.
(3) Výrobky uvedené v odseku 2 musia byť vyrábané len pod kontrolou štátneho veterinárneho lekára a musia byť chránené pred kontamináciou a rekontamináciou.
(4) Čerstvé mäso uvedené v odseku 2 musí byť
a) prepravované a skladované miestne alebo časovo
oddelene od ostatného mäsa,
b) používané spôsobom zabraňujúcim jeho zaradeniu do mäsových výrobkov iných ako uvedených v odseku 2,
c ) pri ošetrovaní mäsa podľa odseku 2 písm. a) bod
2 v dôsledku vzniku a pretrvávania afrického moru
ošípaných, čerstvé bravčové mäso musí byť označené podľa § 94 ods. 4.
(5) Mäsové výrobky, ktoré nesplňujú požiadavky
odsekov 1 až 4, nesmú byť označené značkou zdravotnej neškodnosti podľa osobitného predpisu. 45)
(6) Mäsové výrobky z bravčového mäsa nesmú
byť vyvezené z časti štátu, ktorá nie je úradne bez
výskytu afrického moru ošípaných, do iných častí
štátu, úradne bez výskytu afrického moru ošípaných,
ak tieto výrobky neboli ošetrené podľa odseku 2 písm.
a).

Vývoz ostatných živočíšnych produktov
§ 99
Mlieko, mliečne produkty a mledzivo, ktoré
nie sú určené na ľudskú výživu
(1) Každý kontajner na prepravu produktu musí
byť označený podľa povahy produktu.
(2) Každá zásielka musí byť sprevádzaná sprievodným dokladom s uvedením mena a registračného
čísla výrobného alebo spracovateľského závodu a tento doklad odosielateľ archivuje po dobu najmenej jedného roka.
(3) V sprievodnom doklade podľa odseku 2 musí
byť uvedené, že
a) surové mlieko alebo mledzivo bolo získané za
dodržania stanovených veterinárnych podmienok,
b) mlieko alebo ošetrené alebo spracované mliečne
produkty boli tepelne ošetrené pri teplote najmenej 72 o C po dobu aspoň 15 sekúnd alebo
akoukoľvek kombináciou teploty a času, ktorá má
najmenej rovnaký tepelný účinok a zapríčiní negatívnu reakciu vo fosfatázovom teste, nasledovanou
1. u sušeného mlieka alebo sušených mliečnych
produktov procesom sušenia
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2. u kyslých mliečnych produktov procesom, pri
ktorom je pH znížené pod 6 po dobu najmenej
jednej hodiny
c ) sušené mlieko a sušené mliečne produkty spĺňajú
nasledujúce požiadavky
1. po ukončení procesu sušenia boli vykonané
všetky opatrenia na zabránenie kontaminácie
produktu
2. konečný produkt je v nových kontajneroch
d) veľkoobjemové kontajnery a dopravné prostriedky
pred prepravou boli dezinfikované schváleným dezinfekčným prostriedkom.

(4) Čerstvé alebo chladené kože a kožky musia
spĺňať rovnaké zdravotné podmienky ako sú podmienky pre čerstvé mäso uvedené § 94 až 97.

§ 100
Črevá

§ 102
Kosti a výrobky z kostí (okrem kostných
múčok), rohy a výrobky z nich (okrem
múčok z nich vyrobených) a kopytá
a výrobky z nich (okrem múčok z nich
vyrobených)

(1) Každá zásielka musí byť sprevádzaná sprievodným dokladom, v ktorom je uvedený závod pôvodu.
(2) Závodom pôvodu uvedeným podľa odseku 1
musí byť
a) kde sú črevá solené alebo sušené v mieste pôvodu a kde solené a sušené črevá sú následne
ošetrené pre iné účely, závod schválený orgánom
veterinárnej starostlivosti,
b) v ostatných prípadoch závod schválený na vývoz
do Európskej únie, pod podmienkou, že črevá sú
prepravované spôsobom, ktorý zabraňuje ich kontaminácii.

§ 101
Kože a kožky párnokopytníkov, ktoré
neboli ošetrené stanoveným procesom
činenia
(1) Ustanovenia tohoto paragrafu sa netýkajú
a) koží a kožiek párnokopytníkov, na ktoré sa vzťahuje osobitný prepis, 1)
b) koží a kožiek párnokopytníkov, ktoré boli ošetrené
stanoveným procesom činenia,
c ) wet blue koží,
d) piklovaných koží,
e ) vápnených koží, ošetrených vápnom a v náleve pri
pH od 12 do 13 po dobu najmenej osem hodín.
(2) Ustanovenia sa týkajú čerstvých, chladených
a ošetrených koží a kožiek.

(5) Každá zásielka ošetrených koží a kožiek musí
byť sprevádzaná sprievodným dokladom, v ktorom je
potvrdené, že
a) kože a kožky boli ošetrené podľa odseku 3,
b) zásielka nebola v kontakte s inými živočíšnymi
produktmi alebo živými zvieratami, ktoré predstavujú riziko šírenia nákaz.

Ak sú tieto produkty určené na ľudskú výživu
alebo na kŕmenie zvierat, musia spĺňať rovnaké zdravotné podmienky ako sú podmienky pre
a) čerstvé mäso uvedené v § 94 až 97,
b) mäsové výrobky uvedené v § 98.

§ 103
Krv párnokopytníkov a hydiny a výrobky
z nej
(1) Čerstvá krv určená na ľudskú spotrebu musí
spĺňať rovnaké zdravotné podmienky, ako sú podmienky pre čerstvé mäso uvedené v § 94 až 97.
(2) Výrobky z čerstvej krvi určené na ľudskú spotrebu musia spĺňať zdravotné podmienky stanovené
orgánom veterinárnej starostlivosti.
(3) Čerstvá krv a výrobky z nej definované v odsekoch 4 až 8, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, musia primeraným spôsobom spĺňať zdravotné
podmienky uvedené v § 81 a podmienky uvedené
v osobitnom predpise. 9)
(4) Krvou sa rozumie celá krv definovaná ako nízkorizikový materiál podľa osobitného predpisu. 9)

(3) Ošetrenou kožou a kožkou sa rozumie koža
a kožka

(5) Krvnými produktmi sa rozumejú krvné časti,
ktoré môžu byť podrobené ošetreniu inému ako podľa
osobitného predpisu 9) alebo krv, ktorá bola ošetrená
inak ako podľa osobitného predpisu. 9)

a) sušená, alebo
b) suchosolená alebo mokrosolená po dobu najmenej 14 dní pred odoslaním, alebo
c ) solená po dobu sedem dní morskou soľou s 2 %
prídavkom uhličitanu sodného, alebo
d) sušená po dobu 42 dní pri teplote najmenej
20 oC, alebo
e ) konzervovaná stanoveným procesom iným ako činenie.

