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Vec: Žiadost' o súčinnost'.

V nadväznosti na vývoj nákazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku
v súlade s usmernením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Vás bezodkladne
žiadame v zmysle § 16 ods.7) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti informovanie
občanov spôsobom obvyklým vo Vašej obci/meste o povinnosti registrácie chovov
ošípaných. Chovatelia, ktorý zatiaľ nie sú registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych
zvierat sa môžu bez postihu zaregistrovať v termíne do 23.10.2020. Po tomto termíne bude
vo vybraných obciach na celom území Slovenska vykonaná kontrola registrácie ošípaných
s následným udeľovaním sankcií.

Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovovošípaných vrátane
záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu,
monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných.

POVilIDOSt' registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj U záhumienkových
chovov - pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú. Pre chovateľov, ktorf nie sú doteraz
registrovaní a chovajú len jednu ošípanú existuje zjednodušený postup pri ktorom sa
chovatel' môže zaregistrovať sám vypísaním tlačiva "REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU" ajeho zaslaním Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat _ ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina.
Registrácia je bezplatná a postup tejto registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_R_CH 2019~

Chovatelia, ktorí chovajú hovädzí dobytok, ovce, kozy, kone, včely (už od 1 kusa)
a viac ako 1 kus ošípanej sú povinní mat' zaregistrovanú farmu a všetky zvieratá na
farme musia byt' nahlásené do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat- Ú»z Žilina.
V tomto prípade je potrebné vyplnit' "Žiadost' o registráciu chovu hospodárskych zvierat"
a registračné tlačivo" REGISTRÁCIA CHOVU". K tlačivám priložiť potrebné prílohy
doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat. Môže to byť vlastný pozemok, vtedy stačí priložiť číslo pozemku,
alebo v prípade prenájmu pozemku to môže byť súhlas vlastníka s užívanlŕh nehnuteľnosti na
chov zvierat. Pozor treba brať do úvahy aj podmienky na chov zvierat uvedené vo všeobecne
záväznom nariadení obce. Obce si môžu stanoviť pravidlá na chov zvierat na území obce.
S týmito dokumentami a prílohami je potrebné navštíviť Regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov ( výpadovka smerom na
Poprad oproti čerpacej stanici Shell) ktorá následne vykoná kontrolu na mieste a ak chov
splňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo a zašle registráciu do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat. Aj táto registrácia je bezplatná a slúži výhradne pre veterinárne
potreby.

Všetky pot.rebné tlač~yá sú v prílohe tohto listu.

Tel.: 05117493650/7711124Fax: 051/7493651E-mail: ZdravieZvierat.PO@svps.sk
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REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA PRE·ŠOV

Levočská ul. č.112, 080 01 Prešov

Ďalej upozornujeme všetkých chovatel'ov ošípaných aby dodržiavali minimálne
požiadavky biologickej bezpečnosti v chovoch s ciel'om zabránit' prenosu možnému
afrického moru ošípaných do svojho chovu nasledujúcimi cestami:

Infikovaným Kliešťami Vozidlá, oblečenie, Mechanickým Pri zákrokoch
krmivom alebo obuv, náradie( fúrik, prenosom - (kastrácia, ihly)

vodou lopata, vidly) bodavý hmyz

~ ~ ~1~ •• #
Preto je nevylmutné aby chovateľ:

• Neskrmoval potravinový odpad.
• Vylúčil kontakt medzi ošípanými chovanými v nekomerčných chovoch, ošípanými z

iných chovov a diviakmi. Ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal
priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovovalebo s ošípanými
z priestoru mimo chovovani s diviačou zverou.

• Vylúčil kontakt ošípaných s časťami tiel diviakov (vrátane ulovených alebo
uhynutých diviakov/mäsa alebo vedľajších živočíšnych produktov).

• Prijal pd vstupe a výstupe z maštale primerané bio-hygienické opatrenia ako napr.
prezliecť si šaty a prezuť topánky/čižmy. Dezinfekcia hlavne obuvi by sa mala
vykonať pri vstupe do chovu a do stajne/maštale.

• Nemal žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.
• Nepovolilvstup neoprávneným osobám do chovu ošípaných (stajne);
• Neskrmoval pre ošípané čerstvú trávu alebo zrnoviny (pochádzajúce z oblasti s

výskytom AMO), pokiaľ nie sú ošetrené na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnené
(mimo dosahu diviakov) najmenej 30 dní pred kŕmením.

