
 
 
 
 
 
1. PREDMET: 
Týmto postupom sa po účinnosti nového zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 1) od 1. februára 
2007 n a  h r á d z a „Dočasný postup schvaľovania prevádzkarní Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou SR“  č. j. ŠVPS SR  1384/06-236 zo dňa 25.4. 2006. Tento postup sa 
nevzťahuje na schvaľovanie mliekarní uvedených v bode 1.2.3., ktoré je usmernené samostatným postupom 
ŠVPS SR a udeľovanie jednotlivých výnimiek pri schvaľovaní prevádzkarniam, ktoré vyrábajú potraviny 
živočíšneho pôvodu s tradičnými vlastnosťami uvedeným v bode 1.2.4., ktoré bude usmernené samostatne. 

1.1. Nový postup usmerňuje a koordinuje postup orgánov veterinárnej správy Slovenskej republiky 
pri schvaľovaní alebo podmienečnom schvaľovaní po 1. februári 2007: 

1.1.1. všetkých nových prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na 
schválenie podľa § 41 zákona č. 39/2007 Z.z. a osobitného predpisu2) [prehľad prevádzkarní pre produkty 
živočíšneho pôvodu, pre ktoré sa vyžaduje schválenie, je uvedený v bode 2 tohto postupu] ;  

1.1.2. existujúcich prevádzkarní už  
« schválených  pred 1. januárom 2006 Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS SR) 

podľa doterajších predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušného doterajšieho 
nariadenia vlády SR, ktorým sa pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzali 
do právneho poriadku Slovenskej republiky požiadavky dovtedajšej smernice Rady, ktoré do 1. januára 
2006 upravovali hygienické požiadavky pre produkty živočíšneho pôvodu], ktoré boli v prevádzke 
bezprostredne pred uplatnením osobitného predpisu,3) tzn. pred 1 januárom 2006, 

« podmienečne schválených alebo schválených ppoo  1. januári  22000066 Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou SR (ŠVPS) podľa doterajších predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/ 
2002 Z.z., Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 4)  a nových požiadaviek  podľa 
hygienických nariadení Európskeho parlamentu a Rady 5)]  

na: uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch, 
na obchod (výmeny) s produktmi živočíšneho pôvodu s členskými štátmi alebo na vývoz produktov 
živočíšneho pôvodu do členských štátov, ktorých prevádzkovatelia však chcú vykonať podstatné zmeny 
hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny rozsahu a druhu vykonávanej činnosti 
a musia sa podľa § 41 ods. 13 druhej vety zákona č. 39/2007 Z.z podrobiť novému schvaľovaniu 
prevádzkarne, alebo len jej časti, ktorej sa týkajú zmeny hygienických podmienok alebo zmeny 
v rozsahu a druhu činnosti.    

Platnosť rozhodnutí orgánov veterinárnej správy (ŠVPS SR/RVPS) podľa doterajších predpisov 
o schválení prevádzkarní, pre ktoré sa vyžaduje/vyžadovalo/ schválenie: 

« Ustanovenia § 41 odsekov 1 až 5 a 7 až 12 zákona č. 39/2007 Z.z.  o schvaľovaní prevádzkarní pre produkty 
živočíšneho pôvodu sa nevzťahujú na činnosti prevádzkarní už schválených  rozhodnutím ŠVPS SR 
vydaným podľa doterajších predpisov  tzn.:  
- podľa doterajšieho zákona č. 488/2002  Z.z. a príslušných doterajších nariadení vlády SR, 

ktorými sa pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzali do právneho 
poriadku Slovenskej republiky dovtedajšie smernice Rady, ktoré do 1. januára 2006 upravovali 
hygienické požiadavky pre produkty živočíšneho pôvod  na: obchod (výmeny) s produktmi živočíšneho 
pôvodu s členskými štátmi alebo na vývoz produktov živočíšneho pôvodu do členských štátov a na 
uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch EÚ- ak boli v prevádzke 
bezprostredne pred uplatnením osobitného predpisu,3) [ tzn. ak boli schválené do 31.12. 2005 
a boli bezprostredne pred 1. januárom 2006 v prevádzke, (nebolo im na základe overovania 
dodržiavania podmienok na schválenie orgánmi veterinárnej správy pozastavené ani zrušené 
rozhodnutie o schválení prevádzkarne) - ich právoplatné rozhodnutia o schválení vydané 
ŠVPS SR podľa „doterajších predpisov “ ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI NA NEOBMEDZENÝ ČAS - 
NOVÉ SCHVAĽOVANIE SA NEVYŽADUJE [ ak nenastanú podstatné zmeny hygienických podmienok 
prevádzkarne alebo zmeny rozsahu a druhu vykonávanej činnosti alebo zmena vlastníka alebo 
užívateľa];      resp. 
 
 

                                                
1 )    http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2007&cc=28  alebo aj:  http://www.svssr.sk/sk/legislativa/39_2007.asp  
2 ) Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004,  ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy  pre 

potraviny živočíšneho pôvodu(Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.  http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0853_2004.pdf 
3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
4 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných  s cieľom zabezpečiť overenie 

dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 2004) v platnom znení.                
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf  

5 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004).       
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0852_2004.pdf 

    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
 

 

POSTUP  
SCHVAĽOVANIA PREVÁDZKARNÍ  PRE PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU  

PODĽA ZÁKONA č. 39/2007 Z.Z. O VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI 

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2007&cc=28
http://www.svssr.sk/sk/legislativa/39_2007.asp
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0853_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0852_2004.pdf


 2 

- podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a nových nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady 4),5)  na: uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch EÚ po 1. 
januári 2006 - ich právoplatné rozhodnutia o schválení vydané ŠVPS SR podľa „doterajších 
predpisov“ ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI NA NEOBMEDZENÝ ČAS - NOVÉ SCHVAĽOVANIE SA 
NEVYŽADUJE [ ak nenastanú podstatné zmeny hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny 
rozsahu a druhu vykonávanej činnosti]. 

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (RVPS) o povolení alebo (ŠVPS SR) o schválení 
prevádzkarní, ktoré  vyrábajú, skladujú alebo inak manipulujú s potravinami, ktoré obsahujú produkty 
rastlinného pôvodu a zároveň aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (zložené potraviny) 
vydané podľa doterajších predpisov [tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušného 
doterajšieho nariadenia vlády SR, ktorým sa pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám 
prevzala do právneho poriadku Slovenskej republiky dovtedajšia smernica Rady, ktorá do 1. januára 2006 
upravovala hygienické požiadavky pre tieto potraviny - napr. Nariadenie vlády SR č. 286/2003 Z.z.],  
zostávajú v platnosti len do 30. júna 2007;      [ SCHVAĽOVANIE SA pre zložené potraviny od 1. 
januára 2006 už NEVYŽADUJE].  

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (RVPS) o povolení alebo (ŠVPS SR) o schválení 
prevádzkarní, ktoré skladujú produkty živočíšneho pôvodu (skladov), v ktorých sa nevyžadujú 
regulované teplotné podmienky skladovania vydané podľa doterajších predpisov [ tzn. podľa 
doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušných doterajších nariadení vlády SR, ktorými sa pri 
pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzali do právneho poriadku Slovenskej 
republiky dovtedajšie smernice Rady, ktoré do 1. januára 2006 upravovali hygienické požiadavky pre 
produkty živočíšneho pôvodu],  zostávajú v platnosti len do 30. júna 2007; [ SCHVAĽOVANIE SA od 1. 
januára 2006 pre sklady potravín živočíšneho pôvodu, ktoré si z hygienických dôvodov - 
trvanlivé potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska nepodliehajú skaze - nevyžadujú 
regulované teplotné podmienky, už NEVYŽADUJE ]. 

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (RVPS) o povolení alebo (ŠVPS SR) o  schválení podľa 
doterajších predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušných doterajších 
nariadení vlády SR, ktorými sa pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzali do 
právneho poriadku Slovenskej republiky dovtedajšie smernice Rady, ktoré do 1. januára 2006 upravovali 
hygienické požiadavky pre produkty živočíšneho pôvodu] prevádzkarní - skladov produktov živočíšneho 
pôvodu, ktoré vykonávajú veľkoobchodné činnosti limitované len na prepravu a skladovanie 
[okrem mraziarenského a chladiarenského skladovania mäsa- pozri v nasledujúcej odrážkeâ], zostávajú v 
platnosti len do 30. júna 2007;            [ SCHVAĽOVANIE SA NEVYŽADUJE]. 

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (ŠVPS SR) o schválení podľa doterajších predpisov        
[ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušných doterajších nariadení vlády SR, ktorými sa 
pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzali do právneho poriadku Slovenskej 
republiky dovtedajšie smernice Rady, ktoré do 1. januára 2006 upravovali hygienické požiadavky pre 
produkty živočíšneho pôvodu alebo po 1. januári 2006 podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a nových 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 4),5]  mraziarenských alebo chladiarenských skladov  mäsa, 
ktoré vykonávajú veľkoobchodné činnosti limitované na prepravu a skladovanie  zostavajú v platnosti na 
neobmedzený čas - NOVÉ SCHVAĽOVANIE SA NEVYŽADUJE   ( ak nenastanú podstatné zmeny 
hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny rozsahu a druhu vykonávanej činnosti). 

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (ŠVPS SR alebo RVPS) o schválení prevádzkarní na 
produkciu živých rýb z vodného hospodárstva určených na spotrebu ľuďmi pri uvádzaní na trh vydané podľa 
doterajších predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a  
doterajšieho nariadenia vlády SR č. 298/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa pri pristúpení 
Slovenskej republiky  k Európskym spoločenstvám prevzala do právneho poriadku Slovenskej republiky 
dovtedajšie Smernice Rady 91/493/EHS, ktoré do 1. januára 2006 upravovalo hygienické požiadavky pre 
produkty živočíšneho pôvodu], zostávajú v platnosti len do 30. júna 2007. [ PRVOVÝROBA    - 
SCHVAĽOVANIE SA podľa hygienických požiadaviek od 1. januára 2006 už NEVYŽADUJE ]. 