(6) Produktmi používanými na in vitro diagnostiku
sa rozumejú balené produkty, pripravené na použitie
koncovým užívateľom, ktoré obsahujú krvný produkt
a používajú sa ako reagent, reagenčný produkt, kalibrátor, súprava alebo akýkoľvek iný systém, používaný samostatne alebo v kombinácii, ktorý je určený
na použitie in vitro na vyšetrenie vzoriek živočíšneho
alebo ľudského pôvodu, okrem darovaných orgánov
alebo krvi, na diagnostiku fyziologického stavu, zdra-
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votného stavu, ochorenia alebo genetickej abnormality alebo na stanovenie bezpečnosti a kompatibility
s reagentami.
(7) Laboratórnym reagentom sa rozumie balený
produkt, pripravený na použitie koncovým užívateľom
a určeným na laboratórne použitie ako reagent alebo
reagenčný produkt, používaný samostatne alebo
v kombinácii.

(2) Trofeje iných druhov zvierat ako uvedených
v odseku 1 môžu byť predmetom obchodovania bez
toho, aby boli podrobené zákazom alebo obmedzeniam zo zdravotných dôvodov.
(3) Trofeje párnokopytníkov a vtákov, určených na
obchodovanie, ktoré nie sú podrobené úplnému taxidermickému ošetreniu, ktorá zaistí ich konzerváciu
pri teplote okolia, musia spĺňať nasledujúce podmienky

(8) Úplným ošetrením sa rozumie
a) ošetrenie teplom pri teplote 65 oC po dobu najmenej troch hodín, nasledované kontrolou účinnosti,
b) ožiarenie 2,5 megarádmi alebo gama lúčmi, nasledované kontrolou účinnosti,
c ) zmena pH na hodnotu 5 po dobu najmenej dvoch
hodín, nasledované kontrolou účinnosti,
d) ošetrenie podľa osobitného predpisu, 9)
e ) akékoľvek iné ošetrenie alebo proces určený orgánom veterinárnej starostlivosti.

§ 104
Konské sérum
Sérum musí pochádzať zo zvierat, ktoré nie sú
postihnuté nákazami, ku ktorým sú koňovité vnímavé 18) a bolo získané zo zariadenia alebo centra, na
ktoré sa nevzťahujú zdravotné obmedzenia podľa
osobitného predpisu. 18)

§ 105
Včelárske produkty
(1) Včelárske produkty, med, včelí vosk, materská
kašička, propolis alebo peľ, ktoré nie sú určené na
ľudskú výživu alebo priemyselné využitie, ale určené
len na použitie vo včelárstve, musia spĺňať nasledujúce požiadavky
a) nesmú pochádzať z oblasti, na ktorú sa vzťahujú
opatrenia nariadené v dôsledku výskytu moru
včelieho plodu alebo akarapózy, ak región určenia
je uznaný za región bez akarapózy alebo je v ňom
vykonávaný schválený program ozdravovania
podľa osobitného predpisu, 27)
b) musia spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu. 27)
(2) Štátna veterinárna správa môže určiť osobitné
podmienky na dovoz. 16)

§ 106
Trofeje
(1) Trofeje párnokopytníkov a vtákov, určených na
obchodovanie, musia byť podrobené úplnému taxidermickému ošetreniu, ktorá zaistí ich konzerváciu pri
teplote okolia alebo musia spĺňať podmienky uvedené
v odseku 3.

a) musia pochádzať zo zvierat z oblasti, na ktorú sa
nevzťahujú obmedzujúce opatrenia nariadené
v súvislosti s výskytom nákaz, ku ktorým je príslušný druh zvierat vnímavý, alebo
b) musia spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 4
a 5, ak pochádzajú z oblasti, na ktorú sa vzťahujú
obmedzujúce opatrenia nariadené v súvislosti
s výskytom nákaz, ku ktorým je príslušný druh
zvierat vnímavý.
(4) Trofeje tvorené len kosťami, rohmi, kopytami,
pazúrmi, parohmi alebo zubami musia byť
a) ponorené do vriacej vody po primeranú dobu tak,
aby boli z kostí, rohov, kopýt, pazúrov, parohov
alebo zubov odstránené akékoľvek iné časti,
b) dezinfikované so schváleným dezinfekčným prípravkom, najmä s peroxidom vodíka, ak ide o kosti,
c ) individuálne balené v priehľadných a uzatvorených obaloch ihneď po ošetrení bez kontaktu
s inými produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by
ich mohli kontaminovať tak, aby sa zabránilo ich
následnej kontaminácii,
d) sprevádzané sprievodným dokladom potvrdzujúcim splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až d).
(5) Trofeje tvorené len kožami a kožkami musia
byť
a) sušené, alebo
b) sucho alebo mokro solené po dobu najmenej 14 dní
pred odoslaním, alebo
c ) konzervované ošetrením iným ako činenie schváleným orgánom veterinárnej starostlivosti,
d) individuálne balené v priehľadných a uzatvorených
obaloch ihneď po ošetrení bez kontaktu s inými
produktmi živočíšneho pôvodu, ktoré by ich mohli
kontaminovať, tak, aby sa zabránilo ich následnej
kontaminácii,
e ) sprevádzané sprievodným dokladom potvrdzujúcim splnenie podmienok uvedených v písmenách
a) až d).

§ 107
Hnoj
(1) Hnojom sa rozumie akýkoľvek exkrement a moč
párnokopytníkov, nepárnokopytníkov a hydiny s alebo
bez steliva a guáno.
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(2) Neošetrený hnoj párnokopytníkov, určený na
obchodovanie, musí spĺňať nasledujúce požiadavky
a) musí pochádzať z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú
obmedzujúce opatrenia nariadené v dôsledku výskytu nákaz, alebo
b) je určený na spracovanie v zariadení schválenom
orgánom veterinárnej starostlivosti na výrobu produktov podľa odseku 4.
(3) Neošetrený hnoj hydiny, určený na obchodovanie, musí spĺňať nasledujúce požiadavky
a) musí pochádzať z oblasti, na ktorú sa nevzťahujú
obmedzujúce opatrenia nariadené v dôsledku výskytu moru hydiny alebo pseudomoru hydiny,
b) ak pochádza z hydiny vakcínovanej proti pseudomoru hydiny, nesmie byť odoslaný do regiónu,
ktorý je uznaný za región bez výkonu vakcinácie
proti pseudomoru hydiny podľa osobitného predpisu. 21)
(4) Ošetrený hnoj a ošetrené produkty z neho vyrobené, určený na obchodovanie, musia spĺňať nasledujúce požiadavky
a) musia pochádzať zo zariadenia schváleného orgánom veterinárnej starostlivosti,
b) musia byť
1. bez salmonel (žiadna salmonela v 25 g ošetreného produktu)
2. bez enterobacteriaceae na základe počtu aeróbnych baktérií, ktorý je menší ako 1000 cfu na gram
ošetreného produktu
3. podrobené zníženiu spórotvorných baktérií a toxických útvarov,
c ) po spracovaní musia byť skladované v dobre zapečatenom a izolovanom sile alebo primerane zapečatených obaloch (plastické mechy) tak, aby sa
zabránilo ich kontaminácii alebo sekundárnej infekcii a zvlhnutiu.