• Nepoužíval slamu ( pochádzajúca s oblasti s výskytom AMO) na podstielku
ošípaných, pokiaľ nie je ošetrená na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnená (mimo
dosahu diviakov) najmenej 90 dní pred použitím.

• Neodkladne informoval príslušnú RVPS aleboprivátneho veterinámeho lekára
o každej Zmene správaní zvierat (napr. zniženýpŕíjem krmiva) alebo poruchách
zdravotného stavu ( napr. zmeny farby na koži, hnačka, zvracanie, celkov' slabosť).

S pozdravom ·~/7
l

MVDr. v,; adimír Gašpar
Riaditeľ RVPS Prešov

H.eKiullálna veterIn' •.••
a potravinová správa

Lcvot!ekA na
0800J~

-I- 

Te!.: 05117493650, 7711124 Fax: 051/7493651 E-mail: ZdravieZvierat.PO@svps.sk 
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Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat . .::

v súlade s § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršíchpredpisov

1. Žiadate!'
Fyzická osoba*
Meno _
Priezvisko _
Adresa trvalého pobytu _

(ulica, čísla, obec, PSČ)

Rodné číslo --------------_----------------------------------------------- 

Fyzická osoba - podnikateli právnická osoba*
Obchodné meno ----------------------------------------------------------- 
Miesto podnikania/sídlo* _

(ulica, číslo, obec, PSČ)

Identifikačné číslo

2. Názov a adresa chovu

(ulica, číslo, obec, PSČ, číslo parcely, katastrálne územie)

3. Druh vykonávanej činnosti - chov hospodárskych zvierat (uviesť druhy chovaných hospodárskych
zvierat) _

4. Rozsah vykonávanej činnosti (UViesťmaximálny počet chovaných zvierat podľa druhu a kategórie)

5. Osoba zodpovedná za chov hospodárskych zvierat
Meno _

Priezvisko ---------------------------------------------------------------- 
Adresa trvalého pobytu _

(ulica, číslo, obec, PSČ)

6. Prílohy:
- doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov
hospodárskych zvierat
- vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat ÚPZŽilina.

Meno a podpis žiadatel'a



REGISTRÁCIA CHOVU

-
Tlačivo vyplňovat' pafičkovým písmom

02 Potvrdenie chovu RVPS
(dátum, odtlačok pečiatky a podpis)

o 1 Registrácia nového chovu:

D Pasienok DTržnica D Sprostredkovatel' D Liaheň

D Spracovatel'ský závod D Výstavné priestory DZberné stredisko

u-
03 Oprava/doplnenie/zmena údajovIzrušenie chovu Registračné číslo: ••.I_.....LI__ I..I_--'I __ I..I_.....LI_--II
-----------------------------------------------------------------------------r------------------------------------------------------------------------------T---------------------------

a) Oprava/doplnenie údajov: i b) Zmena údajov I c) Zrušenie chovu

D Chovu D Držiteľa I D Chovu D Držitel'a I D

I
I

DChov HZ D Bitúnok

D Kontaktnej osoby D Štatutárneho orgánuD Štatutárneho orgánu D Kontaktnej osoby potvrdzuje RVPS

04 Chov
Názov: ----------------------------------------------------------------------- 

Kr~: _

Obec: ------------------------------- 
Ulica: ---------------------------- 

Súpisné číslo: _

05 Druh HZ Došípané

Dvčely

D ovce D kozy D 'kone

DkrálikYDkožušinové zvieratá
06 Držiteľ Obchodné meno/

meno a priezvisko:

IČO/rodné číslo: ---------------------------- 
Obec: ---------------------------- 
Ulica: ---------------------------- 

Okres: ------------------------- 
PSČ: --------------------------- 

Súradnice
GIS:

X:

X:

Dhydina

Súpisné číslo: _

07 Štatutárny orgán Titul pred
menom:

za:

Priezvisko: ------------------------------- 
Obec: ------------------------------- 
Ulica: ------------------------~~ 

Súpisné číslo: _

E-mailová adresa: ---------------------------- 
08 Kontaktná Obchodné meno/

osoba meno a priezvisko:

IČO/dát. narodenia: ---------------------------- 
Obec: _

Ulica: ---------------------------- 
Súpisné číslo: _

PSČ: --,---------------------- 
Tel. číslo: -------T----------------- 

Číslo faxu: --------------------------- 
E-mailová adresa: _

Dátum narodenia:

Meno: _

PSČ: ---------------------------- 
Tel. číslo: ,---------------------------- 

Číslo mobilu: ---------------------------- 
Číslo faxu: --------------------------- 

