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A
Požiadavky na predaj ryb:
Na ambulantný pľedaj živých rýb konečným spotrebiteľom postačuje ľegistrácia (ohlásenie

začatia činnosti) na regionálnej veteľinárĺej apotravinovej správe (ďalej len ,,RVPS") podľa
územnej pôsobnosti, v ktorej sa pľedaj vykonáva.
1. Hygienické požiadavky sú ustanovené v legislatíve EU [nariadenie (ES) č,.852l2OO4
o hygiene potravín v platnom znení].Ide o tieto hygienické požiadavky: Ambulantný
pľedaj rýb musí byt'v pľakticky uskutočniteľnej mieľe umiestnený tak, aby sazabránilo
riziku kontaminácie rýb a musí byť udržiavaný v čistote. Pľedajný pult musí byt'
v dobrom stave a musí sa dať l'ahko čistiť,tzn. musí bý hladký a umývateľný.
V pľípade, že sa ryby aj zabíjajú(osobitné miesto - pozri požiadavky nazabijanie rýb)
a vykonáva sa odstľánenie hlavy a vybľatie vnútoľností,musí byť na tomto mieste
plocha, ktoľá je ľahko umývateľná aďezinfikovateľná. Kdispozícii musí bý' zdroj
pitnej vody. Je potrebné zabezpečiť,aby obalový materiál nebolzdrojom kontaminácie.
2. Ďalej musia by' splnené požiadavky náľodnej legislatívy - Vyhtášky MPRV SR
č.425l2OI2 Z.z. o pľoduktoch rybolovu a výľobkoch znich Živé sladkovodné tľhové
ľyby musia
a. bý bez zjavných patologických zmien, pľíznakovochoľenia alebo iných
abnormalít, ktoré nepľiaznivo ovplyvňujú ich bezpečnosť,bez cudzích pachov,
deformácií, poranenia zasahujúceho do svaloviny alebo kostí hlavy a bez
mechanického poškodenia pľesahujúceho desať percent celkového povľchu tela
ľyby.
b. Pľed dodaním do maloobchodnej pľevádzkatne saživésladkovodné ryby musia
sádkovať.
3. Musia by' splnene aj požiadavky na označovanie, ktoré sú upravené nariadením
Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č.I379|2OI3 o spoločnej oľganizácii trhov
s pľoduktmi ľybolovu a akvakultúľy' ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č.||8412006 a (ES) č.122412009 a zrušuje naľiadenie ľady (ES) č.10412000 - na
uplatňovanie kapitoly IV. Na príslušnom označeni, napr' na viditeľnej ceduli, vývesnej
tabuli musia byt'uvedené tieto informácie:
a) obchodný a vedecký názov druhu
b) spôsob produkcie, ,,... odchované..." (môžu byť aj slová
,,zfarmového chovu" )
c) oblasť' v ktoľej bol produkt odchovaný' napľ. Slovenskáľepublika
(ak ide o ryby z faľmového chovu v Slovenskej ľepublike).
4. Pľedaj pľoduktov ľybolovu sa bude vykonávať napr. pred hypeľmaľketmi. V tejto
súvislosti sa musia plniť poŽiadavky uvedené v zákone č,.l78l1998 Z.z. o podmienkach
pľedaja výľobkov a poskytovania sluŽieb na tľhových miestach a o Zmene a doplnení
zákona č.455ll99l Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení
neskoľšíchpredpisov, tzn' predávať ryby na tľhových miestach moŽno len na zák|aďe
povolenia na pľedaj výľobkov, v tomto pľípadeľýb, ktoľévydáva obec.
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Požiadavky na zabíjanie ľýb:
Podmienky na zabíjanie ľýb musiabyť v súlade s $ 22 zákona č,. 3912007 Z. z. o veteľinárnej
staľostlivosti v znení neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,zákon o veteľinárnej staľostlivosti")
a nariadeni a vlády sR č. 43212012 Z. z., ktoým sa ustanovujú poŽiadavky na ochĺanu zvierat
počas usmrcovania (ďalej len,,NV sP.č.43212012 Z. z;').

V rámci ambulantného pľedaja rýb sa ich zabitie vykoná prednostne manuálnym údeľom
do hlavy. Vyvolá sa silné omráčenie pomocou úderu ťažkéhoa tvľdého predmetu do temena
hlavy, tak aby nedošlo k pomliaždeniu hlavy. omľáčenej rybe sa bezodkladne pľetne miecha
acievy tezom vedeným bezpľostredne za hlavou alebo prerezaním žiabrových oblúkov
s následným vykĺvením.Ak sa zabitie manuálnym úderom do hlavy vykoná správne, nedôjde
k opätovnémunadobudnutiu vedomia.

Z hl'adiska welfare by sa malo zabíjanie ryb pri ambulantnom predaji vykonávat'
v osobitnom priestoľe( plenta) mimo dohl'adu zátkazníka, hlavne detí.
Pľi manipulácii s ľybami sa nesmie:
l.chytat' ryby za oči a zažiabre
2,zbavovať ryby šupínzaživa,
3.násilne vytláčať rybám vnútoľnosti( ľesp. ikry, mlieč a vnútornosti)
4.omľáčiťa usmľtit'ryby iným spôsobomo ako je uvedené vyššie
S.vybeľat' ryby z vody iným spôsobom ako použitímpodberáku
6. pľeplňovat'príručnénádľže v pľedajniach a pľi stánkovom pľedaji
Pri manipulácii s rybami sa musí
držaťvo vhodných nádobách, v ktoľých na 1 m3 vody , pripadánajviac 200 kg živých
rýb,
teplota vody pohybovať v rozmedzí 5"C TŽ 10"C ( pľípustná odchýlka + 5 o C) a je
zabezpečená moŽnosť dostatočnej výmeny vody.
pumpovať čistá (čeľstvá)voda azabezpečiťodtok špinavej (pouŽitej) vody.
Zabezpečiťtakú kvalita vody v zbeľnej nLádrži (v nádrži s rybami), ktorá nrusí
umožňovať fyziologické spľávanie zvierat.
minimalizovať čas mimo vodu strávený ľybami počas manipulácie.
Pľedajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s ľybami a za dodržiavanie všetkÝch
veteľinárnych požiadaviek na ochľanu zvieľat do momentu, kým rybu nepľedá, teda kým
sa ryba nedostane do dispozičnéhopľáva kupujúceho. od tohto okamihu sa ryba stáva
vylučným vlastníctvom kupujúceho, ktolý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.
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Tak ako ostatné živočíchyaj ryby sú bytosti ktoľévnímajúokolité prostredie. Štĺaĺ"