§ 108
Neošetrená vlna, srsť, vlas, štetiny, perie
a časti peria
(1) Neošetrená vlna, srsť, vlas, štetiny, perie a časti peria, určené na obchodovanie, musia byť bezpečne
zabalené a suché a musia byť zaslané priamo do závodu určenia alebo skladu spôsobom, ktorým sa zabráni šírenie patogénov.
(2) Štetiny ošípaných z regiónov, v ktorých sa vyskytuje africký mor ošípaných, musia spĺňať nasledujúce požiadavky
a) musia byť varené, farbené alebo bielené, alebo
b) boli podrobené inému ošetreniu, ktorým sa zničia
patogény, a toto ošetrenie potvrdí príslušný orgán
veterinárnej starostlivosti. Umytie v závode sa nepovažuje za ošetrenie podľa tohto písmena.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa netýkajú dekoratívneho peria alebo peria
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a) u cestovateľov pre ich súkromné účely, alebo
b) tvoriaceho zásielku zaslanú fyzickej osobe na nepriemyselné využitie.

SIE D M A Č AS Ť
SCHVÁLENIE KARANTÉNNYCH STANÍC
A FYZICKÁ KONTROLA ŽIVOČÍŠNYCH
PRODUKTOV
§ 109
Všeobecné podmienky pre schválenie
karanténnych staníc
Schválená karanténna stanica musí
a) spĺňať podmienky na účely kontroly živých zvierat
uvedené v § 7 ods. 2 písm. b), d), e), g), i) a j),
b) byť umiestnená v mieste vzdialenom od chovov
alebo iných miest, v ktorých sa nachádzajú zvieratá vnímavé k nákazám,
c ) mať systém účinnej kontroly, aby bola zabezpečená adekvátna surveillance zvierat.

§ 110
Fyzická kontrola živočíšnych produktov
(1) Cieľom fyzických kontrol živočíšnych produktov je zabezpečiť, aby produkty zodpovedali účelu,
uvedenom na osvedčení alebo v doklade, pričom záruky týkajúce sa pôvodu, potvrdené štátom pôvodu,
musia zaručovať, že preprava živočíšnych produktov
nezmení ich pôvodne garantovanú kvalitu.
(2) Fyzické kontroly sa vykonávajú
a) senzorickým vyšetrením vône, farby, konzistencie,
chuti,
b) jednoduchými fyzickými alebo chemickými testmi
rezom, rozmrazovaním, skúškou varom a pečením,
c ) laboratórnymi testmi na detekciu reziduí, patogénov, kontaminantov, dôkazov svedčiacich o zmene.
(3) Bez ohľadu na druh živočíšneho produktu musí
byť vykonaná kontrola
a) podmienok prepravy a dopravného prostriedku
najmä za účelom identifikovania nedostatkov alebo zmien v chladiacom reťazci,
b) skutočnej váhy zásielky a váha uvedená v osvedčení alebo doklade musia byť porovnané a v prípade potreby musí byť celá zásielka odvážená,
c ) obalového materiálu a všetky označenia (pečiatky,
etikety) musia byť skontrolované, aby sa zabezpečil ich súlad s osobitnými predpismi, 1)
d) predpísanej teploty a jej dodržanie počas prepravy,
e ) celej sady balení alebo, v prípade veľkospotrebiteľských balení, vzoriek musí byť skontrolovaná pred
tým, ako sa podrobí senzorickému vyšetreniu a fyzikálnym, chemickým a iným laboratórnym testom.

(4) Testy musia byť vykonávané tak, aby zahŕňali
celé vzorky odobraté z celej zásielky, ktorá, ak je to
potrebné, musí byť čiastočne vyložená, aby sa zabezpečilo, že všetky časti zásielky sú dostupné.

b) kontrolami vzoriek sa zistili nedostatky,
c ) u predchádzajúcej zásielky sa zistili nedostatky,
d) veterinárny inšpektor hraničnej veterinárnej stanice má podozrenie na nedostatky,

(5) Vyšetrenia musia byť vykonané u 1 % jednotiek
alebo balení zásielky, najmenej u dvoch a najviac u
10 jednotiek (balení). V závislosti od produktov a okolností možno vykonať rozsiahlejšie kontroly.

(9) Po skončení fyzickej kontroly musí veterinárny
inšpektor hraničnej veterinárnej stanice potvrdiť jej
vykonanie uzavretím a úradným opečiatkovaním všetkých otvorených balení a príslušný colný orgán musí
opätovne zaplombovať všetky kontajnery, pričom číslo
plomby musí byť potom zapísané do hraničných prepravných dokladov.

(6) Ak ide o veľkoobjemové tovary, musí byť odobratých najmenej päť vzoriek z rôznych častí zásielky.
(7) Ak sa vykonávajú náhodné laboratórne testy,
ktoré hneď neposkytnú výsledky a ak nehrozí nebezpečenstvo vo vzťahu k zdraviu ľudí a zdraviu zvierat,
môže byť zásielka prepustená. Ak však laboratórne
testy boli vykonávané z dôvodu podozrenia na nedostatky alebo predchádzajúce testy boli pozitívne, zásielky nesmú byť prepustené.
(8) Dopravné prostriedky musia byť úplne vyložené v týchto prípadoch:
a) nakládka bola vykonaná takým spôsobom, že ani
čiastočné vyloženie zásielky neumožňuje prístup
ku všetkým častiam zásielky,

Ô S M A Č A S Ť
Záverečné ustanovenie
§ 111
Účinnosť
Tento výnos
hlásenia.

nadobúda

účinnosť

dňom

vy-

Minister
Pavel Koncoš, v. r.
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Príloha c. 1
k výnosu c. 28/2001/3-100
Minimálne priestory pre jednotlivé druhy zvierat pri preprave

A) DOMESTIKOVANÍ NEPÁRNOKOPYTNÍCI
Železnicná doprava a cestná doprava
Kategória zvierat
(ks)

Plocha na zviera
2

(m )
2

Dospelé kone

1,75 m

Mladé kone 6 – 24 mesiacov
(pre prepravu do 24 hodín)

1,20 m

Mladé kone 6 – 24 mesiacov
(na prepravu nad 48 hodín)

2,40 m

Poníky
(do 144 cm kohútikovej výšky)

1,00 m

Žriebätá 0 – 6 mesiacov

1,40 m

2

2

(0,7 m x 2,5 m)

*)

(0,6 m x 2,0 m)
(1,2 m x 2,0 m)

2

(0,6 m x 1,8 m)

2

(1,0 m x 1,4 m)

*) Štandardná použitel ná šírka železnicných vozidiel je 2,6 - 2,7 m.
Poznámka: V priebehu dlhej prepravy musia mat žriebätá a mladé kone možnost l ahnút si.
Tieto údaje sa môžu odchyl ovat najviac o 10 %, ak ide o dospelé kone a poníky a najviac o 20 %, ak ide o mladé kone a
žriebätá, v závislosti od hmotnosti a vel kosti kona, fyzickej kondície, meteorologických podmienok a predpokladaného casu
prepravy.
Letecká doprava
Hustota naloženia nepárnokopytníkov vo vzt ahu k povrchovej ploche
Živá hmotnost zvierat a
(kg)
0 – 100
100 – 200
200 – 300
300 – 400
400 – 500

Plocha na zviera
(m2 )
0,42
0,66
0,87
1,04
1,19

1

500 – 600
600 – 700
700 – 800

1,34
1,51
1,73

Lodná doprava
Živá hmotnost zvierat a
(kg)
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 600
600 – 700

Plocha na jedno zviera
(m2 )
0,90 – 1,175
1,175 – 1,45
1,45 – 1,725
1,725 – 2,00
2,00 – 2,25

