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Vec : Usmeľnenie - postup nľi ľesistľácii chovov s iednÝm kusom ošínaneiuľčeneina
súkľomnúdomácu spotľebu
Štátna veterináľna a potľavinová správa Slovenskej ľepubliky (ďalej ako ,,ŠVPSSR";
podl'a $ 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 3912007 Z. z. o veteľináľne.i starostlivosti v znení neskoršíchpľedpisov (ďalej len ,,zákon"), usmerňuje postup regionálnych veteľinárnych
a potľavinových spľáv (d'alej len ,,RVPS'.) na ľegistľáciu chovov s maximálne jedným kusom
ošípanejuľčenejna súkromnúdomácu spotrebu.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Euľópska komisia (EU) Vykonávacie rozhodnutie komisie
20l8l1669, ktoľým sa zrušuje ľozhodnutie 2006/80/ES' ktorým sa niektoľým členským štátom
udel'uje výnimka ustanovená v článku 3 ods.2 smeľnice Rady 92/102/EHS o identifikácii
a registrácii zvierut (d'alej len ,,VRK 2018l1669*). Podl'a čl' 1 VRK 201811669 sauvádza, Že
výnimka na ľegistľáciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotľebu, udelená ľozhodnutím 2006/80/ES sa pľe vymenované členskéštáty vľátane Slovenskej republiky ľuší.Na základe tohto ľozhodnutia musí Slovenská republika zapísaťdo centrálneho registľa všetky
chovy ošípaných bez ľozdielu počtu.
NemoŽnosť vykonávať domáce zabíjačkyĹvzickÝmi osobami - podnikatel'mi a právnickými
osobami - toto obmedzenie p|atí pľe chovatel'ov zvierat vo všeobecnosti, nielen pre dľuh ošĹ
pané. V usmeľňovacom dokumente Euľópskej komisie, generálneho ľiaditel'stva pľe ochľanu
zdravia spotľebitel'a z27. decembľa 2005 ozavedení určitých ustanovení Naľiadenia (ES)
č). 85312004 o hygiene potravín Živočíšnehopôvodu je domáca zabíjačka ,,zabíjanie na súkromnú domácu spotľebu" definovaná ako činnosť, ktoľúvykonáva fyzická osoba, nie podnikatel', ktoľá sa nemôže považovať za ptevádzkovate|'a potľavináľskeho podniku. Mäso získané ztakéhoto zabitia sa neuvedie na tľh.
Vzhl'adom k veľkému množstvu doposial' neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad
cca 4500 chovov)' v dôsledku vysokého finančného, časovéhoa peľsonálneho zaťaženia or-
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gánov veteľinárnej spľávy,

ŠvpsSR pristupuje

k zjednodušenému postupu

pľi ľegistrácii

týchto chovov nasledovným spôsobom:

Tento systém ľegistľácie sa týka vÝlučne ľegistľácie norných chovov (doposial'neľegis_
tľovaných v CEHZ) s maximálne iednÝm kusom ošípaneioktoľá je určená na domácu
spotrebu (domáca zabíjačka)' pľípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou
domácou zabíjačkouu fyzických osôb - nepodnikatel'ov.

1. RegistľtÍcia chovov, ktoľéuž toho čusu chovajú 1 ošípanúnu domdcu spotľebu u nie sú ľegistľovanév CEHZ
A) ľegistľácia

- chovatel' si na príslušnej ľegionálnej veteľinárnej a potravinovej spľáve (d'alej len
',RVPS"),
obci alebo na ľegionálnych pľacoviskách Plemenáľskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vy-

tlačízwebovejstľánky ŠvpsSR, Ministerstva pôdohospodáľstva arozvojavidieka SR alebo
Plemenárskych sluŽieb SR' š.p. tlačivo ,,Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu" (pľíloha č. 1).
- vyplní všetky náležitosti podl'a návodu na vyplnenie
- vyplnené tlačivo zašle do Centľálnej evidencie hospodáľskych zvierat - |JPZ Ži|ina, Rosinská cesta Iz,01O os Žilina (d'alej |en ,,CEHZ")
- bez vyplnenia povinných polí v ľegistračnom tlačive, nebude Žiadosť spľacovaná ažiadate|'
nebude zaregistľovaný v CEHZ.
- CEHZ pľidelía zašle chovate|'ovi ľegistľačnéčíslochovu, ktoré bude v tvaľe 6 _
miestneho alfanumeľického jedinečného kódu začínajúcehopísmenom ,,D'' ô ďalej päťčíslic
(napľ. DI2345).

