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Vec: Resistľácia ch ovov ošínanÝch o iedného kusa panet

Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva v Popľade, pľísluŠná podľa $ 8 Zakona č.
3912007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoľších pľedpisov Vám na základe
aktuálrrej nákazovej situácie v Slovenskej ľepublike s ohl'adom na výskyt pozitívnych
prípadov AMo (aÍi'ickélro nroľu ošípaných) tak v donrácich clrovoch ošípaných, ako aj
1' populácii diviakov, Žiada o súčinnosť pľi infoľmovaní obyvatel'ov a chovatel'ov oŠípaných
v súvislosti s ich pĺly!!nost'ou mato zaregistrované svoie chovv ai keď chovaiú iba ieden
kus ošípanei'

Vzhľadom na skutočnosť a nákazovťt sitrráciu v SR ako aj v okolitých Štátoch, oĺl 01.01.2020
došlo k Zlnene náľaznÍllových zon v znrysle vykonávacieho rozhodnrttia Komisie
2014/709l9lLl ako aj vzĺ:rkovacia schémá a vyi<onávanie kontrol nariadených veteľináľnych
opatľení je ztnenená a ĺlošlo k úpľave ťrzemných zón vo vzt'ahu k AMo, kde v seveľnej časti
Slovenskej ľepubliky vznikla náľazníková zóna, ktoľej súčasťou je i územie RVPS v Pópľacle.

Dôľazne Žiadarne staľo:;tov o pľenos týchto inĺbľmácii v ľámci moŽností (miestnym
rozlrlasom, vyvesením oznamll na nastenke, či osobným pohovoľom s občanmi) a potľebu
upozoľniť občanov na iclr povinnost' ľegistľácie chovu a vyzvat'občanov k nraximálnej
ostraŽitosti a dodľŽiavanirr biologickej oclrr'any vlastných chovov, ktoľej rninimálne
poŽiadavky pľe nekonrĺ:ľčné clrovy, sú súčast'ou prípisu č. 3617/2O2O-22O z09.IO.2O2O,
ZvIášt'upozoľnit'rra zabezpečenie svojich chovov tak, aby nebol moŽný prĺstup diviačej
populácie do záhr'ad či dvoľov' kde ľuclia ošípané chovajťr. Do clvorov by sa nanali púŠi'ar'
Žiadne cudzie osoby, mali by sa pľi vsttrpe do chlievov pľezliekať a pľezťtvať precl vstl'tpom do
samotnélro chlieva by ľnala byt'clezinÍ'ekčná ľohoŽ v aktívnom stave (obsahujúrca deziŕekeny
roztok).
Takisto je dôleŽité upo:torniť chovatel'ov, aby sa tentoľaz zľiekli kmrenia zeleným krmivoln z
vol'rrého clrotáľa, kde sa rnohli pohybovat'diviaky. opatrní tľeba byt' pľi používanĺ
podstiel'ky,

na
ozv úto

zamedzenie šíľenia AM'o,

občania musia pochopit' a tľeba im vysvetlit', že ľegistrácia chovu je bezplatná, nie je za lýn1
Žiaden úmysel odvodol', poplatkov, či danĺ. Ide o ich povinnost'a
o veteľináľnu potľebu, aby stne vedeli v pľípacle nákazy, aká je hustota chovov, kol'ko clrovot,
v danej lokalite je a následne vedieť komrt a aké opatrenia musia byt'prijate, či naľiadené.



Pokial'clrovatel'ošípanýcir rrebol zaľegistrovaný do doby, kedy by ĺru z dôvoclu rrákazy boli
zl i kl,idoval i zv ierutá, nerlá pľávo rla ko mpenz ácil za l ikvidáciu zvieľat.

