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K § 2
Zákon o veterinárnej starostlivosti používa pojmy, ktoré bolo potrebné presne zadefi-

novať a vyšpecifikovať, aby bol ich význam jasný a jednoznačný. Znalosť základného poj-
mového aparátu je nevyhnutnou podmienkou pre správnu aplikáciu jednotlivých ustanove-
ní akéhokoľvek zákona. Zákon o veterinárnej starostlivosti však nezahŕňa definíciu pojmu 
veterinárna starostlivosť, pričom v minulosti tomu tak nebolo; možno spomenúť napríklad 
zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti. V súčasnosti takúto definíciu v zákone 
má zakomponovanú napríklad Česká republika v zákone č. 166/1999 Sb. o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore bola prijatá z dôvodu vytvorenia zóny 
s voľným pohybom osôb, služieb, tovaru a kapitálu v európskych krajinách a taktiež s cie-
ľom posilňovania obchodu a hospodárskych vzťahov medzi týmito európskymi krajinami.

Veterinárne požiadavky

§ 3

Veterinárnymi požiadavkami podľa § 1 ods. 1 sú
a) pri zvieratách, násadových vajciach a zárodočných produktoch

1. kontrola chorôb zvierat,
2. hlásenie chorôb zvierat,
3. identifikácia a registrácia zvierat,
4. zdravotné požiadavky pri premiestňovaní zvierat, násadových vajec a záro-

dočných produktov,
5. zdravotné požiadavky pri obchode so zvieratami, násadovými vajcami a záro-

dočnými produktmi a pri vývoze, prevoze a dovoze zvierat, násadových vajec 
a zárodočných produktov,

6. ochrana zvierat,
b) pri produktoch živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov 

a vybraných produktov rastlinného pôvodu
1. dodržiavanie opatrení zameraných na zdravie a ochranu zvierat pri produkcii 

a uvádzaní produktov živočíšneho pôvodu na trh,
2. dodržiavanie opatrení pri produkcii a uvádzaní produktov živočíšneho pôvo-

du na trh v záujme ochrany zdravia ľudí,
3. dodržiavanie požiadaviek na dovoz a prevoz produktov živočíšneho pôvodu 

vstupujúcich na územie Európskej únie z tretích krajín,
c) pri zvieratách, násadových vajciach a produktoch živočíšneho pôvodu

1. zákaz používania určitých látok uvedených v § 26,
2. monitorovanie určitých látok a ich rezíduí podľa osobitného predpisu4) v zvie-

ratách a produktoch živočíšneho pôvodu,
3. nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi a ich spracúvanie,
4. dodržiavanie požiadaviek na medikované krmivá a požiadaviek na bezpeč-

nosť krmív,
5. dodržiavanie požiadaviek na monitorovanie zoonóz a pôvodcov zoonóz,

d) veterinárne kontroly zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produk-
tov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a medikovaných 
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krmív pri obchodoch s členskými štátmi; tým nie je dotknutá úradná kontrola 
krmív podľa osobitného predpisu,4a)

e) veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zá-
rodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľaj-
ších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu,

f) certifikácia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živo-
číšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných 
produktov rastlinného pôvodu,

g) ďalšie veterinárne požiadavky podľa osobitných predpisov.5)

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok a ich 
rezíduí v živých zvieratách a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.

4a) § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky 
zákon).

5) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie 
a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú.v. ES L 204, 11.8.2000) v platnom znení, 
nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000 z 25. augusta 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 
uplatňovania nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady pre označovanie 
hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú.v. ES L 216, 26.8.2000) v platnom znení, naria-
denie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú.v. 
EÚ L 139, 30.4.2004), nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských 
zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú.v. EÚ L 178, 28.6.2013), nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá prevencie, 
kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú.v. ES L 147, 
31.5.2001) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa 
ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú.v. EÚ L 5, 9.1.2004), nariadenie Rady 
(ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností 
a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú.v. EÚ L 3, 
5.1.2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických krité-
riách pre potraviny (Ú.v. EÚ L 338, 22.12.2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 
2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka 
z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú naria-
denia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú.v. EÚ L 338, 
22.12.2005), nariadenie Komisie (ES) č. 2075/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú 
osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse (Ú.v. EÚ L 338, 22.12.2005), nariadenie 
Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na 
implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) 
č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Ú.v. EÚ 
L 338, 22.12.2005), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz 
a pôvodcov zoonóz, nariadenie Komisie (ES) č. 2065/2001 z 22. októbra 2001 stanovujúce podrobné 
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o informovaní spotrebiteľov o produktoch 
rybolovu a akvakultúry (Ú.v. ES L 278, 23.10.2001) v platnom znení, nariadenie Rady (EHS) 
č. 1907/1990 z 26. júna 1990 o niektorých obchodných normách pre vajcia (Ú.v. ES L 173, 6.7.1990) 
v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, 
ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú.v. EÚ L 35, 8.2.2005) v platnom znení.
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K § 3
Veterinárne požiadavky ustanovené v zákone o veterinárnej starostlivosti majú za cieľ 