1.2. Tento nový postup ďalej usmerňuje a koordinuje postup orgánov veterinárnej správy Slovenskej 
republiky pri schvaľovaní alebo podmienečnom schvaľovaní po 1. februári 2007: 

1.2.1. existujúcich ppoovvoolleennýýcchh  ((nníízzkkookkaappaacciittnnýýcchh))  pprreevvááddzzkkaarrnníí (povolené bitúnky, rozrábkarne mraziarenské 
sklady čerstvého mäsa, čerstvého hydinového mäsa, králičieho mäsa s nízkou kapacitou; povolené 
prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov a ostatných produktov živočíšneho pôvodu s nízkou 
kapacitou; povolené prevádzkarne na výrobu mletého mäsa a mäsových prípravkov s nízkou kapacitouÛ), 
ktoré uvádzali produkty živočíšneho pôvodu výlučne na domáci trh bezprostredne pred uplatnením 
osobitného predpisu 3)  [ tzn. bezprostredne pred 1. januárom 2006] a ktoré boli povolené 
RVPS  v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa doterajších právnych predpisov[ doterajší zákon č. 
488/2002 Z.z. a príslušné doterajšie nariadenia vlády SR, ktorými sa prevzali pri pristúpení Slovenskej 
republiky  k Európskym spoločenstvám do právneho poriadku Slovenskej republiky dovtedajšie smernice 
Rady, ktoré do 1. januára 2006 upravovali hygienické požiadavky pre produkty živočíšneho pôvodu]. [ 
Tieto prevádzkarne musia  získať schválenie najneskôr do 31. decembra 2009 6); v prípade 
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podstatnej zmeny hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny rozsahu a druhu vykonávanej 
činnosti  musia tieto prevádzkarne  vždy požiadať o nové schválenie celej prevádzkarne(vždy 
podať žiadosť a podrobiť sa schvaľovaniu); až do tohto schválenia alebo podmienečného schválenia môžu 
uvádzať svoje produkty len na domáci (vnútroštátny) trh v SR - počas týchto prechodných opatrení všetky 
produkty z týchto povolených prevádzkarní musia byť označené okrúhlou „národnou“ vnútroštátnou 
identifikačnou/zdravotnou značkou s náležitosťami podľa doterajších predpisov ]. 

ÛPozn: Podľa § 56 bod 2.,3 a 5. zákona č. 39/2007 Z.z. sa zrušujú aj 
« nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 281/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia 

ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého mäsa na trh v znení nariadenia č. 490/2003 Z. z., nariadenia 
č. 283/2004 Z. z. a nariadenia č. 61/2005 Z. z., 

« nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2003 Z. z. o požiadavkách v záujme ochrany zdravia 
ľudí pri produkcii a uvádzaní čerstvého hydinového mäsa na trh v znení nariadenia č. 398/2004 Z. 
z., 

« nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2003 Z. z. o požiadavkách na výrobu a uvádzanie na 
trh mletého mäsa a mäsových prípravkov v znení nariadenia č. 446/2004 Z. z. 

Platnosť rozhodnutí orgánov veterinárnej správy (RVPS) podľa doterajších predpisov o povolení 
prevádzkarní s nízkou kapacitou: 

« Právoplatné rozhodnutia orgánov veterinárnej správy (RVPS) o povolení prevádzkarní, ktoré vyrábajú, 
balia, skladujú alebo manipulujú s produktmi živočíšneho pôvodu určenými na uvádzanie na domáci trh  v 
Slovenskej republike vydané podľa doterajších predpisov[ doterajší zákon č. 488/2002 Z.z. a príslušné 
doterajšie nariadenia vlády SR, ktorými sa prevzali pri pristúpení Slovenskej republiky  k Európskym 
spoločenstvám do právneho poriadku Slovenskej republiky dovtedajšie smernice Rady, ktoré do 1. januára 
2006 upravovali hygienické požiadavky pre produkty živočíšneho pôvodu], zostávajú v platnosti do 
nadobudnutia právoplatnosti nových rozhodnutí o schválení alebo podmienečnom schválení 
prevádzkarní alebo rozhodnutí o zamietnutí žiadosti o schválenie podľa § 41 zákona č. 39/2007 
Z.z., najdlhšie však do 31. decembra 2009.6)[ okrem nízkokapacitných prevádzkarní uvedených vyššie, 
ktoré boli povolené na výrobu zložených potravín, obsahujúcich produkty rastlinného pôvodu a zároveň aj 
spracované produkty živočíšneho pôvodu, ktorých právoplatné rozhodnutia o povolení zostávajú  v platnosti 
len do 30. júna 2007 - ich „nové schvaľovanie“ sa potom už nevyžaduje].  

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. b) zákona č. 
39/2007 Z.z. [tzn. existujúce povolené (nízkokapacitné) prevádzkarne], sú povinní požiadať o schválenie 
prevádzkarne NAJNESKÔR do  31. októbra 2009. 

1.2.2. ďalších existujúcich prevádzkarní, ktoré uvádzali na trh produkty živočíšneho pôvodu, 3)     ale ktoré 
podľa doterajších právnych predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z.  
a príslušného nariadenia vlády SR, ktorým sa upravovali veterinárne  požiadavky podľa § 3 zákona č. 
488/2002 Z.z. ]  ddoo  11..  ffeebbrruuáárraa  22000077  nneeppooddlliieehhaallii  vv  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkee  SSCCHHVVAAĽĽOOVVAANNIIUU::  

«  výroba mechanicky separovaného mäsa,  

« zber vajec od prvovýrobcov a triediarne vajec,  

« strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov,  

« prevádzkarne prvovýrobcov, ktoré vykonávajú na farme podľa § 40 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2007 
Z.z.[=dojenie a skladovanie mlieka na farme]  výrobu mliečnych výrobkov určených na predaj 
konečným spotrebiteľom na farme, alebo dodávanie akýmkoľvek prevádzkarniam,  

« zber a balenie medu [okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa včelstiev podľa § 40 ods. 4 
písm. h) zákona č. 39/2007 Z.z. (= okrem produkcie, zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa 
včelstiev = prvovýrobcu-„včelára“) ]. 

« všetky maloobchodné prevádzkarne [okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby], ktoré 
vykonávajú výrobné operácie, ako sú rozrábanie mäsa, výroba mletého mäsa a mäsových 
prípravkov [ aj ktoré neboli povolené RVPS podľa bodu 1.2.1.] 

« všetky maloobchodné prevádzkarne [okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby], ktoré 
vykonávajú činnosti a operácie uvedené v § 41 ods. 5 písmenách b) až t) zákona č. 39/2007 Z.z. 
na účel dodávania potravín živočíšneho pôvodu   iným prevádzkarniam a toto dodávanie nie 
je len okrajovou, miestnou a obmedzenou činnosťouÏ danej maloobchodnej prevádzkarne [ 
Ï„okrajová, miestna a obmedzená činnosť“ bude vymedzená osobitným právnym  predpisom].    

 
 

                                                
6 ) NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 ( 
Ú. v.  EÚ L 338, 22.12. 2005). http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2076_2005.pdf ; 

    § 54 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2076_2005.pdf
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Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a) zákona č. 
39/2007 Z.z. [ tzn. prevádzkarne, ktoré uvádzali na trh produkty živočíšneho pôvodu podľa osobitného predpisu,3) 
ale na ktoré sa podľa doterajších právnych predpisov, ktorými sa upravovali veterinárne požiadavky podľa § 
3, nevzťahovala požiadavka na schválenie], sú povinní podľa § 54 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. 
požiadať o schválenie prevádzkarne ddoo  3311..  OOKKTTÓÓBBRRAA  22000077 [okrem už povolených maloobchodných 
prevádzkarní podľa bodu 1.2.1., na ktoré sa vzťahujú prechodné opatrenia do 31. decembra 2009 a ktoré, ak 
nenastanú podstatné zmeny hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny rozsahu a druhu vykonávanej 
činnosti, musia požiadať o schválenie najneskôr do  31. októbra 2009].   
 

1.2.3. na postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ  pri schvaľovaní alebo podmienečnom 
schvaľovaní po 1. februári 2007 existujúcich schválených mliekarní na ošetrenie mlieka a mliekarní na spracovanie 
mlieka, ktoré spracúvajú menej ako dva milióny litrov mlieka ročne, už schválených: 
- pred 1. januárom 2006 regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami podľa doterajších 

právnych predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušného doterajšieho 
nariadenia vlády SR č. 312/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorými sa prevzala pri pristúpení SR k ES 
do právneho poriadku Slovenskej republiky dovtedajšia Smernica Rady 92/46/EHS, ktoré do 1. januára 2006 
upravovalo  hygienické požiadavky pre mlieko a mliečne výrobky]; 

- po 1. januári 2006 regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami podľa doterajších právnych 
predpisov [ tzn. podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a nových nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady 4),5) ]  

na: uvádzanie na trh mlieka alebo mliečnych výrobkov v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch, na 
obchod (výmeny)  mlieka alebo mliečnych výrobkov s členskými štátmi alebo na ich vývoz do členských štátov 
v súlade s veterinárnymi požiadavkami podľa doterajších právnych predpisov sa vzťahuje samostatné 
usmernenie ŠVPS SR ( č. 433/07-233). 
 
1.2.4. postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ pri povoľovaní jednotlivých výnimiek 

z hygienických požiadaviek 7) pri schvaľovaní alebo podmienečnom schvaľovaní prevádzkarní, ktoré 
budú vyrábať potraviny živočíšneho pôvodu s tradičnými vlastnosťami, 7) bude upravený 
samostatne. 