Povirrnosť ľegistľácie chovov (Íbľiem) a zvieľat vyplÝva zo Zákona
c.J
($l9 ldentifikácia a regiistľácia zvíetat, $37 Povinnosti vlastníkov, dľŽiteľor,'
spľostľedkovatel'ov, dovozcov, príjerncov' pľepľavcov' pľedávajúcich alebo iných fyzických
osôb, fyzických osÔb-podnikateľov alebo pľávnických
osôb, ktoľé sťt opľávnelré disponovat'so zvieratami, rrásaclovými vajciami' produktmi
Živočíšneho pôvodu, ŽivočíŠnymi vedl'ajšĺmipľoduktmi, knnivami alebo vybľanými
pľoduktmi ľastlirurého pôvodu, $ 40a Registľácia chovu hospodáľskych zvieľat).

V pľĺlohe Vám zasielarne pľípis ŠvPS SR č. 02232019_222. týkajúci sa usmemenla poqtupLl
u

a

vsa

a riezakladanie nových clrovov do odvolania'

U chovatel'ov' ktoľý chovajú hoväĺlzí ĺlobvtok. ovce. kozv. kone a viac ako lks ošípanei
ľlľe vlastnú spotrebu platí, Že sít povirurý mat'zaľegistrovanú farmu a všetky zvieľatá
chovatré na fanne musĺa byt'oztračené a rrahlásené do CEHZ (centrálna evidencia
hospodáľskych zvierat) v Ži|ine.

Pľe ľeeistráciu takÝcht(l faľiem' musí príst'chovatel'osobne na RVPS v Poľrrade, kcle
pľedloŽí,alebovyplnlĺIohami(dokladpľeukazLljúci
opľávnenie uŽívat'poze:mok, na ktoľom má byt zľiaclený chov hospodárskych zvieľat
a opľávnenie uŽívať stavbu na chov hospodar'skych zvierat (list vlastníctva, alebo potvľdenie
obce) + vyplnene tlačilo na ľegistľáciu chovu hospodáľskych zvierat) a kde mu budú
vygeneľované súľadnice, ktoré musia byt'zapísané v ľegistľačnom tlačive. Následne RVPS
Poprad vykoná kontľollr registľovanej farmy a môŽe byt'registračné tlačivo potvľclené
inšpektoľom RVPS v Popľade
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ŠľÁľľ.q. VETERINÁnľa A PoTRAvIľovÁ spnÁva
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Botanickĺí š.l7, 84213 BRÄTISLAVA

Regionálne veterináľne a poĺľavinové spľávy v SR

Vaš list Náš list č'
0223ĺ2019-2z2

Vybavuje
Ing. Lucia Štepková

Bľatislava
r 8.0 r .2019

Vec l Usmeľnenie - postup pri registrácii chovov s iedným kusom ošÍnanei uľčenei na
sťllrľom nú domĺĺctl sĺtotľebu

Štátna veterináľna a potľavinová spľáva Stovenskej ľepubliky (ďalej ako ,,ŠvPs SR";
podlh $ ĺi ods. 2 písm. a) a p) zákona é,3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ne-
skoľších pr'edpisov (d'alej len ,,zákon"), usmqrňuje postup regionálnych veterinárnych
a potravinových sprav (d'alej len ,,RvPs") na rtgistráciu chovov s maximálne jedným kusom
ošípanej určenej na súkľomnú domácu spotľebu.

