
Ambulantný pľedai ľýb v ľoku 202l na území Slovenskei ľepublikv

Štátna veteľináľna a potravinová správa SR stanovuje nasledovné
podmienky ambulantného predaja ľýb

Usmernenie č. 6 1 I I l202I -220 (s) ; l 082I l202l -220(Z)

A Požiadavky na predaj ryb:
Na ambulantný pľedaj živých ľýb konečným spotľebiteľom postačuje ľegistrácia (ohlásenie
začatia činnosti) na regionálnej veterinámej apotravinovej spľáve (ďalej len ,,RVPS") podľa
územnej pôsobnosti, v ktorej sa predaj vykonáva [$40 zákona č3912007 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskoľších predpisov alebo $6 zákona č.|5211995 Z'z. o potľavinách
v zneni neskoľších predpisov].

1. Hygienické požiadavky na stankový predaj/ambulantný predaj sú ustanovené
v legislatíve EU a v národnej legislatíve.

a. Legislatíva EÚ:
i. Pľíloha II, Kapitola III naľiadenia (ES) č,.85212004 o hygiene potľavín

v platnom znení
ii. Príloha III, oddiel VIII bod č.2 nariadenia (ES) č.85312004, ktoým sa

ustanovujú osobitné hygienické predpisy pľe potľaviny živočíšneho
pôvodu v platnom znení,tzn. na maloobchod sa vzťahujú aj kapitola III
časť A,C a D, kapitola IV časť A a Kapitola V tohto oddielu VIII. Je
potľebné zabezpečiť, aby obalový materiál nebol zdľojom kontaminácie.

b. Národná legislatíva:
i. sI4 až $18 výnosu MP SR aMZ SR z 12.apri|a2006 č,.2816712007-OL,

kto4ým sa vydáva hlava Potľavinového kódexu Slovenskej republiky
upľavujúca poŽiadavky Ía konštrukciu, uspoľiadanie a vybavenie
potľavináľskych pľevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu
a pľedaj tradičných potravín na priame dodávanie malého mnoŽstva
potravín (oznámenie č.4/2008 Z. z.)

ii. Vyhláška MPRV SR č.42512012 Z. z. o produktoch rybolovu
a výrobkoch z nich.

2. Musia byt splnene aj požiadavky na označovanie' ktoré sú upravené nariadením
Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č.I379\2OI3 o spoločnej organizácii trhov
s pľoduktmi ľybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia naľiadenia Rady (ES)
č.118412006 a (ES) č.122412009 a zrušuje nariadenie rady (ES) čJ042000 _ na
uplatňovanie kapitoly IV.

3. Predaj pľoduktov rybolovu sa bude vykonávať napr. pľed hypeľmarketmi' V tejto
súvislosti samusiaplniťpožiadavkyuvedené v zákoĺeč.l78ll998Z.z.o podmienkach
pľedaja výľobkov a poskyovania sluŽieb na tľhových miestach a o zmene a doplnení
zákona č.45511991 Zb. o Živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni
neskorších predpisov.

4. V zmysle $ 22 ods. 4 zákona č. 3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,zákonč.3912007 Z. z'") sazakazuje pouŽiť zvieraako
cenu alebo prémiu v súťaŽi a pľi vystúpení zvierat.
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B Požiadavky na zabíjanie ryb:
Podmienky ĺa zabíjanie ryb musiabyr: v súlade s $ 22 zákona č. 3912007 Z. z. oveteľinárnej
staľostlivosti v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o veterinárnej staľostlivosti")
a naľiadeniavlády sR č,. 432120|2 Z. z.,ktorým sa ustanovujipožiadavky na ochľanu zvierat
počas usmrcovania (ďalej len ',NV sP.č. 43212012 Z. z.").

V rámci ambulantného predaja ľýb sa ich zabitie vykoná pľednostne manuálnym údeľom
do hlavy. Vyvolá sa silné omľáčenie pomocou údeľu ťažkého a tvrdého predmetu do temena
hlavy' tak aby nedošlo k pomliaždeniu hlavy. omráčenej rybe sa bezodkladne pľetne miecha
acievy rezom vedeným bezpľostredfle za hlavou alebo preľezaním žiabrových oblúkov
s následným vykľvením. Ak sa zabitie manuálnym úderom do hlavy vykoná správne, nedôjde
k opätovnému nadobudnutiu vedomia.

Z hl'adiska welfare by sa malo zabíjanie ryb pri ambulantnom pľedaji vykonávat'
v osobitnom pľiestoľe( plenta) mimo dohl'adu zálkazníka' hlavne detí.

Pri manipulácii s rybami sa nesmie:
L.chytat' ryby za oči a za žiabre
Z.zbav ov at' ryby šupín za živ a,
3.násilne vytláčat'rybám vnútornosti( ľesp. ikry, mlieč a vnútornosti)
4.omráčit'a usmrtit'ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie
S.vybeľat'ryby zvody iným spôsobom ako použitím podbeľáku
6. pľeplňovať pľíľučné nádľže v predajniach a pľi stánkovom predaji

Pri manipulácii s ľybami sa musí:
- držať vo vhodných nádobách, v ktoľých na 1 m3 vody , pripadá najviac 200 kg živých

ľýb,
- teplota vody pohybovať v rozmedzí 5oC aŽ I}"C ( prípustná odchýlka + 5 ' C) a je

zabezpečená moŽnosť dostatočnej výmeny vody.
- pumpovať čistá voda a zabezpeč'iť odtok špinavej vody.
- Zabezpečiť taká kvalita vody v zbernej nádrži, ktorá musí umoŽňovať ffziologické

správanie zvierat.
- minima|izovať čas mimo vodu stľávený ľybami počas manipulácie.

