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ŠTATÚT
Národnej komisie pre bezpečnosť potravín a krmív

Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa § 18a zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 152/
1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 546/2004
Z. z v súlade so Stratégiou bezpečnosti potravín zriaďuje Národnú komisiu pre bezpečnosť
potravín a krmív (ďalej len „komisia“).

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Komisia je poradným a iniciatívnym orgánom ministra.
(2) Komisia zodpovedá za svoju činnosť ministrovi.
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Čl. 2
Pôsobnosť komisie
(1) Komisia koordinuje spoluprácu pri riešení
aktuálnych úloh na úseku bezpečnosti potravín
a krmív.
(2) Komisia plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje koordináciu spolupráce jednotlivých rezortov zapojených do problematiky
bezpečnosti potravín a krmív, vrátane krízových
situácií,
b) koordinuje spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, monitorovacích programov na úseku
bezpečnosti potravín a krmív,
c) koordinuje spoluprácu medzi vedeckými
výbormi v pôsobnosti jednotlivých rezortov,
d) zabezpečuje prípravu vedeckých stanovísk
a údajov pre Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín (ďalej len “EFSA“) v pôsobnosti jednotlivých rezortov,
e) prerokováva návrhy stanovísk pre EFSA,
f) zabezpečuje tok informácií medzi kompetentnými autoritami v oblasti bezpečnosti potravín
a krmív s rešpektovaním dôvernosti materiálov,
g) zabezpečuje komunikáciu a informovanosť spotrebiteľa v oblasti bezpečnosti potravín a krmív,
h) rozvíja a koordinuje ďalšie aktivity a riešenie
aktuálnych otázok v súvislosti s realizáciou stratégie bezpečnosti potravín v Slovenskej republike,
i) zabezpečuje prostredníctvom vedeckých výborov kontakt a spoluprácu s členmi jednotlivých organizačných zložiek EFSA,
j) odporúča kompetentným orgánom aplikáciu
odporúčaní EFSA v podmienkach Slovenskej
republiky,
k) spolupracuje s kontaktným miestom Slovenskej
republiky pre Systém rýchlej výmeny informácií,
ktorým je Štátna veterinárna a potravinová
správa Slovenskej republiky.
Čl. 3
Zloženie komisie
(1) V komisii sú zastúpení títo členovia:
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a) predseda a podpredseda komisie – zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b) šesť členov komisie – zástupcovia zainteresovaných ústredných orgánov štátnej správy
Slovenskej republiky, po jednom z
– Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky,
– Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky,
– Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
– Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
– Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
– Ministerstva financií Slovenskej republiky,
(Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky),
c) tajomník komisie
d) traja členovia komisie – zástupcovia štátnych
orgánov dozoru
– riaditeľ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
– ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky,
– riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,
e) štyria členovia komisie – zástupcovia Slovenskej republiky v poradnom fóre EFSA
– stály reprezentant Slovenskej republiky
v poradnom fóre EFSA,
– zástupca stáleho reprezentanta Slovenskej
republiky v poradnom Fóre EFSA,
– reprezentant Slovenskej republiky v pracovnej skupine poradného fóra EFSA pre
komunikáciu,
– reprezentant Slovenskej republiky v pracovnej skupine poradného fóra EFSA pre
informačné technológie.
(2) Predsedom komisie je minister.
(3) Podpredsedom komisie je štátny tajomník
ministerstva.
(4) Tajomníkom komisie je generálny riaditeľ
sekcie potravinárstva ministerstva.
(5) Podpredsedu komisie a tajomníka komisie
vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie minister.

(6) Ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva minister na návrh jednotlivých rezortov.
(7) Členstvo v komisii končí dňom odvolania
z funkcie člena komisie alebo dňom ukončenia
pracovného pomeru.
Čl. 4
Predseda a podpredseda komisie
(1) Predseda komisie zvoláva a riadi zasadnutie
komisie.
(2) Predseda komisie ďalej
a) riadi činnosť komisie v období medzi zasadnutiami komisie,
b) podpisuje stanoviská, odporúčania a ďalšie
materiály komisie,
c) predkladá členom komisie k prejednaniu plán
práce komisie, rokovací poriadok komisie
a ďalšie materiály,
d) rozhoduje o tom, či na zasadnutiach komisie
budú pozvaní hostia,
e) schvaľuje prípadné odmeny externým odborníkom za spoluprácu s komisiou.
(3) Podpredseda komisie zastupuje predsedu
komisie vo všetkých povinnostiach vyplývajúcich
zo štatútu komisie a Rokovacieho poriadku komisie:
a) v neprítomnosti predsedu komisie,
b) v záležitostiach, v ktorých ho predseda komisie svojím zastupovaním trvalo alebo dočasne
poveril.
Čl. 5
Práva a povinnosti členov komisie
(1) Členovia komisie sú povinní zúčastniť sa
rokovania komisie a riadiť sa štatútom komisie
a Rokovacím poriadkom komisie.
(2) Členovia komisie majú právo podávať
návrhy, predkladať vyjadrenia a odporúčania
k prioritám potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sekretariátu komisie.