Dlia 6. novembra 20l8 vydala EurÓpska komisia @Ú) Vykonávacie ľozhodnutie komisie
20l8l1669, ktoľým sa zrušuje rozhďnulie 2006/80/Es, ktorým sa niektoľýĺĺ členským štátom
udel'uje výnimka ustanovená v článku 3 ods' 2 smeľnice Ptady 92ll02/EHS o identifrkácii
a registrácii zvieľat (d'alej len ,,vRK z0l8ĺl669*). Podl'a čl' l VRK 2018/|669 sa uvádza, Le
výnimka na registľáciu cltovov sjednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnu_
tím 2006/80/ES sa pľe vymenovane členské štáty vľátane Slovenskej republiky ľuší. Na zá_
klade tohto ľozhoo.nutia musí Slovenská republika zapísať do centľálneho registra všetky
chovy ošípaných b<lz ľozdielu počttl'
Nclnoätost' vykoniivat' d-omáce zatrĺjačky lyzickýlni osobanli _ podnikateľnri a pľávnick.vnli
osobamĺ * toto obnredzenie platí pľe chovatel'ov zvieľat vo všeobecnosti, nielen pre dľuh ošĹ
pané. V usmerňovacom doktlmente Európskej komisie, generálneho riaditel'stva pľe ochľanu
zdravia spotľebitel'a z2l. decembľa 2005 ozavedení určiých ustanovení Naľiadenia (ES)
č, 853/2004 o hygiene potravín živočĺšneho pôvodu je dornáca zabíjačka ,,zabíjanie na súk-
ľomnťl domácu spotľebu" definovaná ako činnosť, ktoru vykonáva fyzická osoba, nie podni-
katel'' ktorá sa nernôŽe považovať za prevádzkovatel'a potľavináľskeho podniku' Miĺso zĺska_
né z takéhoto zabitia sa neuvedie na tľh'

Vzhl'adom k vel'kému mnoŽstvu doposial'neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad
ĺ;ca 4500 chovov), v ĺlôsledkrr vysolteho finančného, časového a personálneho zaťaŽenia oľ-
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gánov veteľinárnej správy, Šves SR pľistupuje k zjednodtlšenétnu postupu pľi ľegistrácii
týchto chovov naslcdovným spôsobom :

Tento systém reglstľácie sa týka výlučne ľegistľácie noyýc|l chovov (doposial'neregis-
tľovaných v C&HZ) s nmximŔlnc lgdnÝnt kusom ošipirnei, ktoľá je určená na domácu
spotľebu (domáca zabíjačka)' pľĺpadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou
domácou zabíjačkou u $zických osôb _ nepodnikatel'ov,

I. Registrócia chovov, ktoré už toho času chovajú 1 ošípanú na do-
mdcu spotrebu a nie sú registrovgné v CEHZ
A) registľácia
- chovatel' si na príslušnej ľegionálnej veteľináľnej a potravinovej správe (ďalej len ,,RvPs"),
obci alebo na ľegionálnych pľacoviskách Plemenárskych služieb SI{' š'p. vyŽiada alebo vy-
tlačĺ z webovej strárnky ŠVPs sR, Ministeľstva pôdohospodáľstva a ľozvoja vĺdieka SR alebo
Plemenárskych služieb SR, Š.p. tlačivo ,,Registľácia chovu s jednou ošĺpanou na ĺlomácu
spotrebu" (príloha č, l ),
- vyplní všetky náležitosti podlh návodu na vyplnenie
- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie lrospodáľskych zvieľat - UPZ Žilina, Rosin-
ská cesta l2, ol0 0ľ Žilina (d'alej len,,CEHZ")
' bez vyplnerrĺa povinných polÍ v registračnom tlačive, nebude Žiadosť spracovaná a žiadatel'
nebude zaregistrovaný v CEHZ,
- CEHZ pľidclĺ a zašle chovatel'ovi ľegistľačné čĺslo chovu, ktoré bude v Waľe 6 -
miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom ,,D'' a ďalej päť číslic
(napľ. Dl2345)'
- pridelené ľegistľnčné čĺslo chovu bude chovatel'použĺvat' pľi ka'ždom nákupe ošĺpanej
na domácu spotľehu a pri hlásení domácej zabĺjačky na prĺstušnú RvPs.
- Švps SR neodpoľúča na jednu adľesu ľegistľovát' viác ,,D" fariem, pľi vzniku nákazy budú
uložené opatrenia pľe každýjeden ľegistrovaný chov v pásme.

Pri tcito registľácii ltVPS ncvvkonáva lvzickú kontľolu na micsto. nellotvrĺlzuie tlačir,o
na ľeeistľáciu. nerrypisuie súľadnice!
Takto zaľegistľov'aný chov nevstupuje do anatýry rizík v CF-HZ na kontľolu identifiká_
cie a registľácie hospoĺláľskych zvieľaĺ.

