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augusta 2019 

 

Zhrnutie: 

  

V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 sa na Slovensku konala technická misia vykonávaná 

skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej 

republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC). Na 

konci misie dali inšpektori GACC odporúčanie vyškrtnúť Slovensko z čínskeho zoznamu 

krajín s nákazou vtáčej chrípky a možnosťou vývozu slovenskej hydiny do ČĽR. 

Slovensko by sa tak stalo len piatou krajinou EÚ bez nákazy AI po Poľsku, Nemecku, 

Maďarsku a Francúzsku. Oznámenie o statuse Slovenska by mali byť vydané do dvoch 

mesiacov od ukončenia misie. 

  

Informácia: 

  

V dňoch 29. júla – 6. augusta 2019 sa na Slovensku konala technická misia vykonávaná 

skupinou veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej 

republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC), 

konkrétne pán Li Yingguo (GACC Chongqing) a pán Zhang Zhiping (GACC Guangdong). 

 

Uskutočnením misie sa po takmer dvoch rokoch diplomatických jednaní vrcholí úsilie o 

vyškrtnutie Slovenska z čínskeho zoznamu rizikových krajín v súvislosti s vtáčou chrípkou a 

následné otvorenie možnosti exportu slovenskej hydiny na čínsky trh. Čínskych odborníkov na 

Slovensku sprevádzali zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej 

republiky a predstavitelia ekonomickej diplomacie Zastupiteľského úradu SR v Pekingu (ED 

ZÚ SR v Pekingu pán Stanislav Mištík). 

 

Čínska odborná skupina navštívila pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

Slovenskej republiky v Bratislave, miestne príslušné regionálne veterinárne a potravinové 

správy, Štátny veterinárny ústav vo Zvolene, Hraničnú inšpekčnú stanicu Vyšné Nemecké, 

producentov hydiny, ako aj kafilériu v Žiline, aby sa presvedčili o kvalite procesov a 

pripravenosti zvládnutia tohto ochorenia. Cieľom auditu bola príprava podkladov a expertného 

stanoviska k vyhodnoteniu slovenskej žiadosti o vyradenie Slovenska z čínskeho zoznamu 

krajín s rizikom nákazy vtáčej chrípky a následného požiadania o vývoz slovenského 

hydinového mäsa do Čínskej ľudovej republiky. Slovensko by sa tak stalo len piatou krajinou 

EÚ na čínskom zozname bez nákazy vtáčej chrípky a možnosťou exportu hydiny do Číny.  



 

 

  

Inšpektori GACC zadefinovali počas svojho pobytu šesť hlavných oblastí a problémom, ktoré 

boli poverení zmapovať, išlo o kontroly: hydinárne, bitúnku, laboratória, kafilérie, miesta 

posledného výskytu AI a hraničného priechodu EÚ s treťou krajinou. Všetky požadované 

oblasti boli skontrolované a zo strany CN inšpektorov GACC vyhodnotené ako dostatočné. 

 

Počas záverečnej porady 5. júna 2019 pán Li Yingguo niekoľkokrát zdôraznil, že ŠVPS 

SR odvádza prácu na tej najvyššej úrovni a, že Čína by sa mohla od systému kontroly 

ŠVPS SR priučiť, čo demonštrovali obaja inšpektori neverbálne – vstali a ako prejav úcty 

smerom k ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR a jeho kolegom sa uklonili. Pán Li Yingguo 

podľa svojich slov konštatoval, že podľa toho čo videl, iné odporúčanie ako vyškrtnutie 

Slovenska zo zoznamu krajín s vtáčou chrípkou ani nemôže dať. Pán Li Yingguo rovnako 

tak vysoko ocenil angažovanosť ústredného riaditeľa pána profesora Jozefa Bíreša, 

napriek jeho ostatným pracovným povinnostiam. Slovensko tak môže očakávať, že sa tak 

udeje v horizonte dvoch až troch mesiacov. 