B) HOVÄDZÍ DOBYTOK
Železnicná doprava a cestná doprava
Kategória zvierat
(ks)
Malé tel atá
Stredne vel ké tel atá
Tažké tel atá
Stredne vel ký hovädzí dobytok
Vel ký hovädzí dobytok
Vel mi vel ký hovädzí dobytok

Približná živá hmotnost zvierat
(kg)
55
110
200
325
550
>700

Plocha na jedno zviera
(m2)
0,30 – 0,40
0,40 – 0,70
0,70 – 0,95
0,95 – 1,30
1,30 – 1,60
> 1,60

Tieto údaje sa môžu líšit , v závislosti od hmotnosti a vel kosti zvierat, fyzickej kondície, meteorologických podmienok
a predpokladaného casu prepravy.
Letecká doprava
Kategória zvierat
(ks)

Približná živá hmotnost zvierat
(kg)
50
70
300
500

Tel atá
Hovädzí dobytok

Plocha na zviera
(m2)
0,23
0,28
0,84
1,27

Lodná doprava
Živá hmotnost zvierat a
(kg)
200 – 300
300 – 400
400 – 500
500 – 600
600 – 700

Plocha na jedno zviera
(m2)
0,81 – 1,0575
1,0175 – 1,305
1,305 – 1,5525
1,5525 – 1,80
1,80 – 2,025

2

Gravidné zvieratá musia mat o 10 % viac priestoru.

C) OVCE A KOZY
Železnicná doprava a cestná doprava
Kategória zvierat
(ks)
Rohaté ovce a jahnatá
o hmotnosti 26 kg a viac.
Bezrohé ovce
Vysoko gravidné ovce
Kozy

Vysoko gravidné kozy

Približná živá hmotnost zvierat
(kg)

Plocha na jedno zviera
(m2)
0,20 – 0,30
>0,30
0,30 – 0,40
>0,40
0,40 – 0,50
>0,50
0,20 – 0,30
0,30 – 0,40
0,40 – 0,75
0,40 – 0,50
>0,50

<55
>55
<55
>55
<55
>55
<35
35 – 55
>55
<55
>55

Vyššie uvedené povrchové plochy sa môžu líšit v závislosti od plemena, vel kosti, fyzickej kondícii a dlžke srsti zvierat, rovnako
ako aj od meteorologických podmienok a predpokladaného casu prepravy.

Lodná doprava
Hustota naloženia oviec a kôz
Živá hmotnost zvierat a
(kg)
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70

Plocha na jedno zviera
(m2)
0,24 – 0265
0,265 – 0,290
0,290 – 0,315
0,315 – 0,34
0,34 – 0,39

D) OŠÍPANÉ
Všetky ošípané musia mat možnost si vo svojej prirodzenej polohe l ahnút a postavit sa.
2

Hustota naloženia pre ošípané o živej hmotnosti približne 100 kg nemá presahovat 235 kg/m .
Vzhl adom na plemeno, vel kost a fyzickú kondíciu ošípaných musí byt vyššie uvedená minimálna požadovaná plocha povrchu
zvýšená. Maximálne zvýšenie o 20 % môže byt požadované v závislosti na meteorologických podmienkach a na dobe prepravy.
Letecká doprava
Hustota naloženia zvierat musí byt pomerne vysoká, aby sa vylúcilo poranenie pri štarte alebo pristávaní lietadla alebo v prípade
turbulencie. Všetky zvieratá musia mat stále možnost si l ahnút . Pri rozhodovaní o hustote naloženia sa musí brat do úvahy
pocasie, dlžka prepravy a hodina príletu.
Priemerná hmotnost zvierat a
(kg)
15
25
50
100

Plocha na jedno zviera
2
(m )
0,13
0,15
0,35
0,51

Lodná doprava
Priemerná hmotnost zvierat a
(kg)

Plocha na jedno zviera

3

(m2)
0,20
0,28
0,37
0,60
0,85
0,95
1,10
1,50

>10
20
45
70
100
140
180
270

E) HYDINA
Hustota naloženia hydiny pre prepravu v kontajneroch
Kategória hydiny

Priestor
(cm2)
21 –25 na jeden kus
180 – 200 cm2 / kg

Jednodnové kurcatá
Hydina o ž.h. menej ako 1,6 kg

160 cm2 / kg

Hydina o ž.h. 1,6 kg a viac, ale menej
ako 3 kg
Hydina o ž.h. 3 kg a viac, ale menej
ako 5 kg
Hydina o ž.h. 5 kg a viac

115 cm2 / kg
105 cm2 / kg

Tieto údaje môžu kolísat nie len podl a živej hmotnosti a vel kosti hydiny, ale tiež v závislosti na jej fyzickej kondícii,
meteorologických podmienkach a predpokladanej dobe prepravy.

F) RYBY
Najväcšia prípustná hustota a teplota osádky pri preprave niektorých druhov a kategórií sladkovodných rýb pri konštantnom
okyslicovaní vody.
Kategória rýb

Sladkovodné nížinné druhy rýb
Generacná ryba
Tržná ryba
Násada
Sladkovodné lososovité druhy rýb
Generacná ryba
Tržná ryba
Násada

Pomer objemu prepravovaných
rýb a vody v prepravných
nádržiach

Teplota vody pri
preprave rýb
v letnom období

Teplota vody pri
preprave v jarnom
a jesennom období

1:3-4
1:3
1:4

10-12 °C

5-6 °C

1:4-5
1:4
1:5

6-8 °C

3-5 °C

4

Príloha c. 2
k výnosu c. 28/2001/3-100
Plán prepravy

Prepravca
(meno, adresa)

Dopravný prostriedok

Podpis prepravcu
Druh zvierat:

(a)

Evidencné císlo vozidla
Popis trasy cesty:

(a)

Pocet:
Predpokladaná doba cesty :
Miesto odchodu:
(a)
Miesto a krajina urcenia
Císlo veterinárneho osvedcenia:

(a)
Peciatka a podpis veterinárneho lekára v mieste
odchodu.

Peciatka a podpis veterinárneho lekára na
oddychovom mieste.

(b)
Meno osoby zodpovednej za prepravu pocas cesty.

(b)
Peciatka a podpis veterinárneho lekára na
schválenom hranicnom prechode.

(a)
Dátum a cas odchodu:

(a)

(c)
(d)

Plánované zastávky na oddychových miestach alebo
(a)

Miesto a adresa

miesta

Dátum a cas

prekládky: Realizované zastávky na oddychových miestach,, alebo miestach prekládky

Dlžka doby zastavenia

Dôvod zastavenia

Miesto a adresa

(d)

Dátum a cas

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

5

a) vyplní prepravca pred odchodom
b) vyplní príslušný veterinárny lekár v mieste
odchodu
c) vyplní prepravca pocas prepravy
d) vyplní zodpovedný veterinárny lekár v mieste výstupu
(e) vyplní prepravca po príchode na miesto urcenia.