Chovy ľegistľovan(l v CEHZ začínajúce pÍsmenom 
',D" sú chovy so špeciálnym ľeŽimom, nie

sú to klasické chor'y na chov zvisľat. Tieto chovy slúžĺa na domáce zabíjačky, pľípadné do_
chovanie zvieľat dcr jatočnej hmotnostis následnou domácou zabíjačkou. Ztohto chovu nebu-
de možné ošípanú odsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu pri registrácii chovu v CEHZ ani
nebude Vygenerovaný 5 _ miestny kód chovu ošÍpaných (číslo, ktoľým sa označtÚťl zvieľatá
naľodené v chove),
KaŽdý chovatel' môŽe mať len jedno ľegistračné čÍslo chovu ,,D", ktoré je v CEHZ spáľované
s ľodným číslom'

B) ďalši nákup
- pľi kaŽdom d'alšĺlm nákupe zvieľat na domácu spotrebu, chovatelo vyplní tlačivo ,,Pľedaj
ošípanej na domáĺ:u spotľebuB (prÍloha č. 2)
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' s tlačivom ,,Pľedaj ošípanej na domácu spotľebu'( pôjde chovatel' k ľegistľovanému cho_
vatelbvi, od ktoľéhcl chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, oľiginál vyptneného
tlačiva posiela pľedávajúci do CEHZ,jednu kópiu si ponechá kupujúci ajednú pľedávajúci
'predávajúci si tento predaj ošípanejzaznači do registľa ošĺpaných v chove, zapíše aj ľegis-
tľačne čĺslo chovu' ktoré bolo kupujúcemu pridelené zCEhlZ (napľ. Dl2345)
- pľedávajúci - ľegilľľovaný chovatcl' posiela infonnáciu o pľedaji jednej ošĺpanej do CEHZ
pľostľedníctvom tlačiva ,,Hĺásenia anien v počte ošĺpaných" do 10, dňa nasledujúceho mesia-
ca, táto udalosť je zohl'adnená len v počÍe zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva
sa Žiadny kód udalosti).
_ k ',Hláseniu zmielt v počte ošĺpaných" pľiložĺ vyplncné tlačivo ,,Pľedaj ošĺpanej na do-
mácu spotľebu" od chovatel'a, ktoľému zviera poskytol na domácu spotľebu.
' ak počas mesiaca l'egistrovaný chovatel'pľedá viacoľým chovatelbm ošípanú za účelom do_
mácej zabíjačky alelro dochovanĺa ošípanej, tak priložĺ vyplnené tlačivo ,,Pľcdĺj ošípanej nĺ
domácu spotľebu'( od každého jedného kupujúceho chovatel'a.

2, Registľticia chovu ošípanej, ktoý získava ošípanú nc domticu spo-
trebu ndkupom od registrovaného chovateľa
' chovatel' zvieľat, l<toľý 4!qjg ľegistľovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na
vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať ĺlo jatočnej hmotnosti od registrova-
ného chovatel'a musĺ vyplnit'2 tlačivá:
1. tlačivo 

''Rcgistľácia 
chovu s jednou ošípanou na domácu spotľebu., (prÍloha č.l )

