
Žiadosť na registráciu nakladania s vedľajších živočíšnych 
produktov/odvodených produktov –konečný bod 

 
Predložená písomná žiadosť na registráciu VŽP podľa čl. 23 nariadenia 1069/2009/ES a 
§39a zákona č. 39/2007 Z. z. musí obsahovať: 
 

1. Obchodné meno, (podľa obchodného alebo živnostenského registra), sídlo (ulica, 
PSČ, obec, okres), IČO prevádzkovateľa 
 

2. Meno zodpovedného konateľa  
 

3. Prevádzkareň – názov, presná adresa (ulica, PSČ, obec, okres), kde vykonáva 
prevádzkovateľ schválené/povolené miesto na výkon činnosti 
 

4. Druh a rozsah činnosti  
A. □ Kozmetické výrobky  
B.  □ Implementácia zdravotníckych pomôcok  
C. □ Uvádzanie na trh zdravotníckych zariadení  
D. □ Diagnostické zdravotnícke pomôcky  
E.  □ Veterinárne lieky alebo veterinárne pomôcky  
F. □ Lieky  
G.  □ Medziprodukty  
H.  □ Lovecké trofeje, - len pre vlastnú potrebu  
I.  □ Včelárske výrobky  – len na dekoratívne účely 
J.  □ Čistička odpadových vôd 
K. □ Textilné spracovanie – spracovaná vlna, perie, srsť- uviesť konkrétnu činnosť 
L.  □ Úžitkové alebo dekoratívne predmety – použité odvodené produkty (napr. 

spracované štetiny, perie, srsť, kosti, ...) – uviesť konkrétnu činnosť 

5. Meno, adresa zodpovednej osoby za činnosť, kontakt (e-mail, telefón) 
 
6. K žiadosti je potrebné priložiť: 

- uviesť vedľajší živočíšny produkt (VŽP) alebo odvodený produkt (OP) 
kategórie 1 alebo kategórie 2 alebo kategórie 3 – vymenovať VŽP podľa čl. 8, 
9, 10 nariadenia 1069/2009 alebo OP (už spracované VŽP), ktorí 
prevádzkovateľ používa, 

- popis činnosti – rozpísať činnosť, akým spôsobom prebieha. Uviesť výsledný 
produkt, ktorý prevádzkovateľ uvádza na trh po spracovaní a jeho ďalšie 
použitie. 

- kópia rozhodnutia RÚVZ na výkon činnosti alebo iné rozhodnutie na povolenie 
vykonávanej činnosti  

a predložiť vypracované tieto dokumenty: 
- Spôsob vedenia evidencie o VŽP - príjem, odstránenie v schválenom zariadení - 

vysledovateľnosť, 
- Spôsob skladovanie do doby odstránenia, spôsob odstránenia 
- Hygienické požiadavky – čistenie dopravných prostriedkov/prepravných obalov, 

spôsob evidencie a vzor a spôsob potvrdenia o vykonanej dezinfekcií. 
 
Žiadosť  podpísaná konateľom sa  zasiela na adresu: 

https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1301
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1302
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1303
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1304
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1305
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1306
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1718&Podsekcia=1307
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1709&Podsekcia=904
https://www.svps.sk/zvp/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=1774&Sekcia=1709&Podsekcia=906


 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
Botanická 17 
842 13 Bratislava 