Predajca je zodpovedný za predaj amanipuláciu sľybami aza dodržiavanie všetkÝch
veteľinárnvch požiadaviek na ochľanu zvierat do momentu, kým rybu nepľedá' teda kým
sa ryba nedostane do dispozičného pľáva kupujúceho. od tohto okamihu sa ryba stáva
vylučným vlastníctvom kupujúceho, ktolý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

Tak ako ostatné živočíchy aj ryby sú bytosti ktoré vnímajú okolité pľostredie. Štĺaĺ"
poukazujú aj na schopnost' Yýb vykazovat' stľacho ľesp. stľes.

Po nákupe živei rvbv ie na zvážení každého kupuiúceho ďalšia možnost' manipulácie
s ňou. ŠVPS SR odpoľúča každému občanovi/kupuiúcemu v maximálnei mieľe wužit'
možnost' usmľtenia rybv pľiamo na pľedainom mieste ( v zázemí pľedainóho miesta)
alebo . v pľípade žirnŕch ľÝb. maximálne minimalizovat'dobu od kedv bola ľvba wbratá
z vodv a daná onät'do vodného n v nľíbvtkoch kunuiúcich.

V tomto onät' ame. že nľostredie mimo vodv nôsobí na ľvhv stľesuiúco. Pľi
taškv. ktoré súDrenose živei rvbv domáceho nľostredia ie vhodné
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priedušné a z pľírodných mateľiálov a whýbat' sa pľenosu tychto ľýb v igelitových
taškách.

Vvnúšt'anie nakúpenÝch ľýb do pľíľodnÝch vodnÝch tokov v zimnom období má pľe rvbv
smľtel'né dôsledkv. Z toho dôvodu ie žiadúce vwaľovať sa t'ŕchto aktivít.

Pľíslušné RVPS podľa územnej pôsobnosti budú vykonávať tlradné kontroly podľa náhodného
výberu/ na podnet na dodrŽiavanie požiadaviek predaja azabíjania vianočných kaprov.
Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V pľípade
zistenia poľušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu
zv ier at, veteriniĺrni inšpektori pristúpia k uloženiu pokuty/opatrení.

C Požiadavky na ohlasovanie zásielok z iných členských štátov:

V zmysle článku 208 Naľiadenia Európskeho paľlamentu a Rady (EU) 20161429 z9.
marca 2016 o pľenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení aktov v oblasti zdravia zvierat
(,,právna uprava v oblasti zdravia zvierat"), nie je potľebné aby živočíchy a produkty
akvakultúľy, ktoľé sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania boli
sprevádzané veteľinárnym ceľtifikátom, pričom podľa článku 218 tohto naľiadenia je potrebné
aby zásielky týchto Živočíchov a pľoduktov akvakultúry pri premiestňovaní z iného členského
štátu do Slovenskej republiky sprevádzalo čestné vyhlásenie prevádzkovateľa a nahlásenie
premiestňovania pľostredníctvom systému TRACES NT podľa článku 220 tohto naľiadenia.

Takéto zásielky musia spĺĺať podmienky stanovené v naľiadení Euľópskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 85312004 z29. apríla2004, ktoľým sa ustanovujú osobitné hygienické pľedpisy
pre potraviny živočíšneho pôvodu.

V zmysle $ 33 odsek 3 zákoĺa č. 3912007 Z.z. o veterináľnej staľostlivostí v znení
neskoľších predpisov a $ 7b zékona č. I52l|995 Z.z. o potravinách v znení neskorších
predpisov je prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS ,,ZÁSIELKY".

V skupine komodít ,,Živočíšĺy pľodukt" po výbeľe ,,Pľodukty faľmového chovu qýb" je
potrebné zadať,,Živéľyby"

Prikladáme ukaŽku miesta zápisu živých rýb do systému IS ,,Zásielky"
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Home . L'liesto ilfČenia skupina komodit ' Zápis zásielky

KRoK3lZAPIsÚon1ov

NĺllE5T0 unČrrun

Názov: test

Ulica: 123

Obec: 12312 Bralislava

olÍrs: BÍatislava l

ICO: 12345678

KOMODITA

ŽlvoČĺŠruy PRoDUKT:

Pĺduký famového chovu ýb

SPRACOVANIE

Žĺve ryny

D Požiadavky na odstraňovanie šupín a vnútoľností neurčených na l'udskú spotrebu:
V pľípade ohláseného povoleného ambulantného pľedaja rýb a následne aj ich úpravou po zabiti
_ odstľánenie šupín, prípadne hlavy a vnútoľností, kľvi zo zabitia,vznlkájil vedľajšie Živočíšne
produkty materiálu kategórie 3 (ďalej len ,,YŽP 3") a pľevádzkovateľ s ním musí nakladať
v zmysle poŽiadaviek $ 29 ods. 5 a 6 zákona o veterináľnej starostlivosti- zabezpečiť ich
odovzdanie schválenému spracovateľovi cez registrovaného pľepravcu. Uhynuté ľyby
z ambu\antného pľedaja ľýb sú tiež zaradené ako kategória vŽp z.

Prevádzkovatel'musí na vŽp sz
- mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené ,,vŽP 3 neurčené na ľuskú spotrebu", sú uzavreté

azmateriálu, ktoľý sa dá ľahko čistiť a dezinfikovať,
- viesť evidenciu o množstve vyprodukovaného vŽP 3,

- zabezpečiť odstránenie do 24 hodín,
- mať obchodné doklady o odovzdanívŽP 3 schválenému pľevádzkovateľovi na spľacovanie.

Prof. MVDr. Jozef Bíľeš, DľsC
ústredný riaditeľ
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