2. tlačivo 
''Pľedaj 

ošÍpanej na domácu spotrebuĺ' (pľíloha č, 2) - čast' na ttvedenie ľcgis-
tľačného čĺsltr nevv[ll ňtÚc.
-je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoľé tlačivá požadujú.
_ s tlačivom ,,Pľedal ošípanej na domácu spotľebu" pôjde chovatel' k registrovanému cho-
vatelbvi, od ktoľého chce kťlpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, oiiginĺt vyplneného
tlačiva posiela pľedávajúci do CEHZ,jednu kópiu si ponechá kupujúci ajednu predávajúci.
- pľedávajúci si tento predaj ošípanej zaznačĺ ĺlo ľegistľa ošÍpaných v chove, registračne
čĺslo chovu zap|k aŽ po jeho pridelení v CEHZ.
' predávajúci - ľegi;;trovaný chovatel' posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
pľostrednĺotvom tlaiiiva,,Hlásettia zmien v počte ošípaných" do l0. dňa nasleclujúceho mesia.
ca, táto udalost' je zohl'adnená len v počte zvieľat na začiatku lnesiaca a na konci (nepouŽĺva
sa žiadny kÓd udalosti).
- k ,,Hláseniu zmien v počte ošípaných" priložÍ vyplnené ĺlačivo ,,Pľedaj ošĺpanej na do_
mácu spotľebu" od chovatel'a, ktoľému zvieľa poskytol na domácu spotľebu.
- ak počas mesiaca registrovaný chovatel' pľedá viaceým zatial'neregistrovaným chovatetbm
ošípanťl za účelom ĺlomáoej zabijačky alebo dochovania ošípanej, tak priloŽĺ vyplnené tlačivo

''Pľedaj ošípanej na domácu spotľebu'{ od každého jedného kupujúccho cbovĺtel'a.
'tlačivo,,Registľár:ia chovu s jednou ošípanou na domácu spolľebu" zasieta kupujúcido
CEHZ, pľípadne po dohovore s kupujúcirn môŽe toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spo_
lu s ,,Hlásenĺm zmien v chove ošÍpaných" a tlačivom ,,Predaj ošípane.i na clomácu spotrebun.

- OEHZ na základe vyplneného tlačiva ,,Registľácia chovu s jednou ošipanou na domácu
spotrebu" pridelí a zašle chovatelbvi 6 - miestne ľegistračné čÍslo chovu začínajúce písme_
nom rrD".
- pridelené ľegistľačné číslo chovu bude chovatel'použĺvat' pľi kaŽdom nákupe ďípanej
na domĺĺcu spotľelru a pľi hlásení domácej zĺbíjačky na pľíslušnú RvPs {ak ho už má
zCEHZ pľidelené).

Tclcĺ"otl
+4211602 57 204

P,-mail Wrh ĺco
00l 5642ólucia stepkova@svps sk hĺtp://\Ww svps.sk



Vzhl'adom k tomu, že od l.l l.20l8 bola zľušená výnimka na ľegistráciu chovov s jednou ošĹ
panou. 0EHZ nespľacuje udalosť hlásenú kódom ó3 - predaj neľegistrovanému chovatelbvi.
Preto aj hlásenia zmien vpočte ošĺpaných zaslané do CEI1Z za mesiac december 2018,
v ktoľom bol uvedený kód 63 - pľedaj nercgistrovanému ohovatel'ovi CEHZ nespľacovala
a zaslala chovatolbv i ohybn ík.

S pozdľavom

ĺ'l}i l!ĺ! !] !]':in:lf ĺlit { |,1lĺ l J\in.r'ú 5ĺ'ffi t'U
}'i'!f {JJt!iji lĺi)llhlll.'

ŕ!''i'.:l1 |., l,'
P.í] 1.ĺ i.lĺ l:],. i'':_'

i:;,

ústredný ľiaditel'
BÍľeš, DľSc,

Príloha č' l:
Tlačivo ,'Registráeia chovu s jednou ošĺpanou na domácu spotľebu,,

Príloha č.2:
Tlačivo ,,Pľedaj ošípanej na domácu spotlebu".