zabezpečiť potrebnú úroveň starostlivosti o zvieratá, a s tým súvisiace dodržiavanie požia-
daviek ohľadom živočíšnych produktov, krmív a podobne. Ustanovením týchto požiada-
viek v zákone sa zároveň dosahuje aj lepšia vymožiteľnosť práva.

Podľa zákona o veterinárnej starostlivosti zvieratá, produkty živočíšneho pôvodu 
(napr. mäso, vajcia, mlieko), ale aj vedľajšie živočíšne produkty pre zabezpečenie jednotli-
vých veterinárnych požiadaviek, podliehajú pravidelným kontrolám, pomocou ktorých sa 
má zabezpečiť a overiť, že v jednotlivých chovoch či prevádzkach sú dodržiavané opatre-
nia, ktoré ustanovujú jednotlivé právne predpisy. Tieto kontroly sa uskutočňujú s cieľom 
zaistiť ochranu zvierat, ochranu zdravia zvierat a ochranu ľudí. Napríklad chovateľ hovä-
dzieho dobytka sa pre zaistenie pohody týchto zvierat musí riadiť nariadením vlády SR 
č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia 
vlády č. 270/2003 Z. z. Zároveň musí spĺňať požiadavky ustanovené v nariadení vlády SR 
č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení neskorších pred-
pisov. Všetky veterinárne požiadavky uvedené v § 3 zákona o veterinárnej starostlivosti 
sú kontrolované úradnými veterinárnymi lekármi a veterinárnymi inšpektormi, ktorých 
predmetom je výkon štátnych veterinárnych činností.

Judikatúra:
 ■ Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2013, sp. zn. 2 Sžo 31/2012

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje prísluš-
ným prevádzkovateľom všeobecnú povinnosť, ktorej podstatou je, aby sa potraviny, ktoré nevyhovu-
jú požiadavkám na akosť, vôbec nedostali na trh, t. j. vôbec vylúčiť možnosť zo strany spotrebiteľov 
nakúpiť takéto nevyhovujúce a zdravie ohrozujúce potraviny. Viazať túto povinnosť až na zistenie 
kontrolných orgánov by celkom stratilo svoj zmysel, pretože do prípadnej štátnej kontroly a jej záve-
rov by takéto nevyhovujúce potraviny boli stále na trhu a je úlohou a povinnosťou prevádzkovateľa 
takéhoto podniku, aby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonal také kontrolné mechanizmy, 
ktorými zabezpečí, aby potraviny, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na akosť, neboli vôbec uvádza-
né do ďalšieho obehu a nedostali sa vôbec k spotrebiteľovi.

