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PPPRRRÍÍÍLLLOOOHHHAAA   444...:::   SSSCCCHHHÉÉÉMMMAAA   SSSCCCHHHVVVAAAĽĽĽOOOVVVAAANNNIIIAAA   PPPRRREEEVVVÁÁÁDDDZZZKKKAAARRRNNNÍÍÍ   (((111)))   

PPP podá RVPS ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE 

Preukáže sa, že pre-
vádzkáreň spĺňa  
VŠETKY hygienické 
požiadavky 

RVPS SCHVÁLI prevádz-
kareň a po právoplat-
nosti (doručením) roz-
hodnutia  o schválení: 

PPP môže začať vyko-
návať príslušnú  
činnosť/činnosti 

RVPS vykoná osobitnú veterinárnu kontrolu na mieste v prevádzkarni 

ŠVPS pridelí prevádz-
karni schvaľovacie číslo 
+ zapíše ju do zozna-
mu/zoznamov 

Preukáže sa, že prevádzkáreň spĺňa 
VŠETKY hygienické požiadavky na: 
INFRAŠTRUKTÚRU,VYBAVENIE a  ZARIA-
DENIA, [ale ešte nespĺňa/ alebo nemôže 
pred začatím činnosti spĺňať a za-

viesť/VŠETKY OSTATNÉ hygien. požiadavky] 

RVPS PODMIENEČNE  SCHVÁLI prevádzka-
reň - max. na 3 mesiace 
a po právoplatnosti rozhodnutia: 

Preukáže sa, že pre-
vádzkáreň NESPĽŇA 
VŠETKY hygienické po-
žiadavky na: INFRA-
ŠTRUKTÚRU, VYBAVENIE a 
ZARIADENIA    

RVPS rozhodnutím  
ZAMIETNE  ŽIADOSŤ o 
schválenie prevádzkarne 

PPP NEMÔŽE ZAČAŤ 
vykonávať príslušnú  
činnosť/činnosti 
 

RVPS vykoná do 3 mesiacov od právoplatnosti  podmienečného schvále-
nia NASLEDUJÚCU osobitnú veterinárnu kontrolu na mieste v prevádzkarni 

PPP môže začať vykonávať príslušnú  
činnosť/činnosti 

ŠVPS pridelí prevádzkarni schvaľovacie 
číslo + zapíše ju do zoznamu / zozna-
mov 

Preukáže sa, že pre-
vádzkáreň spĺňa VŠET-
KY hygienické požia-
davky 

RVPS SCHVÁLI prevádz-
kareň;  právoplatnosť 
rozhodnutia  o schválení 
- doručením 

Preukáže sa, že prevádzká-
reň NESPĽŇA VŠETKY OSTATNÉ 
hygienické požiadavky a PPP 
nepreukázal zreteľný pokrok 
v ich plnení- zavádzaní 

RVPS rozhodnutím  
ZAMIETNE  ŽIADOSŤ o 
schválenie prevádzkarne 

PPP musí ukončiť vyko-
návanie príslušnej 
činnosti /činností 

ŠVPS odníme prevádz-
karni schvaľovacie 
číslo + vyčiarkne ju zo 
zoznamu/zoznamov 

Preukáže sa, že prevádzkáreň ešte 
stále NESPĽŇA VŠETKY OSTATNÉ hygie-
nické požiadavky, ale  PPP dosiahol 
zreteľný pokrok v  plnení- zavádzaní 
ostatných hygienických požiadaviek 

PPP podá RVPS ŽIADOSŤ 
o predĺženie podmienečného 
schválenia 

RVPS môže rozhodnutím predĺžiť 
podmienečné schválenie vo ve-
ciach ešte neplnených požiada-
viek- max. na ďalšie 3 mesiace [ 
celkovo podm.sch.max 6m] 

PPP môže pokračovať v podmie-
nečne schválenej činnosti 
/činnostiach 
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PPP podal RVPS ŽIADOSŤ o predĺženie podmie-
nečného schválenia (A)Ô 

PPP NNEEPPRREEUUKKÁÁZZAALL     

« že sa  dosiahol( zreteľný) pokrok v  plnení- 
zavádzaní ostatných hygienických požiadaviek; 

alebo 

« splnenie týchto ostatných požiadaviek v lehotách  
určených RVPS v rozhodnutí o podmieneč-
nom schválení 

alebo  

« splnenie týchto ostatných požiadaviek v lehotách  
určených RVPS v rozhodnutí o predĺžení  
podmienečného schválenia 

 
[ CELKOVÁ DOBA PLATNOSTI PODMIENEČNÉ-
HO SCHVÁLENIA NESMIE BYŤ DLHŠIA AKO 6 
MESIACOV] 
 PPP môže pokračovať v podmieneč-

ne schválenej činnosti/činnostiach 

RVPS rozhodnutím ZZAAMMIIEETTNNEE  
žiadosť  o predĺženie  
podmienečného schválenia 

PPP nemôže uvádzať na trh produkty živo-
číšneho pôvodu, ktoré neboli vyrobené, 
pripravené a nemanipulovalo sa s nimi v 
prevádzkarni, ktorá nebola schválená 
a skončila sa jej platnosť podmienečného 
schválenia( § 41 ods. 1 zákona č. 39/2007 
Z.z. 

RVPS SCHVÁLI prevádzkareň;  právoplat-
nosť rozhodnutia  o schválení - doruče-
ním 

PPP nepodal RVPS ŽIADOSŤ 

o predĺženie podmienečného schvále-
nia (B)Ë 

Rozhodnutie o podm. schválení platí 
len na „určitý  čas“ do dátumu uvede-
ného vo výroku 

PPP nemôže bez nové schválenia vyko-
návať činnosť/činnosti 

RVPS oznámi ŠVPS SR stratu platnosti 
podmienečného schválenia 

SSSCCCHHHÉÉÉMMMAAA    SSSCCCHHHAAAVVVĽĽĽOOOVVVAAANNNIIIAAA    PPPRRREEEVVVÁÁÁDDDZZZKKKAAARRRNNNÍÍÍ    (((    222---PPPOOOKKKRRRAAAČČČOOOVVVAAANNNIII EEE)))    

Preukázalo sa (str.1), že prevádzkáreň ešte stále NE-
SPĽŇA VŠETKY OSTATNÉ hygienické požiadavky, 
ale PPP preukázal, že  dosiahol zreteľný pokrok v  
plnení- zavádzaní ostatných hygienických požiadaviek 

RVPS môže rozhodnutím predĺžiť 
podmienečné schválenie vo veciach 
ešte neplnených požiadaviek- max. na 
ďalšie 3 mesiace [ celkovo 
podm.sch.max 6m] 

Preukáže sa, že prevádzkáreň spĺňa 
VŠETKY hygienické požiadavky 

ŠVPS odníme prevádzkarni schvaľovacie číslo 
+ vyčiarkne ju zo zoznamu/zoznamov 

ŠVPS vyčiarkne prevádzkareň zo zoznamu/ 
zoznamov 