Dátum a cas príchodu na miesto urcenia
(e)
Podpis osoby zodpovednej za transport zvierat pocas trvania prepravy

(e)

Poznámky:

6

1.2. Vysvetlivky, použité skratky

Typ formulácie (úprava):
Slovensky
AB
CS
DG
DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK
MOV
MK
MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP

podl a G.I.F.A.P.
AE
CS
WG
SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
EW
GR

CB
OL
SL
BB
FS

LS
SS
WS
SS
RB
EO
DP
PA
TP
VP
VP
GA
GP
TB
SU
SG
SP

iné
aerosolová bombicka
mikroenkapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu ("dry flowable")
tekutý dispergovatel ný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovatel ný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovatel ný (zmácatel ný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovatel ný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapac / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšt adlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovatel ného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovatel ného mikroenkapsulovaného koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné
moridlo práškové nedispergovatel né
moridlo práškové dispergovatel né
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovatel ný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo došticky uvolnujúce úcinnú látku
sácky s práškovitým koncentrátom uvolnujúce úcinnú látku
sprayová bombicka
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s velmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

WSP

1.3. Bezpecnost práce - odporúcané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Ochrana rúk a nôh
Kód

Ochrana hlavy
a celého tela

Kód

Ochrana tváre

Kód

1

pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera

1

ochranná maska s filtrom, alebo izolacný prístroj

1

2

ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare

3

ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom

4

ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti prachu

gumové rukavice
gumová obuv

Poznámka:
kód 1.1.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolacný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.2.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.3.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.4.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavice a
gumová obuv
Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.
Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých plodinách
(napr. slnecnica) použit na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom alebo izolacný dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použit okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix„ zmesi sa musia použit OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z danej zmesi.
Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovat s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpecnosti práce, Trnavská
cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovat
s
Toxikologickým informacným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Dumbierska 3, 831 01
Bratislava, tel : 07-54 77 41 66.
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1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a d alšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúcené všetky prípravky. V ostatných ochranných pásmach je použitie
prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
PHO1
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
povrchových
vôd (pokial nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí
zákaz pre celé 2. pásmo).
PHO2
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokial nie
je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí zákaz pre celé 2.
pásmo). Vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných zdrojov môžu byt tieto prípravky použité
za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použit ak sa do 24 hodín ocakávajú dažd ové zrážky,
b) nesmú sa použit vo vnútornej casti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k odberu vodárnami,
c) prípravky sa môžu používat vo vnútornej casti PHO 2. stupna povrchových vôd za predpokladu, že bude dodržaný 50
m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodnovaciemu kanálu a d alej budú
z ošetrenia týmito prípravkami vylúcené svahovité pozemky (nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do
povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpecit zvýšený dohl ad, prípadne sledovanie rezíduí v in-dikovaných
prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadat na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnost ošetrenia daných pozemkov.
PHO3
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokial nie
je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , platí obmedzenie pre
celé 2. pásmo).
PHO4
Prípravky sú vylúcené z použitia vo vnútornej casti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a po-vrchových
vôd. Pokial nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu cast , sú vylúcené z použitia
v celom 2. pásme
hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovat v blízkosti miest zásobovaných studnicnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán).
PHO5
Prípravky sú vylúcené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povr-chových vôd a z 3.
pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovat
v blízkosti miest
zásobovaných studnicnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použit na
pozemkoch urcených na pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité na výrobu detskej výživy. Aplikáciu možno
podl a daných miestnych podmienok povolit v dávke na dolnej hranici povoleného dávkovania. Aplikáciu nemožno povolit
na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.
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1.5. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo vel kospotrebitel skom balení
1

2

3

4

5

6

7

8

DÉCKO
D-ETHO

ALI
ALI

QEN
QEN

EK
EK

4 N
4 N

-

III
III

NOV

CHS

MKD

RN

3 -

ACS
DUP

ACS
PHB

EK
DG

157 g/l
97 g/l
94 g/l
6,25 g/l
30 g/l
320 g/l
80 %

RN
RN

DIVIDEND
STAR 036 FS
DON 320 EC
EVOLUS
80 WG
CHINOOK 200
FS
ID -ECOLURE
IT –ECOLURE
MEGA
MAXIM STAR
025 FS
PD-KOMBI

desmedipham
desmedipham
ethofumesate
cyproconazole
difenoconaole
desmedipham
azafenidin

RN
RN

BAY

BAY

MKD

100 g/l
100 g/l

FYT
FYT

FYT
FYT

FL
FL

imidacloprid
beta cyfluthrin
zmes feromónov
zmes feromónov

NOV

CHS

MKD

ALI

QEN

EK

PD-MIX

ALI

QEN

EK

P-ETHO

ALI

QEN

EK

PERIDIAM
BLEU
BRILLANT
-P 8005
PERIDIAM
BRILLANT
SILVER
-P 98004
ROUNDUP
FORTE

ACS

ACS

LS

cyproconazole
fludioxonil
desmedipham
phenmedipham
desmedipham
phenmedipham
ethofumesate
phenmedipham
polymér
vinylacetátu

ACS

ACS

LS

MON

MON

LS
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10 11

12

13

14

01-11-0558
01-11-0559

2006
2006

-

-

IV 01-01-0566

2006

-

5 N
3 N

-

III
-

01-11-0569
01-11-0565

2006
2006

-

RN

6 N

-

-

01-01-0573

2006

-

RN
RN

0 N
0 N

-

-

01-10-0563
01-10-0564

2005
2005

-

6,25 g/l
18,7 g/l
3,4 %
12,5 %
80 g/l
80 g/l
94 g/l
97 g/l
52,5 g/l

RN

3 -

-

IV 01-01-0567

2006

-

RN

4 N

-

III

01-11-0561

2006

-

RN

4 N

-

III

01-11-0562

2006

-

RN

4 N

-

III

01-11-0560

2006

-

RN

4 N

-

-

01-23-0571

2005

-

polymér
vinylacetátu

52,5 g/l

RN

4 N

-

-

01-23-0572

2005

-

glyfosát -amónna
sol

680 g/kg

RN

4 N

-

-

01-11-0570

2006

-

PLODINA

ŠKODLIVÝ CINITEL

DÁVKA

OCHR:
DOBA

POZNÁMKA

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živocíšnym škodcom

cyproconazole + difenoconazole
DIVIDEND STAR 036 FS
pšenica ozimná

mazlavá snet pšenicná,
mazlavá snet hladká

1,0 l /t

AT

1,5 l/t

AT

2 l / 100 kg

AT

vošky

1,0 l/t

AT

prašná snet ovsová

1,5 l/t

AT

Poznámka:
morenie osiva pred výsevom

cyproconazole + fludioxonil
MAXIM STAR 025 FS
jacmen jarný

prašná snet jacmenná

Poznámka:
morenie osiva pred výsevom

imidacloprid + beta cyfluthrin
CHINOOK 200 FS
rozsah použitia:
repka

škodcovia vzchádzajúcich rastlín

Poznámka:
morenie pred výsevom

imidacloprid + pencycuron
PRESTIGE 290 FS
rozšírenie rozsahu použitia
zemiaky
Poznámka:
morenie pred výsadbou

triticonazole
PREMIS 25 FS
rozšírenie rozsahu použitia:
ovos
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2.5. Prípravky proti živocíšnym škodcom

cypermethrin + chlorpyrifos
KOMPLET
rozšírenie rozsahu použitia:
pagaštan konský

ploskácik pagaštanový

0,2 %

AT

v case kladenia vajícok
1 generácie

obalovac jablcný
obalovace

1,0 l
1,0 l

28
28

podla signalizácie
podla signalizácie

nosánik ligurcekový

0,004 %

AT

molica skleníková
obalovace
krytonos repkový, krytonos štvorzubý
blyskácik repkový