Na vedomie:
Ministeľstvo pÔdohospodárstva a ľozvoja vidieka SR, Sekcia pol'nohospodárstva
Plemenárske služby, š. p.
Plemenáľska inšpekcia SR
Polhohospodárska platobná agentťlra
Komoľa voteľináľnyoh lekáľov SR

Tclefón
+421tffi2 5? 2M

WcbE.mail
(x)l5642ó
tco

luoĺa.stopkovĺ@svp6.sk httpl/www.3Yps.sk



REGtsTRÁcn cHovu s JEDNoU
oŠípnnou NA ooľvlÁcu sPoTREBu

03 Chov Kraj:

Obec:

Ulica:

Sťrpisné čĺslo:

04 Dľuh HZ
oŠĺpané

05 Drž.itcl'

Tlačivo vyplňovat' paličkovým pÍsmom !

okľes:

PSČ:

x

Meno a pľiezvisko:

Rodné číslo:

Obec:

Ulica;

Súpisne čÍslo:

Obec:

Ulical

PSČ:

Tel. číslo:

e_mail. adľesa:

06 Doľučovncir
ad ľesa

07 Podpis dľžitel'ĺ

PSČ:

Súpisné čĺslo:

x

0l Registrácirr novóho chovul

Chov s jednou ošÍpanou na domácu spotrebu

02 oprava/doplnenie/zmcna údnjov/zľušenle chovu Rcgistľačné čísto; D
a) o pľava/dop ĺ nen i e ú daj ol, :

Dŕitel'a Doľučovacej adľesy ! oorucovacej adresy

b) Znena údajov

Mitel'a

c) Z'ušenie chovu



Návod na vyplňovanie tlačiva ,rRegistrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu*o

01 Registľácie nového chovu Nevyplňuje sa'

02 Opľava/doplnenie/zmena
údnjov/zľušenie chovu

02 a) oprava/doplnenie údajov

02 b) Zmena údajov

Uved'te registračné číslo chovu ak poŽadujete opľavu/doplneniďzrnenu rlrclajov
uŽ zaregistrovaného dľŽitel'a alebo zrušenie zaregístľovaného chovu.

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko poloŽ:lcy, ktor-cj hlásite opľavu/doplnenie
údajov (napľ. opraYa mena a priezviska dľŽitelh, doplnenie súpisného čísla ulice
v adľese a pod.).

Zďkľtníte zodpoved4jťlce polĺčko poloä<y, hoľej hlásite zmenu ťldajov (napĺ.
zmena adresy sídla drŽitel'a a pod.).

Zaškľtnite' ak požadujete zľušíť chov.

Uved'te údaje registrovaného chovu podl'a predtlače.

Nevyplriuje sa.

Uveďte údaje drŽitel'a podl'a predtlače' DrŽitel'onl sa ľozumie ýzickáosoba -
nepodnikatel', ktoľá kúpilajednu ošípanú uľčenú na vlastnú spotľebu (dornáca
zabíjačka)' pľípadne dochovanie do jatočnej hmoÍrosti s následnou domácou
zabĺjačkou.

Uved'te adľesu na doručovanic poštoých ásiclok, ak táto adľesa nie je totoŽná
s adresou chovu.

Potvrd'te uvedené údaje svojim podpisom.

02 c)

03

04

05

Zľušenie chovu

Chov

Dľuh HZ

Držltel'

Doručovncia pošta

Podpis

0ó

07



CEHZ P ost na domácu spotrebu

Domácu zabĺjačku je potrebné hlásiť na pľíslušn RvPs aspo ieden pracovnÝ de vopred,
teIefonicky, mailom, alebo osobne podla $ 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v

znenĺ neskoršich predpisov.
Konta kt na prĺs luš nu RVPS : https ://www.svps.s Uza kladne_i nfo/rvps.as p

D Itl

Podpis:

Dátum

Meno, priezvisko a adresa chovu:

Názov a adresa chovu:

Podpis:

Dátum

chov, odkiaľ sa ošĺpaná pľedala

čĺslo chovu

Chov, kam sa ošípaná predala

čĺslo chovu

Rušenie
omylom

na h lácanÁ}ra

predaja

ldenlifikačn k d oŠĺpan ch
Kod štátu : K d ošĺpan ch

c
i

I

ll

I

ĺ

I

Dáfum predaja

Rok

B

Mesiac

I

De

oE
=

A

'l

2

3

4

5




