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D O D AT O K
Kalendár
veľtrhov a výstav 2011
V rámci schváleného Kalendára veľtrhov a výstav pre rok 2011( zverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
v čiastke 19/2010 zo dňa 21. septembra 2010 pod
č. 51) sa rušia medzinárodné výstavy realizované
v zahraničí:
1. PRODEXPO Moskva, Ruská federácia
18. ročník medzinárodnej výstavy potravín
a nápojov
Termín konania: 7. – 11. február 2011

a zároveň sa ruší aj alternatíva k tejto výstave
a to výstava
2. FOOD EXPO Kyjev, Ukrajina
17. ročník medzinárodnej potravinárskej
výstavy
Termín konania: 23. – 25. február 2011
Ing. Zuzana Kontrová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu
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Štatút
Národnej protinákazovej komisie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zriadenej Národnej protinákazovej komisie na základe Uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 857 z 26. októbra 2005
pre opatrenia súvisiace s ochranou proti nákazám
a hromadným ochoreniam zvierat vrátane ochorení
zvierat prenosných na ľudí ustanovuje:

b)

Článok 1
Úvodné ustanovenie

c)

(1)Štatút upravuje poslanie, úlohy a zásady
činnosti komisie a jej organizačnú štruktúru.
(2)Komisia je poradným a iniciatívnym orgánom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)Komisia zodpovedá za svoju činnosť ministrovi.

d)
e)

f)

Článok 2
Pôsobnosť komisie
(1)Komisia koordinuje spoluprácu pri riešení
aktuálnych úloh na úseku ochrany proti nákazám
a hromadným ochoreniam zvierat, ako aj proti
ochoreniam, ktoré môžu vzniknúť pri spracovávaní
živočíšnych produktov.
(2)Komisia plní najmä tieto úlohy:
a) koordinuje činnosť orgánov štátnej správy na
úseku ochrany proti nákazám, hromadným
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g)

h)

ochoreniam zvierat a chorobám so zoonotickým charakterom, ako aj proti ochoreniam,
ktoré môžu vzniknúť z potravín,
zabezpečuje koordináciu spolupráce pri pl-není
programov surveillance v kompetencii veterinárnych organizácií a organizácií úradu verejného zdravotníctva zaisťujúce nepretržitý
a úplný tok dát a komunikáciu medzi nimi,
predovšetkým čo sa týka chorôb prenosných
na ľudí, pre určenie rizika vzniku ochorenia pre
ľudí,
prostredníctvom programov surveillance sa zameriava aj na ochorenia prenosné zo zvierat na
ľudí a vo zvýšenej miere dohliada na lokality s
voľne žijúcimi sťahovavými a domácimi vtákmi,
podporuje vedecké štúdie patogénov, ich
typizácie a genetické dáta
koordinuje tvorbu pohotovostných plánov pre
zvieratá s pandemickými plánmi v prípade prepuknutia ochorení v populácii ľudí a zabezpečuje ich kompatibilitu,
koordinuje činnosť pracovných skupín zložených zo zástupcov veterinárnych organizácii
a organizácií úradu verejného zdravotníctva s
presne stanovenými úlohami pre obdobia
nákazové a medzinákazové,
koordinuje vytváranie informačných komunikačných systémov medzi veterinárnymi organizáciami a organizáciami úradu verejného
zdravotníctva,
koordinuje prijímanie a vykonávanie mimoriadnych veterinárnych opatrení, ak sa
vyskytne nákaza alebo iné hromadné ochorenie zvierat, alebo havária, ktoré by mohli
ohroziť zdravie ľudí alebo zvierat vo viacerých
krajoch,

i) koordinuje simulačné cvičenia z dôležitých
ochorení na národnej úrovni.

(6)Činnosť komisie riadi predseda komisie.
Predsedu komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie.

Článok 3
Zloženie komisie
(1)Komisiu tvorí predseda komisie a jej členovia.

(7) Na rokovaniach komisie sa môžu zúčastniť
aj ďalší odborní pracovníci prizvaní predsedom
komisie ad hoc.
(8) Členov komisie vymenúva a odvoláva minister na návrh jednotlivých rezortov.

(2)Predsedom komisie je minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

(9) Podpredsedu komisie a tajomníka komisie
vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie minister.

(3)Podpredsedom komisie je štátny tajomník
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky.

(10) Členstvo v komisii končí dňom od-volania
z funkcie člena komisie alebo dňom ukončenia
pracovného pomeru.

(4)Tajomníkom komisie je riaditeľ odboru
živočíšnej výroby ministerstva, ktorý organizačne
a administratívne zabezpečuje činnosť komisie.