0 03 %
0,2 l
0,2 l
0,1 l

3
21
AT
AT

vošky
vošky
voška kapustová, skocky
vošky
vošky
vošky
molica skleníková
molica skleníková
molica skleníková

150 g
100 g
150 g
150 g
150
150
400 g
400 g
400 g

21
21
14
3
3
3
3
3
3

diazinon
BASUDIN 600 EW
rozšírenie rozsahu použitia:
jablon
vinic

fipronil
REGENT 800 WG
rozšírenie rozsahu použitia:
chmel

Poznámka:
skoro na jar, pri hromadnom vyliezaní chrobákov

thiacloprid
CALYPSO 480 SC
rozšírenie rozsahu použitia:
rajciak
vinic
repka

thiametoxam
ACTARA 25 WG
rozšírenie rozsahu použitia:
jadroviny
kôstkoviny
kapustová zelenina
paprika,
rajciak,
uhorky
paprika,
rajciak,
uhorky
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Pythium oligandrum
POLYVERSUM
rozšírenie rozsahu použitia:
ozimná pšenica
jarná pšenica
jarný jacmen
zemiaky
uhorky

stimulácia úrody
spúštac indukovanej rezistencie
stimulácia úrody
spúštac indukovanej rezistencie
stimulácia úrody
spúštac indukovanej rezistencie
stimulácia úrody
spúštac indukovanej rezistencie
stimulácia úrody
spúštac indukovanej rezistencie

1 kg / 1 t osiva

AT

1 kg / 1 t osiva

AT

1 kg / 1 t osiva

AT

1 kg / 1 t osiva

AT

5 g na 1 kg osiva + 0,5 % (4x)

AT

raticová zver - zimné odhrýzanie

4 - 5 kg /1000 sadeníc
5 - 6 kg /1000 sadeníc

AT
AT

do 2 rokov veku
starších ako 2 roky

raticová zver - zimné odhrýzanie

4 - 5 kg /1000 sadeníc
5 - 6 kg /1000 sadeníc

AT
AT

do 2 rokov veku
starších ako 2 roky

1 vábidlo/lapac

AT

1 vábidlo/lapac alebo lapák

AT

2.9. Repelenty na ochranu rastlín proti ohrýzaniu zverou

repelentné látky
MORSUVIN
úprava dávky:
ihlicnaté a listnaté lesné
dreviny

MORSUVIN
úprava dávky:
ihlicnaté a listnaté lesné
dreviny

2.10. Atraktanty hmyzu

zmes feromónov
ID – ECOLURE
rozsah použitia:
lesné smrekové porasty od lykožrút severský
40 rokov

IT – ECOLURE MEGA
rozsah použitia:
lesné smrekové porasty od lykožrút smrekový
60 rokov
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2.11. Prípravky proti burinám

amidosulfuron + iodosulfuron-methyl + mefenpyr-diethyl
SEKATOR
rozšírenie rozsahu použitia:
jacmen ozimný

dvojklícnolistové buriny, lipkavec

250-300 g

AT

Poznámka:
obilnina 3 list-koniec odnožovania, buriny do 4 listov, lipkavec do 4 praslenov

azafenidin
EVOLUS 80 WG
rozsah použitia:
slnecnica

dvojklícnolistové buriny

100 – 125 g

AT

3l
1,25-2,5 l + (2,5-5 l )

AT
AT

1,25-2,5 l + (2,5-4,1 l)
1,5 l + (5 l)1 + (1 l)2

AT
AT

1,5 l + (2,5 l ) 1 + (1 l) 2

AT

1-1,25 l (0,2-0,6 l)

AT

(TM) Pyramin FL
Burex 430 DKV
(TM) Pyramin Turbo
(TM) 1 Pyramin FL, Burex
430 DKV
(TM) 2 Citowett
(TM) 1 Pyramin Turbo
(TM) 2 Citowett
(TM) Stemat Super

3 l + (5 l)
3 l + (2-3 l)
2,5 l + (0,35 l)

AT
AT
AT

(NA) Gól 70 SC
(TM) Gól SC
(TM) Lontrel 300

0,75-2,5 l + (0,4-2 l)

AT

(TM) Stemat Super

AT

(TM) Stemat Super

AT

(TM) 1 Safari 50 WG
(TM) 2 Trend 90
(TM) 3 Venzar, DA

Poznámka:
preemergentne do 3 dní po sejbe

desmedipham
DON 320 EC
rozsah použitia:
repa cukrová, repa krmna dvojklícnolistové buriny, láskavce
dvojklícnolistové buriny (letné
zaburinenie)

dvojklícnolistové buriny, horciaky,
láskavce
dvojklícnolistové buriny, výdrv repky
dvojklícnolistové buriny, pichliac,
rumanceky
dvojklícnolistové buriny a jednorocné
trávy, láskavce
ovos hluchý, prosovité trávy,
dvojklícnolistové buriny
dvojklícnolistové buriny jednorocné
trávy, výdrv repky

desmedipham
DÉCKO
rozsah použitia: v rozsahu SYNBETAN D
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2,5 l + (2 l)
1

2

T1 [0,5-0,75 l + (30 g) + (0,1 %) ] +
T2-3 [0,5-0,75 l + (30 g) 1 + (0,1 %)2 +
(0,2 –0,25 kg) 3 ] 2x
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desmedipham + ethofumesate
D - ETHO
rozsah použitia: v rozsahu SYNBETAN D FORTE

ethofumesate + phenmedipham
P - ETHO
rozsah použitia: v rozsahu SYNBETAN P FORTE

desmedipham + phenmedipham
PD - KOMBI
rozsah použitia: v rozsahu SYNBETAN DUO

desmedipham + phenmedipham
PD - MIX
rozsah použitia: v rozsahu SYNBETAN MIX

ethofumesate + phenmedipham
TANDEM STEFES
rozšírenie rozsahu použitia
repa cukrová,
repa krmna

T1: 1-1,25 l + (1-1,5 l)1
T2: (2-2,5 l) 2 + (0,4-0,6 l)3 +
+ (0,2 kg) 4
T3 (3 l) 5 + (0,6-0,8 l)3 +
+ (0,2 kg)4
T1: 1-1,25 l + (1-1,5 l)1
T2: (3 l) 2 + (0,4 -0,6 l)3 +
+ (0,2 kg) 4
T3 (3 l) 5 + (0,6-0,8 l)3 +
+ (0,2 kg)4

AT

dvojklícnolistové buriny a jednorocné
trávy, lipkavec, horciaky, láskavce,
výdrv repky

T1: 1-1,25 l + (1-1,5 l)1
T2: 1,5 l + (1,5-2 l)1
T3: (3 l) 2 + (0,4 l)3 +
+ (0,4 kg)4