 
 

2. PREVÁDZKARNE A. PODLIEHAJÚCE/B. NEPODLIEHAJÚCE   SCHVAĽOVANIU: 

¡ A. Schválenie sa podľa  § 41 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z.  a osobitných predpisov5)  vyžaduje 
pre tieto prevádzkarne: 

¡ a) bitúnky, na ktorých sa zabíjajú domáce kopytníky, hydina, zajacovité zvieratá a zver z farmových chovov, 
ktorých mäso je určené na ľudskú spotrebu; osobitné zariadenia vyhradené na zabíjanie chorých a 
podozrivých kopytníkov a zariadenia na zabíjanie hydiny na farme, 

¡ b) rozrábkarne mäsa, 

¡ c) prevádzkarne na manipuláciu so zverou, 

¡ d) zber vajec od prvovýrobcov na dodávanie triediarniam vajec, trhom, ktoré dodávajú výlučne 
veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne vajec alebo potravinárskemu priemyslu a 
triediarne vajec, ktoré triedia vajcia podľa kvality alebo podľa kvality a hmotnosti,  

¡ e) zberné strediská surového mlieka, 

¡ f) prevádzkarne na výrobu mäsových prípravkov, mletého mäsa a mechanicky separovaného 
mäsa(MSM), 

¡ g) prevádzkarne na výrobu mäsových výrobkov, 

¡ h) prevádzkarne, ktoré manipulujú s produktmi rybolovu, 8) upravujú ich, mechanicky separujú, 
zmrazujú, spracúvajú alebo ich skladujú za regulovaných teplotných podmienok skladovania 
[okrem operácií uvedených v § 40 ods. 3 písm. a) a odseku 4 písm. f)  zákona č. 39/2007   Z. z.= 
prvovýroba, operácie súvisiace s prvovýrobou a preprava z miesta prvovýroby do prvej prevádzkarne 
určenia], 
 
 
 
 
 

                                                
7 ) Článok 7 nariadenia (ES) č. 2074/2005 http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf 
8)     Príloha III oddiel VIII nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf
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¡ i) prevádzkarne, v ktorých sa 
¡ 1. spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko a vyrábajú sa mliečne výrobky   zo 

surového  mlieka, vyrába surové mlieko na spotrebu ľuďmi, ktoré sa uvádza na trh v surovom 
stave, 

¡ 2. vyrábajú mliečne výrobky z už vyrobených spracovaných mliečnych výrobkov alebo 
výrobkov vyrobených zo surového mlieka, 

¡ j) prevádzkarne na výrobu vaječných výrobkov, 

¡ k) prevádzkarne, ktoré upravujú žabie stehienka a slimáky, 

¡ l) strediská na zber surovín na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov a prevádzkarne na ich 
spracúvanie a na výrobu škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, 

¡ m) prevádzkarne, ktoré ošetrujú žalúdky, mechúre a črevá, 

¡ n) prevádzkarne na výrobu želatíny určenej na ľudskú spotrebu, 

¡ o) prevádzkarne na výrobu kolagénu na ľudskú spotrebu, 

¡    p) prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber a balenie medu okrem zberu a balenia medu v priestoroch držiteľa 
včelstiev podľa § 40 ods. 4 písm. h) zákona č. 39/2007 Z.z.[= produkcia, zber a balenie medu 
v priestoroch držiteľa včelstiev = prvovýrobcu-„včelára“] 

¡    q) prevádzkarne prvovýrobcov, ktoré vykonávajú výrobu mliečnych výrobkov podľa § 40 ods. 4 
písm. c)[=dojenie a skladovanie mlieka na farme] určených na predaj konečným spotrebiteľom na farme, 
alebo dodávanie akýmkoľvek prevádzkarniam, 

¡ r) prevádzkarne, ktoré vykonávajú vybaľovanie produktov živočíšneho pôvodu z priameho obalu a ich 
prebaľovanie do nového priameho obalu, prípadne aj spojené s inými operáciami, ako je 
krájanie, delenie  alebo plátkovanie [okrem maloobchodných prevádzkarní podľa § 40 ods. 3 písm. 
e) druhého bodu = maloobchodné predajne, v ktorých je táto činnosť prebaľovania len okrajovou, 
miestnou a obmedzenou činnosťouÏ danej maloobchodnej prevádzkarne - [Ï bude vymedzené  
osobitným právnym predpisom]; 

¡    s) prevádzkarne (SKLADY) na skladovanie produktov živočíšneho pôvodu, ktoré si vyžadujú 
regulované teplotné  podmienky skladovania OKREM skladov, ktoré sú súčasťou maloobchodných 
prevádzkarníVV, ktoré dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len priamo  

« konečným spotrebiteľom  

alebo  

« maloobchodným pobočkám (=veľkodistribučné/veľkoobchodné  činnosti), 

 
Nariadenie (ES) č. 853/2004 ustanovuje [článok 1, odsek 5(a)]: 
„5. a) Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, toto nariadenie sa nevzťahuje na maloobchod. VV“ 
 
Nakoľko chladiarenské/mraziarenské sklady by sa dali považovať za maloobchodné prevádzkarne v 
širšom zmysle definície v článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, dalo by sa usudzovať, že 
chladiarenské/ mraziarenské sklady sú spravidla vyňaté z pôsobnosti nariadenia (ES)č. 853/2004 a preto 
nepodliehajú schváleniu príslušnými orgánmi. Definícia maloobchodu je uvedená v článku 3, bod 7 nariadenia 
(ES) č. 178/2002 a znie takto: 
 „7. maloobchod“ znamená manipuláciu s potravinami a/alebo ich spracúvanie a ich skladovanie v mieste predaja 
alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi a zahŕňa distribučné zakončenie 
(koncovky)............obchody(predajne), distribučné centrá(strediská) supermarketov 
a veľkoobchodné predajne (pobočky- filiálky, obchody, odbyt). VV“ 
Ako je vysvetlené v úvodných častiach (recitáloch)  12 a 13 nariadenia (ES) č. 853/2004, táto definícia 
maloobchoduVV, ktorá zahŕňa veľkoobchodné operácieVV, je pre účely hygieny potravín považovaná 
za príliš širokú. V kontexte hygieny potravín by mal mať maloobchod spravidla obmedzenejší význam, ako sú: 
„činnosti zahŕňajúce priamy predaj alebo dodávku potravín živočíšneho pôvodu konečnému 
spotrebiteľovi“.  

Pokiaľ ide o chladiarenské/mraziarenské skladovanie, nariadenie (ES) č. 853/2004  stanovuje požiadavky, 
ktoré sa musia považovať za výslovne určujúce (Článok 1, odsek 5 (a) nariadenia (ES) č. 853/2004- 
v prílohách nariadenia je „uvedené vyslovene inak“) to, že operácie chladiarenského/mraziarenského 
skladovania SPADAJÚ do pôsobnosti  tohto nariadenia. Okrem toho článok 4  ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) 
č. 853/2004 výslovne vyníma z povinnosti schvaľovania skladovanie produktov, ktoré si nevyžadujú regulované 
(kontrolované) podmienky skladovania, z čoho sa rozumie, že prevádzkarne, ktoré vykonávajú 
chladiarenské/mraziarenské skladovanie produktov živočíšneho pôvodu v podmienkach s kontrolovanou teplotou 
musia byť schválené. Chladiarenské/mraziarenské sklady musia byť preto schválené, pokiaľ sa používajú na 
činnosti, pre ktoré ustanovuje požiadavky na teploty príloha III nariadenia 853/2004.  
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Avšak vzhľadom na článok 1, odsek 5 písm. b), nariadenia (ES) č. 853/2004 chladiarenské/mraziarenské sklady 
prevádzkované SKUTOČNÝMI maloobchodnými predajňami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, 
schvaľovaniu nepodliehajú [= okrem skladov, ktoré sú súčasťou maloobchodných prevádzkarní, V   ktoré 
dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len priamo konečným spotrebiteľom / § 41 ods. 5 písm. s) zákona č. 
39/2007 Z.z.]  a mraziarenské/chladiarenské sklady, KTORÉ VYKONÁVAJÚ VEĽKODISTRIBUČNÉ/VEĽKOOBCHODNÉ 
OPERÁCIE, KTORÉ SÚ FYZICKY OBMEDZENÉ LEN NA PREPRAVU A SKLADOVANIE TIEŽ NEMUSIA BYŤ SCHVAĽOVANÉ [= okrem 
skladov, ktoré sú súčasťou maloobchodných prevádzkarníVV,ktoré dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len 
priamo maloobchodným pobočkám (=veľkodistribučné/veľkoobchodné  činnosti)/ § 41 ods. 5 písm. s) zákona č. 
39/2007 Z.z.]. 

