Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR za rok 2008
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) bola
zriadená (z oblastnej veterinárnej správy so sídlom v Bratislave) dňa 01.01.1969 ako Štátna
veterinárna správa ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR. Po postupoch
v reštrukturalizácii štátnej správy bol zmenený názov štátnej veterinárnej správy SR na ŠVPS SR.
ŠVPS SR riadi a vykonáva štátnu správu, riadi a koordinuje činnosť v súlade so zákonom
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z.z. (ďalej len „zákon
o veterinárnej starostlivosti“) a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov a na
úseku potravinového dozoru v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona NR SR
č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ŠVPS SR je orgánom kontroly
kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v zmysle
nariadení Európskej únie a zákona č. 491/2001 Z. z. o organizácii trhu s vybranými
poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov. ŠVPS SR vykonáva dozor nad
dodržiavaním zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 23/2002 Z. z. V roku 2008 ŠVPS SR vykonávala kontroly v zmysle Dohody
o delegovaní činností uzavretou medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ŠVPS SR,
v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v zmysle zákona č. 144/1998 Z.z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom
liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z.z., vykonávala
kontroly v zmysle platnej legislatívy o vinohradníctve a vinárstve, o rozvoji rastlinnej výroby
v znení zákona, o krmivách a o liekoch.
Poslaním ŠVPS SR ako orgánu štátnej správy je hlavne riadenie, kontrola a usmerňovanie
aktivít a činnosti v oblasti veterinárnej starostlivosti zdravia zvierat, ochrany zvierat, hygieny
krmív, ekológie, veterinárnej farmácie, potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho
a rastlinného pôvodu, špeciálnych komoditných režimov, prislúchajúcej laboratórnej diagnostiky
a rýchleho výstražného systému.
Postavenie ŠVPS SR v roku 2008 bolo upravené zákonom o veterinárnej starostlivosti
a nadväzujúcich všeobecne záväzných právnych predpisov a na úseku potravinového dozoru
v rozsahu svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov. Zákon o veterinárnej starostlivosti predstavuje záruku pre správnu
a náležitú implementáciu právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
vo veterinárnej oblasti pre účely bezpečnosti celého potravinového reťazca cestou kontroly
zdravia zvierat, bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa. Z hľadiska výkonu odborných
činností prijatý zákon jasne definuje kompetencie a zodpovednosť jednotlivých organizačných
štruktúr ŠVPS SR pri kontrole potravinového reťazca z farmy na stôl.
V zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti je ŠVPS SR zahrnutá do rozpočtu kapitoly
Ministerstva pôdohospodárstva SR. V roku 2008 zabezpečovala financovanie 8 krajských
veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „KVPS“), 40 regionálnych veterinárnych
a potravinových správ (ďalej len RVPS) a Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov
a liečív v Nitre. Rozpočet je súčasťou Výročnej správy.
V budúcnosti v súvislosti s platným zákonom o veterinárnej starostlivosti je potrebné
pokračovať v plnení stanovených úloh v rámci jeho implementácie do všetkých odborných
činností. Tak isto kontinuálne pracovať na dopracovaní a implementácii „Viacročného národného

plánu kontrol“ v zmysle nariadenia (ES) č. 882/2004 EP a ER o úradných kontrolách
uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmovinového
práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá. Na základe OIE štandardov
garantovať zlepšenie zdravia domácich a voľne žijúcich zvierat, verejného zdravia, podieľať sa
na zvyšovaní ochrany zvierat, bezpečnosti potravín a znižovaní podvýživy a chudoby. Okrem
týchto činností by mala ŠVPS SR v budúcnosti kontinuálne vykonávať ďalšie činnosti, ktoré sú
zahrnuté do jej plánu aktivít pre nasledujúce obdobie.
Pripomienky:
Upraviť vo výročnej správe znenie zákona o veterinárnej starostlivosti.
Po zapracovaní uvedenej pripomienky odporúčame správu predložiť na prerokovanie v rámci
verejného odpočtu.
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