 ■ Rozsudok Krajského súdu SR z 26. apríla 2016, sp. zn. 20 S 127/2015 
Krajský súd konštatuje, že výrok prvostupňového rozhodnutia konštatuje v skutkovej vete porušenie 
povinnosti žalobcu podľa § 3 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a prílohy 
č. 1 časť A, II. ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potra-
vín, ktoré porušil žalobca tým, že neodstránil nedostatky zistené počas úradnej veterinárnej kontroly 
vykonanej od 16. septembra 2014 do 30. septembra 2014 a ani do vykonania dodatočnej veterinárnej 
kontroly, ktorá bola vykonaná 8. októbra 2014. Prvostupňový správny orgán vymedzil tento delikt 
ako naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 písm. t) zákona o veterinárnej 
starostlivosti, podľa ktorého orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe – podnikateľovi alebo 
právnickej osobe pokutu od 400 do 3 500 eur, ak sťažuje alebo marí výkon veterinárneho dozoru, ve-
terinárnych kontrol a inšpekcií, nevykonáva v určenej lehote nariadené opatrenie orgánu veterinárnej 
správy alebo opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Žalovaný správny orgán uznal žalobcu 
vinného zo spáchania správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 písm. t) zákona o veterinárnej starostlivosti 
na rovnakom skutkovom základe, ako vymedzil vo výroku prvostupňový správny orgán. Naviac však 
konštatoval, že žalobca porušil povinnosť plniť ostatné povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho 
podniku, v záujme ochrany zvierat, zdravia ľudí a dodržiavania hygienických požiadaviek na pro-
dukty živočíšneho pôvodu podľa § 37 ods. 2 písm. f) bod 8 v spojení s § 3 písm. g) zákona o veteri-
nárnej starostlivosti vo väzbe na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 852/2009 Prílohy č. 1, 
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časť A, bod II. ods. 2 tým, že 16. septembra 2014 pri výkone úradnej veterinárnej kontroly v uvedenej 
prevádzke bolo zistené, že po výmene dvier a okien v mliečnici za plastové okná bol porušený kera-
mický obklad stien a v ustajňovacích priestoroch, v ktorých sa vykonáva dojenie, boli steny pokryté 
pavučinami, čím naplnil znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 písm. u) 
uvedeného zákona. Ďalej žalovaný rozhodol, že žalobca porušil rovnaké zákonné ustanovenie, keď 
v nadväznosti na povinnosť prijať opatrenie, aby sa pri manipulácii s prvotnými produktmi v mieste 
prvovýroby vždy používala pitná voda alebo čistá voda a kontrolovať možnú kontamináciu pochá-
dzajúcu z vody v určených frekvenciách podľa prílohy č. 1, časť A, bod II. ods. 3 písm. a) a ods. 4 
písm. v) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 tým, že 16. septembra 2014 
pri výkone úradnej veterinárnej kontroly bolo zistené, že prevádzkovateľ nezabezpečil a nepredložil 
aktuálny protokol o vyšetrení pitnej vody pre vývojovú sezónu 2014, čím naplnil znaky skutkovej 
podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 písm. u) zákona o veterinárnej starostlivosti. Ďalej 
konštatoval, že porušil § 37 ods. 2 písm. f) bod 8 v spojení s § 3 písm. g) zákona o veterinárnej starost-
livosti a podľa prílohy č. 3, oddiel IX., kapitola I, časť III. ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 853/2004 tým, že 16. septembra 2014 pri veterinárnej kontrole nepredložil všetky 
laboratórne vyšetrenia surového kozieho mlieka, ktoré má prevádzkovateľ vykonávať v rámci sa-
mokontrol, čím naplnil znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa § 50 ods. 1 písm. u) 
zákona o veterinárnej starostlivosti.

DRUHÁ ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY VO VETERINÁRNEJ OBLASTI 

A VÝKON ODBORNÝCH VETERINÁRNYCH ČINNOSTÍ

Organizácia a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti

§ 4

(1) Orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti sú
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“),
b) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna 

veterinárna a potravinová správa“),
c) regionálne veterinárne a potravinové správy.

(2) Orgánom štátnej správy na úseku veterinárnych liekov je Ústav štátnej kontroly 
veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ústav kontroly veterinárnych liečiv“), 
ktorý vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.6)

(3) Orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. b) a c) (ďalej len „orgány 
veterinárnej správy“) vykonávajú úradné kontroly7) (ďalej len „veterinárna kontro-
la“) dodržiavania veterinárnych požiadaviek podľa tohto zákona a podľa osobitných 
predpisov8) na účely overovania dodržiavania požiadaviek potravinového práva9) 

vzťahujúceho sa na zvieratá určené na produkciu potravín, na produkty živočíšneho 
pôvodu a na potraviny živočíšneho pôvodu
a) na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania a distribúcie zvierat, násadových 

vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov ži-
vočíšneho pôvodu, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,10) pri vývoze a inom 
výstupe mimo Európskej únie, uvádzaní na trh v Európskej únii, ako aj pri vstu-
pe11) do Európskej únie,
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b) na všetkých stupňoch produkcie, spracúvania, distribúcie a používania krmív, 
ktoré sú vymedzené týmto zákonom a osobitnými predpismi,12)

c) pri označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa podľa osobitného 
predpisu,13)

d) pri zabezpečovaní systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov 
rybolovu a akvakultúry, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie podľa oso-
bitných predpisov,13a)

e) pri ochrane zvierat.
(4) Orgány veterinárnej správy vykonávajú svoju pôsobnosť aj v colných skla-

doch, slobodných pásmach14) a miestach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky, Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže Sloven-
skej republiky, a pri haváriách a mimoriadnych situáciách.15)