¡ t) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú 
výrobné operácie, ako sú rozrábanie mäsa, výroba mletého mäsa a mäsových prípravkov, 

¡ u) maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby, ktoré vykonávajú 
činnosti a operácie uvedené v písmenách b) až t) na účel dodávania potravín živočíšneho 
pôvodu   iným prevádzkarniam a toto dodávanie nie je len okrajovou, miestnou a obmedzenou 
činnosťouÏ danej maloobchodnej prevádzkarne, [ - Ïbude vymedzené  osobitným právnym predpisom]; 

¡ v) ďalšie prevádzkarne, 9) 

 

¡ B. Schválenie sa (alebo na rozdiel od zákona č. 448/2002 Z.z., „už “) podľa § 41 ods. 6 zákona č. 
39/2007 Z.z. a osobitného predpisu 3) nevyžaduje pre  

n prevádzkarne a fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktoré vykonávajú len činnostiÛ 
podľa § 40 ods. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z.z.; ide o: 

n prevádzkarne, ktoré vykonávajú len prvovýrobu a operácie súvisiace s ňou  (preprava, 
skladovanie a manipulácia s prvotnými produktmi v mieste ich produkcie, preprava do prvej 
prevádzkarne určenia), napr. produkcia, chov alebo odchov zvierat produkujúcich potraviny a všetky 
s tým spojené činnosti, ako je preprava zvierat produkujúcich mäso na trh, na bitúnok alebo preprava 
zvierat medzi farmami; 

n prvovýrobcov (+ chovateľov / užívateľov poľovného revíru), ktorí priamo dodávajú malé 
množstváÏ prvotných produktov živočíšneho pôvodu ( mäsa z hydiny alebo zajacovitých zabitých na 
farme/ voľne žijúcej zveri alebo zveriny z nej)  priamo konečným spotrebiteľom alebo miestnym 
maloobchodným predajniam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov; príklady činností: 
produkcia (znáška) vajec a ich zber v priestoroch prvovýrobcu; produkcia, chov, odchov a výlov rýb 
určených na ľudskú spotrebu na farmách akvakultúr; lov, usmrcovanie a vyvrhnutie na mieste voľne 
žijúcej zveri, produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev; 
[Ï „malé množstvá“ prvotných produktov živočíšneho pôvodu - budú vymedzené  osobitným právnym 
predpisom];   

n maloobchodné prevádzkarne (maloobchodné predajne) , ktoré vykonávajú 

o výlučne len skladovanie alebo prepravu potravín živočíšneho pôvodu a nevykonávajú tie 
operácie, na   ktoré musia byť prevádzkarne podľa § 41 zákona č. 39/2007 Z.z. schválené (tzn. 
rozrábanie mäsa, výroba mletého mäsa a mäsových prípravkov alebo spracovanie, prebaľovanie, 
krájanie, plátkovanie alebo iná úprava produktov živočíšneho pôvodu na účely ich dodávania iným 
prevádzkarniam, a ak toto dodávanie nie je len okrajovou, miestnou a obmedzenou 
činnosťouÏ) [Ïbude vymedzené  osobitným právnym predpisom]; 

o činnosti a operácie podľa § 41 ods. 5 písm. u) Zákona č. 39/2007 Z.z., ale tie sú len okrajovou, 
miestnou a obmedzenou činnosťou danej maloobchodnej prevádzkarne, 

             
n ostatné maloobchodné prevádzkarne (maloobchodné predajne), ktoré nevykonávajú výrobné 

operácie, na ktoré sa vzťahuje schvaľovanie podľa § 41 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z a ktoré môžu byť 
zaregistrované podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu 10), 

n podnikateľov ( sprostredkovateľov) špecializovaných na obchod s potravinami, ktorí 
zabezpečujú sprostredkovateľské operácie a prepravné operácie s produktmi živočíšneho pôvodu medzi 
dodávateľmi alebo pre maloobchodné prevádzkarne; 

n ďalej sa schválenie (alebo na rozdiel od zákona č. 448/2002 Z.z.  „už“) NEVYŽADUJE pre : 

n prevádzkarne+, ktoré vyrábajú, pripravujú alebo manipulujú len s potravinami, ktoré obsahujú produkty 
rastlinného pôvodu a zároveň aj spracované produkty živočíšneho pôvodu (ďalej len „zložené 
potraviny“)+; spracované produkty živočíšneho pôvodu používané na prípravu takýchto zložených 
potravín, však musia byť získané a musí sa s nimi manipulovať v prevádzkarniach schválených podľa 

                                                
9)     Napríklad príloha III oddiely VII (živé lastúrniky) a VIII (plavidlá) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
10 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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tohto zákona a v súlade s požiadavkami ustanovenými osobitným predpisom, 3); [ +na tieto prevádzkarne 
a činnosti sa nevzťahuje schvaľovanie ani registrácia podľa zákona č.  39/2007 Z.z.; spadajú pod zákon 
č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov]. 

n prevádzkarne (sklady), ktoré skladujú produkty živočíšneho pôvodu, ktoré si nevyžadujú 
regulované teplotné podmienky skladovania a  

n prevádzkarne - sklady produktov  živočíšneho pôvodu, ktoré vykonávajú veľkodistribučné 
činnosti limitované len na prepravu a skladovanie,      

 
Nariadenie (ES) č. 853/2004 ustanovuje [článok 1, odsek 5 (a)]: 
„5. a) Pokiaľ nie je uvedené vyslovene inak, toto nariadenie sa nevzťahuje na maloobchod. VV“ 
 
Nakoľko chladiarenské/mraziarenské sklady by sa dali považovať za maloobchodné prevádzkarne v 
širšom zmysle definície v článku 3 ods. 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, dalo by sa usudzovať, že 
chladiarenské/ mraziarenské sklady sú spravidla vyňaté z pôsobnosti nariadenia (ES)č. 853/2004 a preto 
nepodliehajú schváleniu príslušnými orgánmi. Definícia maloobchodu je uvedená v článku 3, bod 7 nariadenia 
(ES) č. 178/2002 a znie takto: 
 „7. maloobchod“ znamená manipuláciu s potravinami a/alebo ich spracúvanie a ich skladovanie v mieste predaja 
alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi a zahŕňa distribučné zakončenie 
(koncovky)............obchody(predajne), distribučné centrá(strediská) supermarketov 
a veľkoobchodné predajne (pobočky- filiálky, obchody, odbyt). VV“ 
Ako je vysvetlené v úvodných častiach (recitáloch)  12 a 13 nariadenia (ES) č. 853/2004, táto definícia 
maloobchoduVV, ktorá zahŕňa veľkoobchodné (veľkodistribučné) operácieVV, je pre účely hygieny 
potravín považovaná za príliš širokú. V kontexte hygieny potravín by mal mať maloobchod spravidla 
obmedzenejší význam, ako sú: „činnosti zahŕňajúce priamy predaj alebo dodávku potravín živočíšneho 
pôvodu konečnému spotrebiteľovi“.  

Pokiaľ ide o chladiarenské/mraziarenské skladovanie, nariadenie (ES) č. 853/2004  stanovuje požiadavky, 
ktoré sa musia považovať za výslovne určujúce (Článok 1, odsek 5 (a) nariadenia (ES) č. 853/2004- 
v prílohách nariadenia je „uvedené vyslovene inak“) to, že operácie chladiarenského/mraziarenského 
skladovania SPADAJÚ do pôsobnosti  tohto nariadenia. Okrem toho článok 4  ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) 
č. 853/2004 výslovne vyníma z povinnosti schvaľovania skladovanie produktov, ktoré si nevyžadujú skladovanie 
regulované (kontrolované) podmienky skladovania z povinnosti schválenia, z čoho sa rozumie, že prevádzkarne, 
ktoré vykonávajú chladiarenské/mraziarenské skladovanie produktov živočíšneho pôvodu v podmienkach 
s kontrolovanou teplotou musia byť schválené. Chladiarenské/mraziarenské sklady musia byť preto schválené, 
pokiaľ sa používajú na činnosti, pre ktoré ustanovuje požiadavky na teploty príloha III nariadenia 
853/2004.  

Avšak vzhľadom na článok 1, ods. 5 písm. b), nariadenia (ES) č. 853/2004 chladiarenské/mraziarenské sklady 
prevádzkované SKUTOČNÝMI maloobchodnými predajňami, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, 
schvaľovaniu nepodliehajú [=  sklady, ktoré sú súčasťou maloobchodných prevádzkarní V,   ktoré dodávajú 
potraviny živočíšneho pôvodu len priamo konečným spotrebiteľom ]  a mraziarenské/chladiarenské sklady, 
ktoré vykonávajú VEĽKODISTRIBUČNÉ/VEĽKOOBCHODNÉ OPERÁCIE, KTORÉ SÚ FYZICKY 
OBMEDZENÉ LEN NA PREPRAVU A SKLADOVANIE tiež nemusia byť schvaľované [=  sklady, ktoré sú 
súčasťou maloobchodných prevádzkarníVV,ktoré dodávajú potraviny živočíšneho pôvodu len priamo 
maloobchodným pobočkám (=veľkodistribučné/veľkoobchodné  činnosti) / § 41 ods. 5 písm. s) zákona č. 
39/2007 Z.z. a § 41 ods. 6 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z.]. 

n okrem toho sa schválenie NEVYŽADUJE pre:  

n prvovýrobu na súkromné domáce použitie produktov živočíšneho pôvodu;  

n domácu prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na súkromnú domácu spotrebu produktov 
živočíšneho pôvodu a  

n pre  prípravu, manipulovanie alebo skladovanie na účely priameho podávania produktov 
živočíšneho pôvodu konečným spotrebiteľom na mieste v maloobchodných prevádzkarniach, 
ktoré poskytujú stravovacie služby. 

 
Platnosť právoplatných rozhodnutí orgánov veterinárnej správy  podľa doterajších predpisov 
o povolení alebo schválení prevádzkarní, pre ktoré sa už podľa zákona č. 39/2007 Z.z. schválenie 
(ani povolenie) NEVYŽADUJE, je podľa § 54 ods. 2  zákona č. 39/2007 Z.z. len do 30. júna 2007. 
 