Článok 4

(5)Členovia komisie sú
a) podpredseda komisie
b) tajomník komisie
c) generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu ministerstva
d) zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky
e) zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
f) zástupca Ministerstva obrany Slovenskej republiky
g) zástupca Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
h) zástupca Ministerstva financií Slovenskej
republiky
i) riaditeľ Colného riaditeľstva Slovenskej republiky
j) ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
k) riaditeľ Štátneho veterinárneho ústavu Zvolen
na základe menovacích dekrétov, ktoré vydáva
predseda komisie.

Práva a povinnosti členov komisie
Členovia komisie majú tieto práva a povinnosti:
1) zúčastniť sa rokovania komisie,
2) predkladať na rokovanie komisie materiály,
3) posudzovať materiály predložené na rokovanie
komisie a vyjadrovať sa k nim,
4) plniť úlohy prijaté komisiou,
5) kontrolovať plnenie úloh prijatých komisiou
a informovať komisiu o priebehu ich plnenia,
6) v prípade ohrozenia zdravia ľudí bezodkladne
informovať Pandemickú komisiu vlády Slovenskej republiky,
7) komisia môže využiť pri plnení svojich úloh odborné poznatky a skúsenosti ministerstiev,
ostatných ústredných orgánov štátnej správy a
orgánov verejnej správy, ako aj stanoviská od-
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borných a vedeckých inštitúcií, ktoré s ňou
na požiadanie spolupracujú,
8) ak sa člen komisie nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť zasadnutia komisie je povinný
túto skutočnosť včas oznámiť predsedovi
komisie, a delegovať na zasadnutie komisie
svojho zástupcu,
9) zástupca je povinný predložiť splnomocnenie
k zastupovaniu neprítomného člena komisie
najneskôr pred začiatkom zasadnutia komisie,
10)členovia komisie, ktorým podľa čl. 3 ods. 10
skončilo členstvo v komisii, sú povinní túto skutočnosť neodkladne oznámiť predsedovi komisie.

formácií môžu byť na rokovania komisie prizývaní
i externí odborníci a zástupcovia každej verejnej,
či súkromnej autority, ktorej pomoc a expertízy
sú nevyhnutné pre činnosť komisie.
(7)Zmeny štatútu iniciuje komisia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie a schvaľuje ich minister.
(8)Externí odborníci budú povinný zachovávať
mlčanlivosť o prerokovaných skutočnostiach a bez
súhlasu komisie nebudú publikovať žiadne údaje
získané pri práci a rokovaniach komisie, s výnimkou tých, ktoré sú verejne prístupné.
Článok 6
Externá spolupráca

Článok 5
Rokovania komisie
(1)Rokovania komisie zvoláva a riadi jej
predseda. V prípade ak tak nemôže učiniť, rokovanie zvolá ním poverený člen komisie.
(2)Komisia zasadá podľa potreby a v prípade
krízovej situácie na úseku ochrany proti nákazám
a hromadným ochoreniam zvierat, ako aj pri ochoreniach, ktoré môžu vzniknúť pri spracovávaní
živočíšnych produktov komisia zasadá ad hoc.

(1)Komisia môže požiadať o spoluprácu
externých odborníkov. Externí odborníci nie sú
členmi komisie.
(2)Externá spolupráca môže byť realizovaná
len na základe dohody o práci vykonanej mimo
pracovný pomer.
(3)Externí odborníci sa môžu na pozvanie
predsedu komisie ako hostia zúčastniť celého
rokovania alebo rokovania len k príslušnému bodu.
Článok 7

(3)Program rokovania sa zostavuje podľa
návrhov členov komisie a odporúčaní Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky.
(4)Komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(5)Na prijatie platného uznesenia, stanoviska
alebo odporúčania komisie je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov komisie.
V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas
predsedu komisie.
(6)Podľa potreby a v záujme komplexnosti in-
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Náklady na činnosť a odmeny
(1)Náklady na činnosť komisie sú hradené z
rozpočtu ministerstva.
(2) Člen komisie nemá nárok na odmenu, svoju
funkciu vykonáva v rámci pracovného pomeru.
(3) Externý odborník má nárok na náhradu
cestovných nákladov a odmenu za vykonanú prácu, ktorú pre komisiu preukázateľne vykonal na
základe dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru.

Článok 8

Článok 9

Zrušovacie ustanovenie

Účinnosť

Zrušuje sa štatút Národnej protinákazovej
komisie zverejnený vo Vestníku ministerstva
č. 23 zo dňa 21. novembra 2005.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo vestníku ministerstva.
Zsolt Simon, v.r.
minister
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Poznámky
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Poznámky
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Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
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