(5) Orgány veterinárnej správy vykonávajú pôsobnosť podľa tohto zákona a pod-
ľa osobitných predpisov.15a)

6) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

7) Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
 § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z. z. o podrobnostiach veteri-

nárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
 § 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri 

výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.
 Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, 

ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho 
pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú.v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení.

8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.
 Čl. 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
9) Čl. 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.
10) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
11) Čl. 2 ods. 16 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
12) Zákon č. 271/2005 Z. z.
 Nariadenie (ES) č. 183/2005.
 Príloha IV nariadenia (ES) č. 999/2001.
13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000.
 Nariadenie Komisie (ES) č. 1825/2000.
13a) Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spolo-

čenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na 
odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, 
(ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) 
č. 1447/1999 (Ú.v. EÚ L 286, 29.10.2008) v platnom znení.

 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly 
Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospo-
dárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) 
č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) 
č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa 
zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú.v. EÚ L 343, 22.12.2009) 
v platnom znení.

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej 
organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) 
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č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú.v. EÚ L 354, 
28.12.2013) v platnom znení.

14) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

15) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyva-
teľstva v znení neskorších predpisov.

15a) Napríklad čl. 4, 6, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, čl. 23, 24 a 27 nariadenia (ES) 
č. 1069/2009 v platnom znení.

K § 4
Kompetencie vo veterinárnej oblasti sú prerozdelené medzi jednotlivé orgány štátnej 

správy, kde najvyšším orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Činnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správy a regionálnych veterinárnych a potravi-
nových správ je zabezpečená prostredníctvom úradných veterinárnych lekárov a veterinár-
nych inšpektorov, ktorých hlavnou náplňou je vykonávanie kontrol, v rámci ktorých môžu 
získavať informácie, zhotovovať fotodokumentáciu, videodokumentáciu z predmetnej 
kontroly, odoberať vzorky a pod., s cieľom zaistiť plnenie veterinárnych požiadaviek usta-
novených zákonom o veterinárnej starostlivosti. Jednotlivé činnosti orgánov štátnej správy 
vo veterinárnej oblasti definujú § 5 až § 9 zákona o veterinárnej starostlivosti. Ustanovenie 
§ 12 zákona o veterinárnej starostlivosti bližšie upravuje činnosť úradných veterinárnych 
lekárov, a to ich povinnosti a oprávnenia. Činnosť veterinárnych inšpektorov definuje § 14 
zákona o veterinárnej starostlivosti.

Ak tieto požiadavky nie sú naplnené, pristupuje sa k požadovanej náprave zistených 
nedostatkov až k udeleniu sankcií, napríklad udelenie finančnej pokuty, prípadne až zákaz 
vykonávania činnosti. 

Orgány veterinárnej správy pri výkone svojej pôsobnosti v colných skladoch, slobod-
ných pásmach a miestach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, Policajného zbo-
ru a Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, a pri haváriách a mimoriadnych situáciách, 
poskytujú buď súčinnosť orgánom štátnej správy pri výkone ich povinností, alebo vykoná-
vajú špecializované úkony spadajúce do kompetencie veterinárnych lekárov poskytované 
uvedeným zložkám štátnej správy.

Ministerstvo

§ 5

Ministerstvo
a) ustanovuje zásadné smery, priority a ciele vo veterinárnej oblasti a sleduje ich 

vykonávanie,
b) koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy, ktoré sa podieľajú na 

plnení úloh vo veterinárnej oblasti vrátane ochrany zdravia ľudí, a spolupracuje 
pri ochrane životného prostredia,16)

c) rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje štát-
na veterinárna a potravinová správa,

d) potvrdzuje núdzové opatrenia, ktoré nariaďuje hlavný veterinárny lekár Sloven-
skej republiky (ďalej len „hlavný veterinárny lekár“),

e) zrušuje núdzové opatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára,