 
[ V súlade s § 54 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti sú prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov, ktorých prevádzkarne podliehajú registrácii podľa § 40 a ktorí vykonávali činnosť pred  účinnosťou 
tohto zákona sú povinní podať žiadosť o registráciu podľa § 40 do 30. júna 2007.]
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3.   PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY: 
   
 
3.1. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA (RVPS): 

Podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti od 1. februára 2007 
schvaľuje  V Š E T K Y  prevádzkarne pre produkty živočíšneho pôvodu podľa § 41 zákona č. 39/2007 Z.z. ( 
na všetkých stupňoch produkcie, spracovania a distribúcie/kde sa schvaľovanie vyžaduje/bez ohľadu na ich 
kapacitu a určenie produktov na trh územne príslušná REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA, ktorá tiež 
v súvislosti s týmto usmernením podľa  

« § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov             
( úradných veterinárnych lekárov) „ kontroly nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek podľa § 3 
a požiadaviek podľa osobitných predpisov“ 11) v týchto prevádzkarniach; 

« § 41 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. je orgánom, ktorému musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 
podať žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod jeho kontrolou na príslušnú činnosť alebo činnosti, ak 
sa to podľa tohto zákona vyžaduje; 

« §  41 ods. 2 a ods. 7 až 10 zákona č. 39/2007 Z.z. vykonáva osobitné veterinárne kontroly 
[schvaľovacie návštevy na mieste, nové úradné kontroly podľa článku 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 
4)] prevádzkarní na schválenie/podmienečné schválenie/predĺženie platnosti podmienečného schválenia na 
príslušnú činnosť alebo činnosti; 

« § 41 ods. 7 až  10 zákona č. 39/2007 Z.z. vydáva rozhodnutia 14), ktorým prevádzkarne na príslušné 
činnosti schvaľuje/ podmienečne schvaľuje; vydáva rozhodnutie o predĺžení podmienečného schválenia; 

« § 41 ods. 12 zákona č. 39/2007 Z.z. zamieta rozhodnutím14) žiadosti o schválenie, predĺženie platnosti 
podmienečného schválenia, ak nie sú splnené príslušné hygienické požiadavky, 

« § 41 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z.z. vydáva novým vlastníkom alebo užívateľom prevádzkarní (  
oznamovacia povinnosť pri zmene podľa § 41 ods. 13 zákona č. 39/2007) nové rozhodnutie14) 
o schválení/pozastavení prevádzkarne alebo rozhodnutie pri podstatných zmenách hygienických 
podmienok prevádzkarne alebo pri zmene rozsahu a druhu vykonávanej činnosti, kedy je 
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku podľa § 41 odseku 2 zákona č. 39/2007 Z.z. povinný podať RVPS 
žiadosť podľa § 41 odseku 4 zákona č. 39/2007 Z.z.  a podrobiť sa novému schvaľovaniu prevádzkarne, 
alebo len jej časti dotknutej zmenami hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmenami v rozsahu a 
druhu vykonávanej činnosti, 

« § 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z.z. oznamuje/zasiela/ ŠVPS SR právoplatné rozhodnutia o schválení alebo 
podmienečnom schválení prevádzkarne pre účely pridelenia schvaľovacieho čísla prevádzkarni a jej zápisu do 
zoznamu alebo zoznamov schválených prevádzkarní; 

« § 41 ods. 17 zákona č. 39/2007 Z.z. schvaľuje prevádzkarne, ktoré vykonávajú zber, dodávanie a triedenie 
vajec; 

« § 41 ods. 18 zákona č. 39/2007 Z.z. je pri schvaľovaní prevádzkarní, ktoré vyrábajú potraviny živočíšneho 
pôvodu s tradičnými vlastnosťami12) oprávnená povoliť14) jednotlivé výnimky z hygienických 
požiadaviek13); 

« § 43  ods. 1 a 2 zákona č. 39/2007 Z.z. a článku 31 ods. 2 písm. e)  nariadenia (ES) č. 882/2004 4) pri 
vykonávaní veterinárnych kontrol preveruje dodržiavanie hygienických požiadaviek na  schválenie 
podľa osobitného predpisu5) a ak zistí závažné nedostatky dodržiavania hygienických požiadaviek podľa 
osobitného predpisu5) alebo iné závažné porušenie požiadaviek potravinového práva alebo iných požiadaviek 
ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi 11), alebo ak musela opakovane pozastaviť 14) výrobu v 
prevádzkarni a prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nie je schopný poskytnúť dostatočné záruky alebo 
dodržiavať opatrenia uložené RVPS, ak ide o hygienu ďalšej produkcie alebo manipulácie s produktmi 
živočíšneho pôvodu, začne RVPS voči prevádzkovateľovi správne konanie 14) vo veci zrušenia 
rozhodnutia o schválení prevádzkarne a prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku 
rozhodnutím schválenie zruší; 

                                                
11 )  Napr. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004). 

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0852_2004.pdf 
         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004,  ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy  pre potraviny 

živočíšneho pôvodu(Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení. http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0853_2004.pdf 
         Čl. 4 až 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné  predpisy na organizáciu 

úradných kontrol    produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení. 
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0854_2004.pdf 

         Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 273, 10. 10. 2002) v platnom znení. http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_1774_2002.pdf  

12 )     Čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005. 
13 )     Čl. 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005. 
14 )     Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0852_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0853_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0854_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_1774_2002.pdf
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« § 43 ods.  3  zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodnutím dočasne pozastavuje 14)schválenie prevádzkarne 
v prípadoch uvedených v tomto ustanovení; 

« § 43 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. zrušuje rozhodnutie o schválení14) v prípadoch uvedených v tomto 
ustanovení; 

« § 43 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. oznamuje ŠVPS SR právoplatné rozhodnutia o zrušení 
schválenia; 

« § 37  ods. 1  písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.  je jedným z orgánov, ktorému sa musia prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov spôsobom určeným ŠVPS SR  bezodkladne oznamovať:  
- začatie, prerušenie a skončenie svojej činnosti a  
- každú prevádzkareň pod ich kontrolou, ktorá vykonáva akýkoľvek stupeň výroby, spracúvania 

a distribúcie produktov živočíšneho pôvodu [okrem maloobchodných prevádzkarní pri poskytovaní 
stravovacích služieb a maloobchodných prevádzkarní, ktoré nevykonávajú výrobné činnosti uvedené v § 
41 ods. 5 písm. u) a v) a odseku 6 písm. d) a v ktorých sa vykonáva úradná kontrola potravín podľa 
osobitného predpisu,15)] a  

- zabezpečiť, aby mala RVPS vždy k dispozícii aktuálne informácie o prevádzkarni vrátane oznámenia 
o každej závažnej zmene v činnostiach a o uzavretí existujúcej prevádzkarne;  

- zmenu vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne podľa § 41 ods. 13 v súvislosti s § 39 ods. 7 a 8 
zákona č. 39/2007 Z.z.; 

« Regionálna veterinárna a potravinová správa  je správnym orgánom, ktorému podľa všeobecných právnych 
predpisov o správnom konaní 16) podávajú účastníci konania odvolania proti  ňou vydaným napadnutým 
prvostupňovým rozhodnutiam. 

 
 
3.2. KRAJSKÁ VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA (KVPS): 
 
Je v súvislosti s týmto usmernením  podľa  § 7 ods. 2  písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. odvolacím orgánom 
proti napadnutým rozhodnutiam regionálnych veterinárnych a potravinových správ,  ktorý v druhom stupni 
rozhoduje 15) vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodujú regionálne veterinárne a potravinové 
správy v územnom obvode kraja. 
 
 
3.3. ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ŠVPS SR) 
 
V súvislosti s týmto usmernením  ŠVPS SR  podľa 
« § 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 Z.z. vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom 

a verejnosti prostredníctvom národnej internetovej stránky aktuálny prehľad zoznamov schválených 
potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu s ich schvaľovacími číslami a inými 
informáciami podľa osobitného predpisu,17)  

« § 41 ods. 14 zákona č. 39/2007 Z.z. po oznámení právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia o 
podmienečnom schválení prideľuje každej prevádzkarni schvaľovacie číslo a zapisuje 
prevádzkareň do príslušného zoznamu alebo zoznamov podľa § 6 ods. 2 písm. l) zákona č. 39/2007 
Z.z. vedených a sprístupňovaných hlavným veterinárnym lekárom podľa § 6 ods. 5 písm. f) zákona č. 
39/2007 Z.z. ostatným členským štátom a verejnosti spôsobom ustanoveným osobitnými   predpismi,18) 

« § 43 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. po oznámení právoplatnosti rozhodnutia RVPS  o zrušení schválenia 
odníme  prevádzkarni pridelené schvaľovacie číslo a vyčiarkne ju zo zoznamu vedeného a 
sprístupňovaného ostatným členským štátom a verejnosti. 

   

                                                
15 )  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
16 ) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
17 ) Čl. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 
(ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú. v. EÚ L 338, 22. 12. 2005).      http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf  

18) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0854_2004.pdf 
      Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf 

  

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0854_2004.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf


 10 

4.   SCHVAĽOVANIE  PREVÁDZKARNÍ  PRE  PRODUKTY  ŽIVOČÍŠNEHO  PÔVODU  
  
  
nn  Nové prevádzkarne [ alebo  aj existujúce schválené prevádzkarne/ povolené - nízkokapacitné 

prevádzkarne/, ktoré po 1. februári 2007 podľa zákona č. 39/2007 Z.z. podliehajú novému schvaľovaniu 
alebo sa musia podrobiť novému schvaľovaniu pri podstatnej zmene doterajších hygienických 
podmienok alebo pri zmene  druhu/ rozsahu vykonávanej  činnosti - napr. nízkokapacitné  
prevádzkarne povolené podľa doterajších predpisov, alebo  ktoré chcú zvýšiť svoju kapacitu nad rozsah 
limitovaný právoplatným rozhodnutím RVPS o povolení alebo už schválené/povolené prevádzkarne, ktoré 
chcú vykonávať napr. nový druh činnosti, na ktorú však nemajú vydané pôvodné schválenie, alebo v ktorých 
boli vykonané podstatné zmeny hygienických podmienok,   schválené/ povolené prevádzkarne pri zmene 
užívateľa/vlastníka, na ktoré sa vzťahuje § 41 ods. 13 zák. č. 39/2007 Z.z. druhá veta a v prípade  
právoplatných rozhodnutí RVPS o povolení nastáva strata ich právoplatnosti podľa § 54 ods. 1 zák. č. 
39/2007 Z.z. a pod./)] nesmú podľa § 41 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. v prevádzkarniach, na 
ktoré sa vzťahuje požiadavka na schválenie, vykonávať príslušnú činnosť dovtedy, kým 
príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nevydá rozhodnutie o schválení na 
príslušnú činnosť alebo činnosti alebo rozhodnutie o podmienečnom schválení na príslušnú činnosť alebo 
činnosti [ a kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť 16)].  