AT

(TM) 1 Gól 70 SC
(TM) 2 DMP Stefes
(TM) 3 Stemat Super
(TM) 4 Venzar 80 WP, DA

dvojklícnolistové buriny a jednorocné
trávy, pichliac, rumanceky, bažanka

T1: 1,25 l + (0,1 l)1
T2: 1,5 l + (0,2 l)1 + (1 l)2 +
+ (0,2 kg)3
T3: 1,5 l + (0,2 l)1 + (1,5 l)2 +
+ (0,2 kg)3

AT

(TM) 1 Lontrel 300
(TM) 2 DMP Stefes
(TM) 3 Venzar 80 WP, DA

dvojklícnolistové buriny a jednorocné
trávy, pichliac, rumanceky, bažanka,
výdrv slnecnice a repky

T1: 1 l + (30 g)1 + (0,1 %)2
T2: 1-1,25 l + (30 g) 1 + (0,1)2
+ (0,2 kg)3
T3: (2 l)4 + (30 g)1 + (0,1 %)2 +
+ (0,2 kg)3
T1: 1,25 l + (1-1,5 l)1
T2: 1-1,25 l + (30 g)2 + (0,1 %)3 +
+ (0,2 kg)4
T3: 1-1,25 l + (30 g)2 + (0,1 %)3 +
+ (0,2 kg)4

AT

(TM) 1 Safari 50 WG
(TM) 2 Trend 90
(TM) 3 Venzar 80 WP
(TM) 4 DMP Stefes, DA

AT

(TM) 1 Gól 70 SC
(TM) 2 Safari 50 WG
(TM) 3 Trend 90
(TM) 3 Venzar 80 WP, DA

dvojklícnolistové buriny a jednorocné
trávy, lipkavec, horciaky, láskavce

AT

(TM) 1 Gól 70 SC
(TM) 2 Mix Stefes
(TM) 3 Stemat Super
(TM) 4 Venzar 80 WP
(TM) 5 DMP Stefes, DA
(TM) 1 Gól 70 SC
(TM) 2 Kompakt Stefes
(TM) 3 Stemat Super
(TM) 4 Venzar 80 WP
(TM) 5 DMP Stefes, DA
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glyfosát-amónna sol
ROUNDUP FORTE
rozsah použitia:
jadroviny, kôstkoviny, vinic turanec kanadský
pýr a iné trváce buriny
pupenec
orná pôda, strnisko
pýr a iné trváce buriny
obilniny-predzberová
aplikácia
lan-predzberová
aplikácia
repka, hrach, peluška, sója
železnice
lesné škôlky a kultúry
lesné škôlky
lesné kultúry

pýr a iné trváce buriny

1,5
2 kg
2,5 kg
2,5-3 kg
2,5 kg + (5 kg)
2-2,5 kg

AT
AT
AT
AT
AT
AT

pýr a iné trváce buriny

2-2,5 kg

AT

buriny
nežiadúca vegetácia
náter rezných plôch pníkov
injektovanie do zásekov
buriny, nežiadúce dreviny a kry
buriny, nežiadúce dreviny a kry

1,5 - 2 kg
2,5 - 4,5 kg
5%
10 %
1,5 – 2,5 kg
1,5 – 3,5 kg

AT
AT
AT
AT
AT
AT

dvojklícnolistové buriny

(0,5-0,75 l) 2x
0,5 3x

61
61

(TM) síran amóny

vodný roztok
vodný roztok
postrek
postrek

Poznámka
Zákaz leteckej aplikácie
dávka vody 150-200 l/ha

oxyfluorfen
GALIGAN 240 EC
rozšírenie rozsahu použitia:
cibula siata,
cibula zo sadzacky

Poznámka:
cibula 1,5-2 pravé listy, buriny 2-4 listy, 2. aplikácia na nové buriny za 10-14 dní

2.23. Aditíva, špeciálne látky

polymér vinylacetátu
PERIDIAM BLEU BRILLANT – P 98005
rozsah použitia:
kukurica,
repa cukrová,
repka

obalovanie osiva, zlepšenie prilnavosti 5 – 7 l /t
moridiel,farebné odlíšenie
namorených osív

AT

s prípravkom COSMOS

AT

s prípravkom COSMOS

PERIDIAM BRILLANT (SILVER) – P 98004
rozsah použitia:
kukurica,
repa cukrová,
repka
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obalovanie osiva, zlepšenie prilnavosti 5 – 7 l /t
moridiel,farebné odlíšenie
namorených osív

3. Predlženie platnosti registrácie
1
CUPROXAT SC
LAVANOL
FOXTAR D

2
NUF
EKC
ACS

3
FNA
FYT
ACS

Vysvetlivky:
1. obchodný názov prípravku
2. výrobca
3. držitel registrácie
4. zaradenie podla nar.vl. o jedoch
5. císlo expertízneho posudku ÚPKM

4
-

5
E-276/01
E-4221/00
E-597/01

6
N
N
N

7
8
63/C6/01
3
C-104/e/00 0
C11-125/01 3

9
RN
RN
RN

6. zaradenie podla úcinku na vcely
7. císlo exp. posudku VÚŽV ÚVc
8. zaradenie podla úcinku na ryby
9. zaradenie podla úcinku na zvieratá
10. císlo exp. posudku NRL UVL

10
NRL/P-630
NRL/P-621
NRL/P-640

11
96-02-0263
95-09-0219
95-11-0212

12
2006
2005
2006

13
56/240/01
358/240/00
PH2

11. registracné císlo ÚKSÚP
12. doba platnosti registrácie do 31.12
13. císlo expertízneho posudku VÚVH
14. zaradenie podla obmedzenia PHO
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14
PHO2
-

4. Malospotrebitelské balenia nová registrácia
Prípravok

Držitel registrácie
spotrebitelského
balenia

Držitel reg.
malospotrebitelského
balenia

Registracné císlo

Platnost
registrácie do
31.12.

CHAMP FLOW
Balenie: 50,100,250,1000 ml
PE HD flaše

ANS

FYS

01-MB-0432

2001

SHAVIT F 71,5 WP
Balenie: 20, 40 g Solpap
vrecká a ich násobky

ART

FYS

01-MB-0433

2006

SULIKA 80 WP
Balenie: 50 g Solpap vrecká
a ich násobky

ART

FYS

01-MB-0434

2005

METALAZEB 72 WP
Balenie: 10, 20, 50 g Solpap
vrecká, 0,5, 1 kg PE dózy

DOE

FYS

01-MB-0435

2002

FOLPAN 80 WDG
Balenie: 10, 20, 30, 50, 100 g
PE-fólia+AL,250 g sácky PEfólia+AL

ART

AGX

01-MB-0437

2002

ALIETTE 80 WP
Balenie: 10, 50, 100 g sácky
PE-fólia+AL

ACS

AGX

01-MB-0438

2006

SYLLIT 65
Balenie: 10, 50, 100 g sácky
PE-fólia+AL

ACS

AGX

01-MB-0439

2002

FALCON 460 EC
Balenie: 50 ml, 100 ml COEX

BAY

FLS

01-MB-0440

2006

HORIZON 250 EW
Balenie: 1,25 x 5 ml COEX

BAY

FLS

01-MB-0441

2001

STORM WBB
Balenie: 30 ks PE sácok
v krabicke, 500 g dóza PE

BAS

FLS

01-MB-0442

2006

CURZATE K
Balenie: 30, 5x30 g SVITAL

NEA

FLS

01-MB-0443

2006

KUPROTIX 20 DKV
Balenie: 100, 250, 500 ml
flaša PET

VUC

FLS

01-MB-0444

2006

APPLAUD 25 WP
Balenie: 10,50 g SVITAL

BRA

FLS

01-MB-0445

2005

balenie
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FORUM FP
Balenie: 20 g , 5x20g
Tapaten s
vložkou Al + krabicka
PIRIMOR 25 WG
Balenie: 5, 10, 50 g
PE-AL + PK
KARATE 2,5 WG
Balenie: 5, 25, g PE-AL + PK