09 Doručovacia
adresa

PSČ: ------------------------- 
Tel. číslo: ------------------------- 

Číslo mobilu: ---------------------------- 
E-mailová adresa: _

Obec: ~p~S~Č~: _

Ulica: Súpisné číslo:
---------------------------- 

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:



Návod na vyplňovanie tlačiva "Registrácia chovu"

01 Registrácia nového chovu Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom
iný neuvedený typ chovu.

02 Potvrdenie chovu RVPS Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky a podpis
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
(RVPS), ktorý posúdi spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa
(HZ) alebo na iný účel. Veterinárny lekár príslušnej RVPS uvedie aj dátum
potvrdenia chovu RVPS.

Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej opravu/doplnenie údajov
hlásite (napr. oprava obchodného mena alebo mena a priezviska držitel'a alebo
kontaktnej osoby, doplnenie súpisného čísla ulice v adrese chovu a pod.).

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej zmenu údajov hlásite
(napr. zmena adresy sídla držitel'a, zmena kontaktnej osoby apod.).

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ,
ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS.

Uveďte údaje registrovaného chovu podl'a predtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y., ktoré zapíše príslušná RVPS.

Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS.

03 Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

03 a) Oprava/doplnenie údajov

03 b) Zmena údajov

03 c) Zrušenie chovu

04 Chov

05 Druh HZ

06 Držiteľ

07 Štatutárny orgán

08 

09 

Kontaktná osoba

Doručovacia pošta

Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť.

Uveďte údaje držitel'a podl'a predtlače. Držitel'om sa rozumie fyzická osoba,
fyzická osoba - podnikatel' alebo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak je
držitel'om fyzická osoba - podnikatel' alebo právnická osoba je potrebné uviesť
jej pridelené IČO. Ak je držitel'om fyzická osoba, je potrebné uviesť jej rodné
číslo. Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvalom pobyte, fyzická osoba
podnikatel' údaj o mieste podnikania a právnická osoba údaj o sídle.

Ak je držitel' chovu právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje
vybraného štatutárneho orgánu podl'a predtlače. ..'

Uveďte údaje kontaktnej osoby podl'a predtlače.

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

10 Podpis a odtlačok pečiatky. Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom pnpadne'äj odtlačkom pečiatky, akje
držiteľa k dispozícii. • •



REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
OŠíPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

o l Registrácia nového chovu:

[!] Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo: 1 D_....•.I_--'__ _...__-'-_ .
-----------------------------------------------------------------------------í------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

a) Oprava/doplnenieúdajov: I b) Zmena údajov c) Zrušenie chovu

D Držitel'a D Doručovacej adresy I D Držitel'a D Doručovacej adresy D
I

03 Chov Kr~: _

Obec: ---------------------------- 
Ulica: ----------------------------- 

Okres: ------------------------- 
PSČ: ------------------------- 

Súpisné číslo: _

04 Druh HZ [!_]ošípané

05 Držiteľ Meno a priezvisko: ---------------------------------------------------------------- 
Rodné číslo: ----------------------------- 

Obec: ----------------------------- 
Ulica: e-mail. adresa:----------------------------- --------------------------- 

PSČ: ----~------------------- 
Tel. číslo: --------~---------------- 

Súpisné číslo: ---------------------------- 

06 Doručovacia
adresa Obec: PSČ:----------------------------------------------------------------- 

Ulica: Súpisné číslo:
----------------------------- 

-..

07 Podpis držiteľa:



-
Návod na vyplňovanie tlačiva "Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu"

Ol Registrácia nového chovu Nevyplňuje sa.

02 Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

02 a) Oprava/doplnenie údajov

02 b) Zmena údajov

02 c) Zrušenie chovu

03 Chov

04 Druh HZ

05 Držitel'

06 Doručovacia pošta

07 Podpis

Uveďte registračné číslo chovu ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného držitel'a alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite opravu/doplnenie
údajov (napr. oprava mena a priezviska držitel'a, doplnenie súpisného čísla ulice
v adrese a pod.).

Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej hlásite zmenu údajov (napr.
zmena adresy sídla držitel'a a pod.).

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov.

Uveďte údaje registrovaného chovu podl'a predtlače.

Nevyplňuje sa.

Uveďte údaje držitel'a podl'a predtlače. Držitel'om sa rozumie fyzická osoba -
nepodnikatel', ktorá kúpila jednu ošípanú určenú na vlastnú spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou
zabíjačkou.

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom.

.•...•
, .