 
 
n Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých existujúce alebo nové prevádzkarne sa 

vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. (=prevádzkarne, ktoré   doteraz 
nepodliehali schvaľovaniu/ani povoľovaniu/ podľa doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z.: výroba MSM, 
zber vajec od prvovýrobcov a triediarne vajec, strediská na zber surovín na výrobu ŠŽT a oškvarkov, 
prevádzkarne prvovýrobcov, ktorí vyrábajú na farme mliečne výrobky určené na priamy predaj konečným 
spotrebiteľom na farme alebo na dodávanie iným prevádzkarniam, zber a balenie medu (okrem „včelárov“), 
všetky maloobchodné predajne (okrem stravovacích služieb), ktoré rozrábajú mäso, vyrábajú mleté mäso, 
mäsové prípravky/ okrem už povolených „špecializovaných prevádzkarní, obchodných domov, 
samoobslužných veľkopredajní potravín“  podľa doterajšieho zák. 488/2002 Z.z., ktorých právoplatné 
rozhodnutia o povolení zostávajú  v platnosti do 31. decembra 2009, ak sami nepožiadajú predtým o nové 
schválenie/,  všetky maloobchodné predajne (okrem stravovacích služieb), ktoré vykonávajú výrobné 
a manipulačné činnosti na účely dodávania produktov živočíšneho pôvodu iným prevádzkarniam    (iným- 
vrátane stravovacích služieb) a toto nie je len okrajovou, miestnou a obmedzenouÏ činnosťou [ Ïbude 
vymedzené osobitným predpisom] sú povinní podať žiadosť o schválenie do 31. októbra 2007 / 
okrem už povolených „špecializovaných prevádzkarní, obchodných domov, samoobslužných veľkopredajní 
potravín“  podľa doterajšieho zák. 488/2002 Z.z., ktorých právoplatné rozhodnutia o povolení zostávajú  
v platnosti do 31. decembra 2009/. 

 
 
n Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých existujúce povolené prevádzkarne sa 

vzťahuje § 41 ods. 15 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z.(povolené prevádzkarne s nízkou kapacitou, ktoré 
uvádzali produkty živočíšneho pôvodu výlučne na domáci trh, povolené pred 1. januárom 2006 podľa 
doterajšieho zákona č. 488/2002 Z.z. a príslušného nariadenia vlády SR) sú povinní podať žiadosť 
o schválenie do 31. októbra 2009. 

 
n Na prevádzkarne podľa § 41 ods. 15 písm. c) sa vzťahuje samostatný postup ŠVPS SR č.  433/07-

233, 

 

Schéma schvaľovania prevádzkarní je v prílohe 4 tohto postupu 
 
 
4. 1. žiadosť o schválenie: 
 
Schvaľovanie prevádzkarní je konanie podľa všeobecných predpisov o správnom konaní 16), ktoré sa začína na 
návrh účastníka konania. 
 
 
Prevádzkovatelia  potravinárskych  podnikov musia podľa § 41 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. podať 
žiadosť o schválenie každej prevádzkarne pod ich kontrolou na príslušnú činnosť alebo činnosti 
územne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.  
Zoznam adries a kontaktov na príslušné RVPS je uvedený v Prílohe 4.0. k tomuto postupu alebo na internetovej 
stránke ŠVPS SR: http://www.svssr.sk/sk/adresy/Regiony.asp#1.  
 
 
 

http://www.svssr.sk/sk/adresy/Regiony.asp#1
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Vzor- formulár Žiadosti o schválenie prevádzkarne  je v Prílohe 4.1.Û k tomuto postupu. 
V žiadosti o schválenie  každej prevádzkarne podľa § 41 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. musia byť uvedené 
tieto ÚDAJE: 

 
« obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo (ak ide o právnickú osobu) alebo meno, priezvisko, 

identifikačné číslo a miesto podnikania ( ak ide o fyzickú osobu- podnikateľa), 
« adresa prevádzkarne, zariadenia alebo miesta vykonávania činnosti, pre ktoré sa žiada schválenie, 

      a okrem  toho 

« meno, priezvisko a adresa osoby zodpovednej za hygienu operácií v prevádzkarni,     
      [ tieto údaje sa uvádzajú  v  ČASTI 1 formulára žiadosti v Prílohe 4.1.Û] 
      a 
« druh a rozsah vykonávanej činnosti, ktoré žiadateľ uvádza podľa § 41 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z.  
     [ údaje o druhu a rozsahu činnosti sa uvádzajú  podľa ČASTÍ 2 - 6 a ČASTI 8 formulára žiadosti v Prílohe 4.1. 

Û ] 
 

K podanej žiadosti sa musia  pripojiť tieto DOKLADY: 

T úradne osvedčená (overená) kópia výpisu z obchodného registra alebo T úradne osvedčená (overená) 
kópia výpisu živnostenského registra; a tiež 

T výpis z listu vlastníctva prevádzkarne alebo T kópia nájomnej zmluvy prevádzkarne. 
[ tieto údaje o pripojených dokladoch sa tiež uvádzajú v ČASTI 1 formulára žiadosti v Prílohe 4.1.Û] 
 
 
Pred osobitnou kontrolou vykonanou na schválenie prevádzkarne, prípadne počas nej, musí prevádzkovateľ 
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe spôsobom, ktorý určuje Štátna veterinárna a potravinová 
správa podľa § 6 ods. 2 písm. ag) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti predložiť ďalšiu 
dokumentáciu podľa článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 852/2004 ako aj dokumentáciu potvrdzujúcu 
splnenie príslušných podmienok a požiadaviek podľa osobitných predpisov. 5)  
 
[ Údaje o vypracovanej dokumentácii určeným spôsobom vyznačuje žiadateľ o schválenie prevádzkarne  v ČASTI 7 
formulára žiadosti v Prílohe 4.1.Û] 

ÛAk je to potrebné, RVPS poskytne prevádzkovateľovi formulár žiadosti podľa Prílohy 4.1. tohto 
pokynu a poskytne účastníkovi konania informácie  a pomoc pri vystavovaní a podávaní žiadosti 
o schválenie na RVPS. Pri osobnom podávaní - doručení  RVPS skontroluje, či je žiadosť riadne 
a úplne vyplnená a či sú pripojené požadované overené kópie dokladov, či prevádzkovateľ 
potravinárskeho podniku podáva  žiadosť skutočne vo svojom mene (nemôže byť podpísaná 
osobami, ktoré nie sú podľa výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra  oprávnené 
konať menom podnikateľa; v takomto prípade musí prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 
predložiť RVPS aj platné overené splnomocnenie pre osobu, ktorá žiadosť v jeho mene podáva, 
prípadne koná v jeho menom pri schvaľovaní),  aby podanie nemalo zbytočné formálne a obsahové 
nedostatky, ktoré by museli viesť k výzve na odstránenie nedostatkov 16) a následne až k zastaveniu 
konania o schválení/podmienečnom schválení prevádzkarne. 
 
Aby sa vyhol prevádzkovateľ možnosti  zamietnutia žiadosti o schválenie, podáva žiadosť až vtedy keď:  
«   prevádzkareň, prípadne časť prevádzkarne dotknutá zmenami hygienických podmienok alebo zmenami 

v druhu a rozsahu činnosti, na ktoré sa vyžaduje nové schvaľovanie, už spĺňa prinajmenšom všetky 
príslušné všeobecné požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia (priestorové, 
stavebno technické a materiálne podmienky) podľa Prílohy II nariadenia (ES) č. 852/ 2004 5) 
a tiež všetky príslušné osobitné požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia 
(priestorové, stavebno technické a materiálne podmienky) podľa Prílohy III nariadenia (ES) č. 
853/2005 5) a 

«  prevádzkovateľ už má  pripravenú  dokumentáciu tak, aby ju mohol po právoplatnosti rozhodnutia 
o podmienečnom schválení ( pri začatí činnosti) začať zavádzať. 

RVPS môže (nie je povinná) na žiadosť prevádzkovateľa vykonať pred podaním žiadosti  neformálnu obhliadku 
prevádzkarne (nepokladá sa za „schvaľovaciu návštevu na mieste“) a oznámiť prevádzkovateľovi svoje 
stanovisko, či sú už skutočne splnené všetky vyššie uvedené všeobecné a osobitné požiadavky na 
infraštruktúru, vybavenie a zariadenia na  danú činnosť/činnosti. 
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4. 2.  Osobitná veterinárna kontrola na schválenie prevádzkarne 1) - návšteva na mieste podľa 
osobitného predpisu 4): 

 
Keď RVPS dostane žiadosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o schválenie prevádzkarne,  vykoná 
návštevu na mieste [osobitnú veterinárnu kontrolu prevádzkarne (ďalej len „osobitnú kontrolu“) 
podľa  § 41 ods. 2,4,7 a 8 zákona č. 39/2007 Z.z., pri ktorej overujeÏÏ, či  prevádzkareň spĺňa  

•  príslušné hygienické požiadavky podľa osobitných predpisov, ktorými sú: 5)   

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004  a   
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004  a 

• iné príslušné požiadavky potravinového práva podľa nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecných 
zásadách a požiadavkách potravinového práva.19) 

ÏÏ) Vysv.: o v e r u j e 4), tzn.  kontroluje prešetrením (preskúmaním) a vykonáva objektívne dôkazy 
o tom, či boli splnené uvedené špecifikované požiadavky týchto  nariadení . 

 
Na dokumentovanie postupov príslušných RVPS 20) pri osobitných kontrolách na  schvaľovanie prevádzkarní 
určuje ŠVPS SR podľa §  6  ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. úradným veterinárnym lekárom RVPS viesť úradné 
záznamy podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z. a pri overovaní používať v súlade s ich 
predtlačou  kontrolné záznamy, ktoré sú uvedené v prílohách 4.2. tohto postupuÐ [ prístupné len pre 
príslušné orgány  veterinárnej správy na INTRANETE ŠVPS SR]. 
 