BAS

FLS

01-MB-0446

2005

ZEN

IVA

01-MB-0447

2002

ZEN

IVA

01-MB-0448

2001

ACTELLIC 50 EC
Balenie: 25, 100 ml
PE flaše -PK

ZEN

IVA

01-MB-0449

2002

SUMITIHION SUPER
Balenie: 10, 50, 100 ml
PE flaše -PK

BRA

IVA

01-MB-0450

2003

MOSPILAN 20 SP
Balenie: 5, 20 g PE-AL + PK

BRA

IVA

01-MB-0451

2006

KUPRIKOL 50
Balenie: 60, 3x60 g
PE-AL + PK
TOPOGARD 50 WP
Balenie: 20, 25, 50, 250 g
PE-AL + PK

NEA

IVA

01-MB-0452

2006

CHS

IVA

01-MB-0453

2006

RIDOMIL GOLD PLUS
42,5 WP
Balenie: 50, 100, 300 g FY
25, 100, 500 g
PE-AL + PK

CHS

IVA

01-MB-0454

2002

RIDOMIL GOLD PLUS
MZ 68 WP
Balenie: 50, 100, 300 g FY
25, 100, 500 g
PE-AL + PK

CHS

IVA

01-MB-0455

2002

GESAGARD 500 FW
Balenie: 50, 250 ml
PE flaše -PK

CHS

IVA

01-MB-0456

2002

SHAVIT F 71, 5 WP
Balenie: 20, 100, 500 g
PE-AL + PK

ART

IVA

01-MB-0457

2006

DIAZOL 50 EW
Balenie: 10, 50,ml ml
PE flaše -PK

ART

IVA

01-MB-0458

2002

QUADRIS
Balenie: 10, 50 ml
PE flaše -PK

ZEN

IVA

01-MB-0459

2006
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APPLAUD 25 WP
Balenie: 10, 50 g
PE-AL + PK

BRA

IVA

01-MB-0460

2005

BANCOL 50 WP
Balenie: 10, 50 g
PE-AL + PK

WEL

IVA

01-MB-0461

2002

STARANE 250 EC
Balenie: 25, 250 ml
PE flaše -PK

DOW

IVA

01-MB-0462

2006

ULTRACID 40 WP
Balenie: 20, 50, 100 g
PE-AL + PK
TOUCHDOWN
Balenie: 50, 250 ml
PE flaše. –PK

CHS

IVA

01-MB-0463

2002

ZEN

IVA

01-MB-0464

2006

THIOVIT
Balenie: 60, 300 g
PE-AL + PK
SUMILEX 50 WP
Balenie: 10, 50 g
PE-AL + PK
NURELLE D
Balenie: 10, 50 ml
PE flaše -PK

CHS

IVA

01-MB-0465

2005

BRA

IVA

01-MB-0466

2006

DOE

IVA

01-MB-0467

2002

NOVOZIR MN 80
Balenie: 2x30, 300 g, 600 g
PE-AL + PK

DUS

IVA

01-MB-0468

2002

MERPAN 80 WDG
Balenie: 20, 100 g
PE-AL + PK

ART

IVA

01-MB-0469

2002

MATCH 050 EC
Balenie: 10, 50 ml
PE flaše -PK

CHS

IVA

01-MB-0470

2006

LONTREL 300
Balenie: 100, 10 ml
PE flaše -PK
CHORUS 75 WG
Balenie: 2, 10, 50 g
PE-AL + PK

DOE

IVA

01-MB-0471

2002

CHS

IVA

01-MB-0472

2006

BOFIX
Balenie: 100, 1000 ml
PE flaše -PK
BRAVO 500

DOE

IVA

01-MB-0473

2006

ZEN

IVA

01-MB-0474

2002
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Balenie: 50, 250 ml
PE flaše -PK
BUMPER 25 EC
Balenie: 10, 25 ml
PE flaše –PK

ART

IVA

01-MB-0475

2002

CONSULT 100 EC
Balenie: 10, 25 ml
PE flaše –PK

DOE

IVA

01-MB-0476

2002

DECIS EW 50
Balenie: 10, 25, 100 ml
PE flaše –PK

ACS

IVA

01-MB-0477

2006

DURSBAN 480 EC
Balenie: 20, 100 ml
PE flaše –PK

DOE

IVA

01-MB-0478

2006

5. Ostatné zmeny
•

Preregistrácia prípravkov DU PONT DE NEMOURS (France) S.A., org. zložka, Bratislava
na PIONEER HI – BRED SLOVENSKO s. r. o Senec

Názov prípravku

Registracné císlo MP SR

Doba platnosti do
31.12

ALERT S
BALANCE
CERELUX PLUS
CURZATE M
GLEAN 75 WG
GRANSTAR 75 WG
GRID
HARMONY EXTRA
CHARISMA
CHISEL
PUNCH 10 EW
REFINE T
SAFARI 50 WG
TANOS 50 WG
TITUS 25 WG
TITUS PLUS WG
TREND 90
VELPAR 90 WSP
VENZAR

98-02-0423
95-11-0208
98-02-0424
95-02-0182
3482
3645
97-11-0390
97-11-0345
99 02-0468
3667
93-02-0050
96-11-0284
94-11-0142
00-02-0512
3742
98-11-0425
94-11-0132
3367
3151

2003
2006
2003
2006
2006
2006
2006
2006
2003
2006
2003
2001
2006
2005
2006
2003
2005
2003
2006

•
•

104

Zmena výrobcu prípravkov FUNDAZOL 50 WP a KOLFUGO SUPER. Pôvodný výrobca
CHINOIN Budapešt, nový výrobca AGRO - CHEMIE Ltd. Budapešt
Rozšírenie rozsahu dávky prípravku FLAMENCO v pšenici z pôvodnej dávky 1,25 l/ha na

1 - 1,25 l/ha
Zmena zaradenia podla toxicity, prípravok DURSBAN 480 EC - nebude klasifikovaný ako
jed.
Zmena výrobcu prípravku PYTHON. Pôvodný výrobca Dow AgroSciences, Wien
Rakúsko,nový DOW AgroSciences, Midland USA
Zmena ochrannej doby prípravku HORIZON 250 EC u vinic
kôstkovín
z 28 na 21 dní.

a z 35 na 28 dní a u

Rozšírenie balenia prípravku ROUNDUP KLASIK výrobca AGROCHEMIE, spol. s.r.o. Zlín
o 1 l a 5 l PE-kanistre
•

Zmena výrobcu prípravkov MODOWN 4 F a FOXTAR D na Feinchemie Schwebda

•

Zmena klasifikácie úcinku na vcely u prípravku TROPHY zo skupiny škodlivý do skupiny
na relatívne neškodný.
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