 

Pre porovnanie – v posledných rokoch Čína na zoznam krajín s nákazou vtáčej chrípky uviedla 

takmer všetky členské štáty EÚ, pričom len štyrom ČŠ EÚ sa podarilo v priebehu ostatných 

dvanástich mesiacov z tohto zoznamu dostať – Poľsku, Nemecku, Maďarsku a naposledy 

Francúzsku v marci tohto roku. Išlo by tak o pomerne veľký úspech ŠVPS SR v rámci ich 

agendy ďalšej certifikácie slovenského mäsa na čínsky trh. V súčasnosti do Číny vyváža 

hydinu z EÚ len Poľsko (kuracie mäso) a Maďarsko (vodnú hydinu). V súvislosti s ochorením 

afrického moru ošípaných v Číne sa očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude výrazne narastať 

dopyt po iných druhoch mäsa rovnako tak aj po hydine. 

 

Pokiaľ ide o prípravu misie a logistického zabezpečenia, išlo opätovne o veľmi problematickú 

spoluprácu s GACC (rovnako tomu tak bolo aj pri organizácii misie na mlieko a mliečne 

výrobky v novembri 2018). GACC určilo koordinátora pána Jiang Jianjuna (komunikoval 

výhradne po čínsky a takmer len prostredníctvom chatovacej aplikácie wechat, 

prostredníctvom, ktorej poslal aj scany pasov), s ktorým bola veľmi náročná komunikácia od 

marca 2019 až po samotný začiatok misie. Pôvodne bol avizovaný termín misie posledný 

júnový týždeň, pričom sa rovnako ako pri misii na mlieko termín posunul o mesiac na prelom 

júla a augusta. Finálna nominácia expertov GACC bola oznámená koncom júna, kedy boli ED 

ZÚ Peking poslané scany pasov (wechatom) a následne aj kontaktné údaje, pričom doteraz ZÚ 

SR v Pekingu nedostal písomné vyjadrenie GACC o schválení misie a vycestovaní oboch 

inšpektorov na Slovensko (!). Pri vybavovaní víz obom inšpektorom narazil ED na ďalší 

problém, že pán Li Yingguo nebol ústredím GACC z Pekingu informovaný o svojej služobnej 

ceste na Slovensko a dozvedel sa tak až prostredníctvom telefonátu 16. júla 2019 – 13 

kalendárnych dní pred odletom (čo bol v podstate hraničný termín na vybavenie víz a čo sa 

vďaka veľkej ochote GK Maďarska v Chongqingu rýchlo zrealizovalo). Na úvodnej porade 29. 

júla 2019 v Bratislave pán Li Yingguo okrem iného oznámil, že technická misia bola podľa 

jeho slov naplánovaná na november 2019. Táto misia, ako aj misia na mlieko len dokazuje, že 

k organizovaniu akejkoľvek misie GACC na Slovensko treba pristupovať s patričným časovým 



 

 

predstihom, dostatočnou flexibilitou a vyvíjaním tlaku na GACC, v opačnom prípade je nutné 

počítať s neustálym odkladaním zo strany GACC na neurčito. 

 

 Úlohy: 

 ZÚ SR Peking po notifikácii GACC o statuse Slovenska ako krajiny bez nákazy AI 

pripraví diplomatickú nótu pre pána Zhang Yiho z odboru importu a exportu 

bezpečnosti potravín – divízia 1, GACC, so žiadosťou o vyhodnotenie kuracieho mäsa 

(dotazník je vyplnený v anglickom a čínskom jazyku spolu s prílohami). 

 Na základe uvedených skúseností a programu AI, je možné očakávať podobný priebeh 

aj pri vyhodnocovaní BSE a následnej misii, ktorú bude nutné pripravovať v podobnej 

réžii ako misiu na AI. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adresáti (hlavní): Štátna veterinárna a potravinová správa-mail; MPRV-mail ministerky; MPRV - odbor 
zahraničnej koordinácie, RED2 
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