ÐV uvedených prílohách sú  v súčasnosti tieto záznamy: 
- VZOR 4.2. : Úradný záznam o osobitnej kontrole pri schvaľovaní prevádzkarne na príslušné činnosti 
- KONTROLNÝ ZÁZNAM a VÝSLEDKY z osobitnej kontroly (spoločné pre všetky nižšie uvedené KZ- hlavička, 

identifikácia, hodnotenie) [ KZ ŠVPS IdV-07]; 
- A. Všeobecné hygienické požiadavky podľa prílohy II nariadenia (ES) č. 852/2004 [ KZ ŠVPS- 852-II-07]; 
- B. Osobitné hygienické požiadavky podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 podľa: 
´ Prílohy III Oddiel I: Mäso domácich kopytníkov/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky/ Prílohy II 

Oddiel II: Ciele postupov založených na zásadách HACCP - bitúnky [ KZ ŠVPS-MK-B-07]; 
´ Prílohy III Oddiel I: Mäso domácich kopytníkov/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky - rozrábkarne 

 [ KZ ŠVPS-R-07]; 
´ Prílohy III Oddiel V: Mleté mäso, mäsové prípravky, MSM/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky 

 [ KZ ŠVPS- MLMMPMSM-07]; 
´ Prílohy III Oddiel VI: Mäsové výrobky/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky [ KZ ŠVPS-MV-07]; 
´ Prílohy III Oddiel XII: Škvarené živočíšne tuky a oškvarky/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky 

 [ KZ ŠVPS-ŠŽTO-07]; 
´ Prílohy III Oddiel XIII: Ošetrené žalúdky, črevá a mechúre/ Prílohy II Oddiel I: Identifikačné značky 

 [ KZ ŠVPS-OČ-07]; 
- Kontrolný záznam : záznamy, dokumentácia PPP a nevyhnutné požiadavky [ KZ ŠVPS-ZNP-07]; 
- Kontrolný záznam hodnotenia systému HACCP [ KZ ŠVPS-HACCP-07]. 
 
Ďalšie kontrolné záznamy na overovanie osobitných podmienok  budú postupne dopĺňané ŠVPS SR podľa 
potreby pre tieto prevádzkarne: 
- Bitúnky a rozrábkarne- hydina /zajacovité; 
- Prevádzkarne na manipuláciu so zverou/ rozrábkarne zveriny z voľne žijúcej zveri; 
- Prevádzkarne na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov (okrem salašov, ktoré usmerní samostatne postup 

ŠVPS SR č. 433/07-233); 
- Prevádzkarne pre produkty rybolovu; 
- Mraziarenské sklady ; 
- Prevádzkarne na zber vajec/ prevádzkarne na triedenie vajec; 
- Prevádzkarne pre tekuté vajcia/ prevádzkarne na spracovanie vajec; 
- Prevádzkarne ktoré upravujú žabie stehienka/ slimáky; 
- Prevádzkarne na výrobu želatíny určenej na ľudskú spotrebu; 
- Prevádzkarne na výrobu kolagénu určeného na ľudskú spotrebu; 
- Prevádzkarne na zber/balenie medu; 
- Zberné strediská a garbiarne/suroviny na výrobu želatíny/kolagénu; 
- Bitúnky na zabíjanie zveri z farmových chovov; 
 

                                                
19 )   Napr.  články  14,  17 (zodpovednosti PPP), článok 18 (vysledovateľnosť) a článok 19 (zodpovednosť PPP za potraviny) nariadenia  Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení. 
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/vv_178_2002.pdf  

20 ) Článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf 

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/vv_178_2002.pdf
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_0882_2004.pdf
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4. 3.  Vydávanie  rozhodnutí  regionálnymi  veterinárnymi  a potravinovými  správami: 
 
Na rozhodovanie (vydávanie rozhodnutí) regionálnych veterinárnych a potravinových správ pri schvaľovaní 
prevádzkarní  sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 16) s výnimkou  práva na odvolanie sa 
a právoplatnosti rozhodnutia o schválení, kedy účinky právoplatného rozhodnutia o schválení podľa §  41 ods. 11 
zákona č. 39/2007 Z.z. nastávajú dňom  jeho doručenia. Voči rozhodnutiu o podmienečnom schválení je v zmysle 
citovaného ustanovenia odvolanie prípustné. 
Vzory rozhodnutí RVPS sú uvedené v prílohách 4.3. tohto postupu [ prístupné len pre príslušné orgány  
veterinárnej správy na INTRANETE ŠVPS SR]. 
 
4. 3. 1.  Podmienečné schválenie: 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa môže vydať  prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku  
rozhodnutie o podmienečnom schválení prevádzkarne na príslušné činnosti na určitý čas, najdlhšie 
však na tri mesiace od dňa jeho právoplatnosti, ak sa pri osobitnej kontrole RVPS podľa § 41 ods. 2 a 4 
zákona č. 39.2007 Z.z. (bod 4. 2. tohto postupu)  PREUKÁZALO, že prevádzkareň spĺňa VŠETKY príslušné 
hygienické požiadavky NA INFRAŠTRUKTÚRU, VYBAVENIE A ZARIADENIA [ = všetky príslušné : 
« všeobecné hygienické požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia (priestorové, stavebno 

technické a materiálne podmienky) podľa Prílohy II nariadenia (ES) č. 852/ 2004 5)  
a tiež  
« osobitné požiadavky na infraštruktúru, vybavenie a zariadenia (priestorové, stavebno technické a 

materiálne podmienky) podľa Prílohy III nariadenia (ES) č. 853/2005 5)],  

ale ešte  

•  NESPĹŇA OSTATNÉ  príslušné hygienické požiadavky podľa týchto osobitných predpisov 5)  a iné 
príslušné požiadavky potravinového práva [podľa nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecných zásadách 
a požiadavkách potravinového práva, 19)] 
 

alebo, ak 

• nová prevádzkareň ( alebo časť existujúcej prevádzkarne dotknutá podstatnými zmenami hygienických 
podmienok alebo zmenami druhu a rozsahu vykonávanej činnosti] tieto OSTATNÉ  príslušné hygienické 
požiadavky podľa osobitných predpisov 5)  a iné príslušné požiadavky potravinového práva [podľa 
nariadenia (ES) č. 178/2002 o všeobecných zásadách a požiadavkách potravinového práva 19)] NEMÔŽE SPĹŇAŤ 
(vykonávať  a zaviesť), pretože, kým prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku príslušná RVPS nevydá 
rozhodnutie o podmienečnom schválení, nesmie ešte podľa § 41 ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. vykonávať 
príslušnú činnosť(činnosti) [tzn. pre nové prevádzkarne a nové činnosti sa vždy vydáva podmienečné 
schválenie a nie úplné schválenie podľa bodu 4.3.3.!]. 

 
Vo výrokovej časti rozhodnutia o podmienečnom schválení uvedie RVPS určitý čas, na ktorý zostáva 
rozhodnutie na  dané činnosti v platnosti (najdlhšie však na 3 mesiace odo dňa jeho právoplatnosti) 
a podmienky, týkajúce sa všetkých ostatných hygienických požiadaviek, ktoré musí prevádzkovateľ 
potravinárskeho podniku v tejto lehote v prevádzkarni splniť (zaviesť). 

Proti  rozhodnutiu o podmienečnom schválení sa podľa  § 41 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. možno odvolať 
podľa  všeobecných právnych predpisov o správnom konaní. 16) To znamená, že rozhodnutie o podmienečnom 
schválení  nenadobúda účinky právoplatného rozhodnutia dňom jeho doručenia, ale až po uplynutí  
lehoty na odvolanie (15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia 16) ). Ak chce účastník konania začať 
v podmienečne schválenej prevádzkarni príslušnú činnosť/činnosti ešte pre uplynutím lehoty na odvolanie 
a nechce podať opravný prostriedok, môže sa v zmysle § 53 zákona č. 71/ 1967 Zb.  o správnom konaní (správny 
poriadok) 16) vzdať  práva na odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. Údaj o tom, že sa účastník konania vzdáva 
odvolania musí byť vyznačený na písomnom vyhotovení rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom 
prejavu vôle účastníka konania o vzdaní sa odvolania. 

Ak po uplynutí určitého času (lehoty) uvedeného vo výrokovej časti rozhodnutia o podmienečnom schválení nie sú 
vydané rozhodnutia podľa bodu 4. 3. 2., 4. 3. 3. alebo 4. 3. 4., rozhodnutie o podmienečnom schválení stráca po 
tejto lehote uvedenej vo výroku platnosť (je „na dobu určitú“). 

 

4. 3. 2.  Predĺženie podmienečného schválenia: 

Nasledujúcu osobitnú kontrolu na mieste v podmienečne schválenej prevádzkarni musí  RVPS podľa § 41 ods. 9 
zákona č. 39/2007 vykonať do 3 mesiacov od vydania rozhodnutia  o podmienečnom schválení.  

Ak ani  pri tejto osobitnej kontrole prevádzkareň ešte nespĺňa niektoré hygienické požiadavky podľa § 41 ods. 7 
zákona č. 39/2007 Z.z., ale z výsledku tejto osobitnej veterinárnej kontroly je zjavné, že 
prevádzkovateľ dosiahol ZRETEĽNÝ POKROK v ich plnení, MÔŽE regionálna veterinárna a potravinová správa 
na základe ŽIADOSTI prevádzkovateľa potravinárskeho podniku vydať rozhodnutie, ktorým predĺži 
podmienečné schválenie podľa § 41 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z.z. vo veciach, ktoré sa týkajú ešte 
nesplnených („ostatných“) požiadaviek, NAJDLHŠIE však na ďalšie tri mesiace tak, aby celková doba 
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podmienečného schválenia ( tzn. najdlhšie tri mesiace + predĺženie na ďalšie tri mesiace) nebola dlhšia ako 
šesť mesiacov. 
 