(3) Členovia komisie posudzujú materiály zaradené na rokovanie komisie a zaujímajú k nim
stanoviská.
(4) Členovia komisie navrhujú prizývanie ďalších osôb na rokovanie komisie a zriaďovanie vedeckých výborov.
(5) Ak sa člen komisie nemôže zo závažných
dôvodov zúčastniť zasadnutia komisie je povinný
túto skutočnosť včas oznámiť predsedovi komisie,
a po dohode s ním
a) prostredníctvom sekretariátu komisie zaslať
písomné vyjadrenie k jednotlivým bodom programu,
b) alebo delegovať na zasadnutie komisie svojho
zástupcu.
(6) Ak člen komisie deleguje na zasadnutie komisie svojho zástupcu, je povinný pre neho vyhotoviť písomné splnomocnenie. Zástupca zastupuje člena komisie vo všetkých povinnostiach
vyplývajúcich pre člena komisie zo štatútu komisie
a rokovacieho poriadku komisie.
(7) Zástupca je povinný predložiť splnomocnenie k zastupovaniu neprítomného člena komisie
najneskôr pred začiatkom zasadnutia komisie.
(8) Členovia komisie, ktorým podľa článku
3 ods. 7 skončilo členstvo v komisii, sú povinní
túto skutočnosť neodkladne oznámiť predsedovi
komisie prostredníctvom sekretariátu komisie.
Čl. 6
Orgány komisie
(1) Pracovnými orgánmi komisie sú
a) stále vedecké výbory,
b) dočasné vedecké výbory.
(2) Stále a dočasné vedecké výbory (ďalej len
„výbor“) za účelom riešenia aktuálnych odborných
problémov a zabezpečovania prípravy vedeckých
stanovísk a údajov pre EFSA zriaďuje a ich členov
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vymenúva a odvoláva predseda komisie na návrh
jednotlivých rezortov.
(3) Predseda výboru je volený členmi výboru.
(4) Predsedu výboru vymenúva a odvoláva
predseda komisie.
(5) Stále vedecké výbory sa členia podľa pôsobenia na
a) stály vedecký výbor pre prídavné látky (aditíva)
do potravín, aromatické látky, technologicky
pomocné látky a materiály prichádzajúce do
styku s potravinami,
b) stály vedecký výbor pre doplnkové látky (aditíva) a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá,
c) stály vedecký výbor pre zdravie rastlín, výrobky
na ochranu rastlín a ich rezíduá,
d) stály vedecký výbor pre geneticky modifikované
organizmy,
e) stály vedecký výbor pre potraviny na špecifické
výživové účely, výživu a alergie,
f) stály vedecký výbor pre biologické riziká,
g) stály vedecký výbor pre kontaminanty v potravinovom reťazci,
h) stály vedecký výbor pre zdravie zvierat a ochranu dobrých životných podmienok zvierat.
(6) V prípade osobitných problémov, ktorých
riešenie nespadá do pôsobnosti stálych vedeckých
výborov, predseda komisie zriaďuje dočasné
vedecké výbory.

(3) Podľa potreby a v záujme komplexnosti
informácií môžu byť na rokovania komisie prizývaní i externí odborníci a zástupcovia každej verejnej, či súkromnej autority, ktorej pomoc a expertízy sú nevyhnutné pre činnosť komisie.
(4) Výsledky rokovania komisie sa formulujú
do záverov, stanovísk, odporúčaní a uznesení, ktoré sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie a majú odporúčací charakter.
(5) Zmeny štatútu iniciuje komisia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie a schvaľuje ich minister.
(6) Členovia výborov a externí odborníci budú
povinní zachovávať mlčanlivosť o prerokovávaných skutočnostiach a bez súhlasu komisie nebudú
publikovať žiadne údaje získané pri práci a rokovaniach komisie, s výnimkou tých, ktoré sú verejne prístupné.
Čl. 8
Externá spolupráca
(1) Komisia môže požiadať o spoluprácu
externých odborníkov. Externí odborníci nie sú
členmi komisie ani poradných orgánov komisie.
(2) Externá spolupráca môže byť realizovaná
len na základe dohody o práci vykonanej mimo
pracovný pomer.

Čl. 7
Rokovanie komisie a jej orgánov

(3) Externí odborníci sa môžu na pozvanie
predsedu komisie ako hostia zúčastniť rokovania
k príslušnému bodu alebo celému

(1) Komisia zasadá najmenej štyrikrát ročne
a podľa potreby v prípade krízovej situácie z potravín alebo krmív alebo nebezpečenstva jej vzniku.

Čl. 9
Sekretariát komisie

(2) Zasadnutia komisie sa zúčastňuje predseda
stáleho alebo dočasného vedeckého výboru podľa
potreby.
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(1) Činnosť komisie zabezpečuje sekretariát
komisie. Funkciu sekretariátu komisie vykonáva

oddelenie pre komunikáciu s EFSA, ktoré je organizačnou súčasťou ministerstva.
(2) Tajomník komisie riadi a koordinuje činnosť
sekretariátu komisie vo vzťahu ku komisii a EFSA.
(3) Sekretariát komisie najmä

(3) Externý odborník má nárok na náhradu cestovných nákladov a odmenu za vykonanú prácu,
ktorú pre komisiu preukázateľne vykonal na základe dohody o práci vykonanej mimo pracovný
pomer.
Čl. 11
Záverečné ustanovenie

a) vykonáva administratívne a organizačné práce,
spojené s činnosťou komisie,
b) zhromažďuje podklady a informácie potrebné
pre činnosť komisie
c) na základe pokynov predsedu komisie spracováva podklady pre zasadnutia komisie,
d) zabezpečuje prípravu záznamov zo zasadnutia
komisie a ich distribúciu jednotlivým členom
komisie.

Zrušuje sa Štatút Komisie pre bezpečnosť potravín č. 1393/1/2002-500 zo 14. marca 2002.

Čl. 10
Náklady na činnosť a odmeny

Čl. 13
Účinnosť

(1) Náklady na činnosť komisie sú hradené
z rozpočtu ministerstva.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo vestníku ministerstva.

(2) Člen komisie a výboru nemá nárok na odmenu, svoju funkciu vykonáva v rámci pracovného
pomeru.

Zsolt Simon, v.r.
minister

Postup rokovania komisie upraví rokovací poriadok komisie.
Čl. 12
Zrušovacie ustanovenie
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