- pridelené ľegistľačnéčíslochovu bude chovatel'používat'pľi každom nákupe ošípanej
na domácu spotrebu a pľi hlásení domácej zabíjačkyna pľíslušnú
RVPS.
- SVPS SR neodpoľÚča najednu adresu registľovať viac ,'Doo faľiem, pľi vzniku nélkazy budÚ
uloŽené opatľenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

na ľegistľáciu. newpisuie súľadnice!

Takto zaľegistľovaný chov nevstupuje do analýzy ľizíkv CEľ{Z na kontľolu identifikácie a ľegistľácie hospodáľskych zvierat,
Chovy ľegistľovanév CEHZ začínajúcepísmenom ,,Do' sú chovy so špeciálnym režimom, nie
sú to klasické chovy na chov zvierut. Tieto chovy slúžiana domáce zabíjačky,prípadné dochovanie zvieľat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou.Ztohto chovu nebude moŽné ošípanúodsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu pri registľácii chovu v CEHZ ani
nebude vygenerovaný 5 - miestny kód chovu ošípaných(číslo,ktoľým sa označujúzvieratét
naľodené v chove).
KaŽdý chovatel' môŽe mať len jedno ľegistľačné
číslochovu
ktoľéj e v CEHZ spárované
',Do',
s ľodným číslom.

B) d'alšínákup
- pľi kaŽdom d'alšom nákupe zvierat na domácu spotľebu, chovatel' vyplní tlačivo ,,Pľedaj
ošípanej na domácu spotľebu" (príloha č. 2)
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- s t|ačivom ,,Pľedaj ošípanej na domácu spotľebu" pôjde chovatel' k ľegistrovanému chovatel'ovi, od ktorého chce kúpiťošípanú,poskýne mu vyplnené tlačivo, oľiginál vyplneného
tlačiva posiela pľedávajúci do CEHZ,jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu pľedávajúci
- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačído ľegistľa ošípaných v chove, zapiše aj ľegistračnéčíslochovu, ktoľé bolo kupujúcemu pridelené zCEHZ (napr. D12345)
- predávajúci - registrovaný chovatel' posiela informáciu o pľedaji jednej ošípanej do CEHZ
pľostľedníctvom tlačiva,,Hlásenia zmien v počte ošípaných" do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohl'adnená len v počte zvierat na zaéiatku mesiaca a na konci (nepoužíva
sa Žiadny kód udalosti).
- k ,,Hláseniu zmien v počte ošípaných" pľiložívyplnené tlačivo ,,Pľedaj ošípanejna do_
mácu spotrebu" od chovatel'a, ktoľémuzvieľa poskytol na domácu spotľebu.
- ak počas mesiaca registľovaný chovatel'pľedá viacerým chovatelbm ošípanúza účelomdomácej zabíjačkyalebo dochovania ošípanej' tak priložívyplnené tlačivo ,,Pľedaj ošípanej na
domácu spotľebu" od každéhojedného kupujúceho chovatel'a.

2. Registľdcia chovu ošípanej, ktoľý získava ošípunúna domdcu spotrebu nókupom od ľegistľovilnéhochovateľa
- chovatel' zvietat, ktoľý nie ie registľovaný v CF,IJZ a ktoľý chce kúpiťjednu ošípanúna