Vo výroku16) rozhodnutia o predĺžení platnosti daného rozhodnutia o podmienečnom schválení uvedie RVPS  
dátum,  do ktorého sa platnosť právoplatného rozhodnutia o podmienečnom schválení predlžuje 
a podmienky, týkajúce sa ešte nesplnených požiadaviek.  

Proti  rozhodnutiu o predĺžení podmienečného schválenia sa možno odvolať podľa  všeobecných právnych 
predpisov o správnom konaní. 16) To znamená, že toto rozhodnutie nenadobúda účinky právoplatného 
rozhodnutia už dňom jeho doručenia, ale až po uplynutí  lehoty na odvolanie (15 dní odo dňa 
oznámenia rozhodnutia). 16) Ak nechce účastník konania podať opravný prostriedok, môže sa v zmysle § 53 
zákona č. 71/ 1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) 16) vzdať  práva na odvolanie voči tomuto 
rozhodnutiu. 

Ak po uplynutí určitého času (lehoty) uvedeného vo výroku rozhodnutia o predĺžení  platnosti podmienečného 
schválenia nie sú vydané rozhodnutia podľa bodu 4.3.3. alebo 4.3.4., rozhodnutie o predĺžení podmienečného 
schválenia stráca po tejto lehote uvedenej vo výroku platnosť (je tiež len „na dobu určitú“). 
 
4. 3. 3.  Schválenie prevádzkarne: 

Regionálna veterinárna a potravinová správa PREVÁDZKAREŇ NA PRÍSLUŠNÉ ČINNOSTI SCHVÁLI LEN,  ak 
prevádzkovateľ potravinárskeho podniku pri osobitnej kontrole na schválenie podľa § 41 ods. 2 a 4 zákona 
č. 39/2007 Z.z. PREUKÁZAL, že prevádzkareň spĺňa VŠETKY príslušné hygienické požiadavky podľa 
nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 5) a VŠETKY INÉ príslušné požiadavky potravinového 
práva21 [najmä na vysledovateľnosť a zodpovednosť prevádzkovateľa potravinárskeho podniku za 
potraviny/ =systém sťahovania, späťvzatia nebezpečných potravín, konanie v prípade zdraviu škodlivých 
potravín, informovanie príslušného orgánu, spolupráca a pod/]. 
 
Proti rozhodnutiu o schválení sa podľa § 41 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z.z. nemožno odvolať; účinky 
právoplatného rozhodnutia nastávajú dňom doručenia rozhodnutia o schválení. 
 
 
4. 3. 4.   Zamietnutie žiadosti: 
 
Regionálna veterinárna a potravinová správa podľa  § 41 ods. 12 zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodnutím 16)  
zamietne žiadosť o 

 

§ a)   schválenie prevádzkarne podľa § 41  ods. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z.z., ak pri osobitnej kontrole na 
schválenie v prevádzkarni zistí, že príslušné HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU, VYBAVENIE 
A ZARIADENIA podľa § 41  odseku 8 zákona č. 39/2007 Z.z. NIE SÚ SPLNENÉ, 

alebo 
§ b)   predĺženie platnosti podmienečného schválenia podľa § 41  ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z., ak 

prevádzkovateľ NEPREUKÁZAL     
§ zreteľný pokrok v plnení OSTATNÝCH hygienických požiadaviek podľa § 41 ods. 10 zákona č. 

39/2007 Z.z., alebo  
§ splnenie týchto OSTATNÝCH požiadaviek v lehotách určených regionálnou veterinárnou a 

potravinovou správou v rozhodnutí podľa § 41 ods. 8 alebo odseku 10 zákona č. 39/2007 Z.z.  
 
 
4.3.5. Zmena vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne: 

Pri zmene vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne, ktorá podlieha schvaľovaniu podľa zákona č. 39/2007 
Z.z., je nový vlastník, užívateľ alebo osoba, ktorá prevádzkuje činnosti, povinný oznámiť túto skutočnosť 
podľa § 41 ods. 13 zákona č. 37/2007 Z.z. príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.  

Oznámenie o zmene vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne  musí obsahovať : 

§ a)   obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko, identifikačné číslo 
a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, 

§ b)  adresu prevádzkarne, pre ktorú bolo vydané pôvodné rozhodnutie pre predchádzajúceho vlastníka alebo 
užívateľa,  

§ c )  meno a adresu osoby zodpovednej za činnosti, 

§ d)   čestné vyhlásenie, že nový vlastník  alebo užívateľ bude vykonávať činnosti rovnakého druhu a v 
rovnakom rozsahu, v akom bolo vydané rozhodnutie o schválení alebo povolení pre predchádzajúceho 
vlastníka alebo užívateľa prevádzkarne,  

                                                
21 )  Článok 14 a 17 (zodpovednosti PPP), článok 18 (vysledovateľnosť) a článok 19 (zodpovednosť PPP za potraviny) nariadenia  Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín ( Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení.  
http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/vv_178_2002.pdf)   

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/vv_178_2002.pdf
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§ e)  úradne osvedčený doklad preukazujúci oprávnené užívanie prevádzkarne, 

§ f)  aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra.   

Regionálna veterinárna a potravinová správa po kontrole na mieste, ak sa 

§ preukáže splnenie všetkých ustanovených  požiadaviek, vydá novému vlastníkovi alebo užívateľovi 
rozhodnutie o SCHVÁLENÍ  prevádzkarne alebo  

§ preukáže nesplnenie/ nedodržiavanie/ niektorých ustanovených  požiadaviek, vydá novému vlastníkovi 
alebo užívateľovi rozhodnutie o POZASTAVENÍ prevádzkarne za podmienok ustanovených v § 43 ods. 3 
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. 

 
4.3.6.  Podstatné zmeny hygienických podmienok prevádzkarne alebo zmeny rozsahu alebo druhu: 

Podľa článku 6  ods. 1 a 2  nariadenia (ES) č. 852/2004 : 

§ prevádzkovatelia potravinárskych podnikov spolupracujú s príslušnými orgánmi v súlade s ostatnými 
uplatniteľnými právnymi predpismi Spoločenstva alebo v súlade s vnútroštátnym právom (§ 37 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 39/2007 Z.z.); 

§ je každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku povinný zabezpečiť, aby mala príslušná RVPS vždy 
aktuálne informácie o prevádzkarni vrátane oznámenia akejkoľvek závažnej zmeny v činnostiach. 

  
Podľa § 41 ods. 13 tretej vety zákona č. 39/2007 Z.z. nesmie prevádzkovateľ potravinárskeho podniku 
v prevádzkarni, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na schvaľovanie podľa § 41 ods. 1 až 5,  vykonávať príslušnú 
činnosť dovtedy, kým mu príslušná RVPS nevydá po osobitnej kontrole prevádzkarne rozhodnutie o schválení 
alebo podmienečnom schválení na príslušnú činnosť alebo činnosti.   
Pri podstatných zmenách hygienických podmienok prevádzkarne alebo pri zmene rozsahu a druhu 
vykonávanej činnosti je tento prevádzkovateľ potravinárskeho podniku  povinný  
§ podať žiadosť podľa  § 41 ods. 4 zákona č. 39/2007 Z.z. [ bodu 4.1. tohto postupu ] a  
§ podrobiť sa novému schvaľovaniu prevádzkarne alebo len jej časti dotknutej zmenami hygienických 

podmienok prevádzkarne alebo zmenami v rozsahu a druhu vykonávanej činnosti. 
 
4.3.7. Zastavenie konania vo veci žiadosti o schválenie 
RVPS po doručení žiadosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku o schválenie prevádzkarne, pre ktorú sa  
v súlade s § 41 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a osobitného predpisu 3) nevyžaduje (časť 2 oddiel B. tohto 
postupu) vydá v súlade s § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov rozhodnutie o zastavení konania. Voči tomuto rozhodnutiu o zastavení konania z dôvodu, že 
správny orgán nie je príslušný na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu, je podanie odvolania 
prípustné. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na orgán, ktorý vydal prvostupňové 
rozhodnutie.  

4.3.8.   Prideľovanie schvaľovacích čísiel a zápis schválených/podmienečne schválených 
prevádzkarní do  zoznamu/zoznamov 

Kópiu každého rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia o podmienečnom schválení každej prevádzkarne 
RVPS  s vyznačením právoplatnosti rozhodnutia odstúpi ŠVPS SR, ktorá  

1.   pridelí po právoplatnosti rozhodnutia o schválení alebo rozhodnutia o podmienečnom schválení každej 
prevádzkarni schvaľovacie číslo [ ktoré môže byť v súlade s osobitnými predpismi 22 ) a dokumentom 
Európskej komisie „Technické špecifikácie, ktoré sa vzťahujú na prehľad zoznamov a zoznamy EÚ 
schválených potravinárskych prevádzkarní “ (Sanco/2179/2005) doplnené kódmi označujúcimi druhy 
produktov živočíšneho pôvodu], 

2.  zapíše prevádzkareň do príslušného zoznamu alebo zoznamov vedených a sprístupňovaných príslušným 
orgánom (ŠVPS SR) a verejnosti v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch ustanoveným 
spôsobom 22) 

  
O pridelení schvaľovacieho čísla  a zápise do príslušného zoznamu/zoznamov upovedomí ŠVPS SR písomne 
prevádzkovateľa. 
 
Na vydávanie zoznamov a prideľovanie schvaľovacích čísiel sa podľa § 52 písm. a) a e) zákona č. 39/2007 
všeobecné predpisy o správnom konaní 16) nevzťahujú. 

                                                
22 )  Článok  3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení 
      Článok  31 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 882/2004 
      Článok 5 a príloha V nariadenia  Komisie (ES) č. 2074/2005 http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf  
      Technické špecifikácie EK, ktoré sa vzťahujú na prehľad zoznamov a zoznamy EÚ schválených potravinárskych prevádzkarní (Sanco/2179/2005)      

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/techspecs_en.pdf   

http://www.svssr.sk/sk/pdf/legislativa/nk_2074_2005.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/techspecs_en.pdf