poukazujú aj

Z

tohto dôvodu

na schopnost' ryb vykazovat' strach, ľesp. stres.
je nevyhnutné manipuláciu s rybami vykonávať ohľaduplne

Po nákupe živei rybv ie na zváženíkaždéhokupuiúceho ďalšia možnost'manipulácie
s ňou. ŠvpsSR odnorúčakaždémuobčanovi/kunuiúcemu v maximálnei miere wužito
možnost' usmľtenia rvbv nľiamo na nľedainom mieste ( v zánemí nredainého miesta)
z vodv a daná

onät'do vodného nľostredia v nľíbvtkochkunuiúcich.

V

tomto opät'pripomíname,že pľostľedie mimo vodv pôsobí na rvbv stľesuiúco. Pľi
prenose živei ľvby do domáceho prostľedia ie vhodné uprednostnito tašky, ktoľésú
pľiedušnéa z prírodných mateľiálov a whýbat' sa pľenosu t'ýchto ľýb v igelitovÝch
taškách.
PríslušnéRVPS podl'a územnej pôsobnosti budú vykonávať utaďné kontľoly podľa náhodného
výbeľu/ na podnet na dodľŽiavanie požiadaviek pľedaja azabijania vianočných kapľov.
Inšpektori môžu vykonávať aj kontľoly manipulácie s kapľami po ich pľedaji. V prípade
zistenia poľušeniazákonných ustanovení, ktoré upľavujúveterináľne požiaďavky na ochĺanu
zviet at, veterinárni inšpektori pľi stúpia k uloŽeniu pokuty/opatrení.
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Požiadavky na ohlasovanie zásielok z iných členských štátov:

V zmysle článku 6 odsek

2 písmena c) nariadenie Komisie (ES) č. 125112008 z 12. decembta
2008, ktoľým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky apožiadavky
na ceľtifikáciu na uvádzanie živočíchova pľoduktov akvakultúry na tľh a ich dovoz do
Spoločenstva a ktoľým sa stanovuj e zoznam dľuhov pľenášačov,nie je potrebné aby Živočíchy
a pľodukty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na tľh na ľudskúspotrebu bez ďalšieho
spľacovania boli sprevádzané veteľináľnym certifikátom, pľičomtieto Živočíchya pľodukty
rybolovu pri pľemiestňovaní z iného členskéhoštátu do Slovenskej republiky nie je potľebné
ani zadávať do TRACES systému.
Takéto zásielky musia spíňat'podmienky stanovené v naľiadení Euľópskeho paľlamentu

aRady(ES)č.85312004z29.apri|a2})4,ktoýmsaustanovujúosobitnéhygienicképľedpisy

pre potraviny Živočíšnehopôvodu.

V zmysle

$ 33 odsek 3 zákonač.3912007 Z.z. o veteľinárnej staľostlivostiv zneni neskorších

pľedpisov a $ 7b zákona č. I52l|995 Z.z. o potravinách v znení neskoľšíchpredpisov je
prevádzkovateľ povinný vykonať aj nahlásenie v IS

',ZÁSIELKY".

V skupine komodít ,,Živočíšnyprodukt" po výbere ,,Pľodukty farmového chovu
potľebné zadať,,Žiréryby"

rýb"

je

Prikladáme ukáŽku miesta zápisu živých rýb do systému IS ,,Zásielky"
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Požiadavky na odstraňovanie šupína vnútoľnostíneuľčených na l'udskú spotrebu:
V prípade ohláseného povoleného ambulantného predaja ľýb a následne aj ich úpravou po zabiti
- odstránenie šupín, prípadne hlavy a vnútorností' kĺvi zo zabitia,vznikájuvedľajšie Živočíšne
produkty materiálu kategóľie 3 (ďalej len ,,YŽP 3") a prevádzkovateľ s ním musí nakladať
v zmysle požiadaviek $ 29 ods. 5 a 6 zákona o veterinárnej starostlivosti- zabezpečiť ich
odovzdanie schválenému spľacovateľovi cez ľegistrovaného pľepravcu. Uhynuté ľyby
z ambulantného predaja rýb sú tiež zaradené ako kategória

vŽp z.

Pľevádzkovatelo musí na vŽr s:
- mať vyčlenené nádoby, ktoré sú označené,,vŽP 3 neurčenéna l'uskú spotrebu", sú uzavreté
azmateriálu, ktoľý sa dá ľahko čistiťa dezinfikovať,
- viesť evidenciu o mnoŽstve vyprodukovaného vŽp 3,
- zabezpečit'odstľánenie ďo 24 hodín,
- mať obchodné doklady o odovzdanivŽP 3 schválenému prevádzkovateľovi na spracovanie.

Pľof. MVDľ' Jozef Bíľeš,DrSc
ústredný ľiaditeľ
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