vykonanie domácej zabíjaéky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od ľegistľovaného chovatel'a musí vyplnit' 2 t|ačivát
1. tlačivo ,,Registľácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotľebu" (príloha č.l )
2. tlačivo o,Predaj ošípanejna domácu spotrebu" (pľílohač. 2) - časťna uvedenie ľegistračného číslanevyplňuje.
-je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoľé tlačivá požadujú.
- s tlačivom ,,Pľedaj ošípanej na domácu spotľebuoo pôjde chovatel' k registrovanému chovatelbvi, od ktorého chce kúpiťošípanú,poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného
tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu pľedávajúci.
- pľedávajúci si tento predaj ošípanej zaznačído ľegistľa ošípanýchv choveo registračné
číslochovu zapíšeaŽ po jeho pľidelení v CEHZ.
- predávajúci - ľegistrovaný chovatel' posiela infoľmáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
pľostredníctvom tlačiva,,Hlásenia zmien v počte ošípaných" do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, tétto udalosť je zohl'adnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva
sa Žiadny kód udalosti).
- k ,,Hláseniu zmien v počte ošípaných" pľiložívyplnené tlačivo ,,Pľedaj ošípanejna domácu spotľebu'o od chovatel'a, ktoľémuzvieľa poskytol na domácu spotľebu.
- ak počas mesiaca ľegistrovaný chovatel' pľedá viaceým zatial'neľegistľovaným chovatel'om
ošípanúza účelomdomácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloŽí vyplnené tlačivo
o,Pľedaj ošípanej na domácu spotľebu'6 od každéhojedného kupujúceho chovatel'a.
- tlačivo ,oRegistľácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotľebu" zasie|a kupujúci do
CEHZ, pľípadne po dohovoľe s kupujúcim môŽe toto tlačivo zaslať aj predávajúci naľaz spolu s
zmien v chove ošípaných" a tlačivom ,,Pľedaj ošípanejna domácu spotľebu'o.
''Hlásením
- CEHZ na základe vyplneného tlačiva ,,Registľácia chovu s jednou ošípanouna domácu
spotľebu" pľidelí azašle chovatel'ovi 6 - miestne registračnéčíslochovu zač,ínajúcepísmenom,rDtt.
- pľidelené ľegistľačnéčíslochovu bude chovatel'používat'pľi každom nákupe ošípanej
na domácu spotľebu a pľi hlásení domácej zabíjačkyna pľíslušnúRvPs (ak ho už mát
z CEHZ pľidelené).
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Vzhl'adom k tomu, že od l.1 l.2018 bola zľušená výnimka na ľegistráciu chovov s jednou ošĹ
panou. CEHZ nespracuje uda|osť hlásenú kódom 63 - pľedaj neľegistľovanémuchovatel'ovi'
Pľeto aj hlásenia zmien v počte ošípanýchzas|ané do CEÍLZ za mesiac december 2018,
v ktoľom bol uvedený kód 63 - predaj neľegistrovanému chovatel'ovi CEHZ nespľacovala
a zaslala chovate ľov i chybník.

S pozdľavom

Štĺĺtnaveteľinlrna a potrar'inová správa
Slovenskej ľepubliky

Bíľeš,DrSc.
ústľedný riaditel'
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Pľílohač.l:
Tlačivo,,Registľácia chovu s jednou ošípanouna domácu spotrebu'o.
Pľílohač.2:
Tlačivo,,Pľedaj ošípanejna domácu spotľebu'o
Na vedomie:
Ministeľstvo pôdohospodárstva a ľozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodáľstva
Plemenáľske sluŽby, š. p.
Plemenárska inšpekcia SR
Polhohospodáľska platobná agentúľa
Komora veterinárnych lekárov SR
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REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

01 Registrácia nového chovu:

X

Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu

Registračné číslo:

a) Oprava/doplnenie údajov:
Držiteľa

03 Chov

Doručovacej adresy

D
c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov
Držiteľa

Doručovacej adresy

Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:
Súpisné číslo:
04 Druh HZ

05 Držiteľ

X ošípané

Meno a priezvisko:
Rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

e-mail. adresa:

Súpisné číslo:

06 Doručovacia
adresa

Obec:
Ulica:

07 Podpis držiteľa:

PSČ:
Súpisné číslo:

_________________________________________

Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“
01

Registrácia nového chovu

Nevyplňuje sa.

02

Oprava/doplnenie/zmena
údajov/zrušenie chovu

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

02 a)

Oprava/doplnenie údajov

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

02 b)

Zmena údajov

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

02 c)

Zrušenie chovu

Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov.

03

Chov

Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače.

04

Druh HZ

Nevyplňuje sa.

05

Držiteľ

Uveďte údaje držiteľa podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba –
nepodnikateľ, ktorá kúpila jednu ošípanú určenú na vlastnú spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou
zabíjačkou.

06

Doručovacia pošta

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

07

Podpis

Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom.

CEHZ

Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Chov, odkiaľ sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

Podpis:

Rušenie
omylom
nahláseného
predaja

Dátum:
Názov a adresa chovu:

Chov, kam sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

Podpis:

D
Dátum:

Riadok

Meno, priezvisko a adresa chovu:

A

Identifikačný kód ošípaných

Dátum predaja
Deň

Mesiac
B

Rok

Kód štátu

Kód ošípaných
C

1
2
3
4
5

Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS aspoň jeden pracovný deň vopred,
telefonicky, mailom, alebo osobne podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov.
Kontakt na príslušnú RVPS: https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

