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VEC
AfrickÝ mor ošípanÝch - identifikácia a registrácia chovov ošípanÝch

Yážení starostovia obcí, pán primátor,

V nadváznosti na vývoj nékazovej situácie v africkom more ošípaných na Slovensku i v
okolit/ch krajinách, relevarrtnú legislatívu tykajúcu sa registrácie chovov ako aj odporuČania EU VET
expertov ( experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poťovníkov, farmárov, verejnej

správy atd'. po potvrdení AMO na Slovensku) informujeme nasledovne.

Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovov ošípaných vrátane
zálrumienkových chovov jé jedným z kťúčových elementov pokiať ide o prevenciu, monitorovanie
a zdoláv anie afrického moťu ošípaných.
Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateťov ošíparrých - teda aj áhumienkových chovov (Pokiať

si občania chovajú čó i ienjednuošípanú legislatívne daná do novembra 2018 uplatňovanáPre tieto

typy chovov výnimka z porrirurosli registrácie na svoju vlastnú spotrebu). Postup registrácie

.rrouou je Úvedený át o príloha i na stránke ŠVPS Sn https://www.svps.sk/zvieratal

BetRCH_2019.asp.

Opátovne vyzývame k informovaniu obyvatel'ov obvyklým spósobom o povinnosti
registrúcie chovov/drobnochovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu Čo i lenjeden kus
ošípanej a upozorňujeme nanevyhnutnosťregistrácie ako z pohťadu legislatívnej povinnosti tak

a| z aspektu odškodnenia chovatel'ov v prípade výskYu nákazy.

Ďalej Vás vyzývame, aby ste oboznámili svojich obyvatefov o tom, že domáce oŠÍPané sa

móžu nakúpovať ten zregistrovaných chovov, ktoré sú pod stálym veterinámym dozorom.

Predávajúciošípaných ziÁého štátu sa musí preukázať spňevodnými dokladmi, ktoré vydáva

a potvrdzuje Urádny veterinárny lekar z príslušného štátu. Je prísny zákaz nákupu oŠÍPaných

z neregistrovaných chovov krajín, v ktorých je aktuálne nepriaznivánákazová situácia ŠÍrenia sa

afrického -o* Óšípuných (AMO) _ Poťsko/80 km od hranice /, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina.



Informačné tetáky o povinnosti registrácie sú uvedené v prílohe a na webovej stránke -

https ://www. svps. sk/dokumenty/zvieratalPostup_BCH.pdf.

Distribúciu letákov ako nástroja na zvyšovanie povedomia verejnosti je potrebné realizovať
vhodnou fotmou tak, aby sa (opátovrre) táto informácia o povinnosti registrácie sa dostala k obČanom,

Žiuda^" preto všet§ch starostov obcí okresu Bardejov a primátora mesta

Bar,dejov o zaslanie údajovlzoznamu všetkých chovatel'ov (neregistrovaných
chovateťov vyzývať k registrácii) ošípaných ku dňu 1.1.202a e-mailom na adresu

ZdravieZvierat.BJ@svps.sk alebo poštou na adresu RVPS Bardejov, Stócklova34,
085 01 Bardejov v termíne do 10.01.2020 formou tabufky, ktorá je prÍlohou tohto

prípisu.
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Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú jednu ošípanú na domácu
spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

Chovatel'si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (d'alej len ,,RVPS"),
obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š,p. vyžiada alebo
vytlačíz webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR
alebo Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo ,,Beqistrácia chovu s jednou ošjpanou na
domácu spotrebu" (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podl'a návodu na vyplnenie,

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZŽilina,
Rosinská cesta 12, 010 08 Žitina (d'alej len ,,CEHZ"),

- bez vyplnenia povinných polí v registraěnom tlačive, nebude žiadost'spracovaná a žiadatel'
nebude zaregistrovaný v CÉHZ,

- CEHZ pridelí a zašle chovatel'ovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 -miestneho
alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom ,,D" a d'alej pát'ěíslic (napr.
D12345),

- pridelené registraóné číslo chovu bude chovatel'používat'pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hlásenídomácej zabíjačky na príslušnú RVPS,

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovat'viac,,D" fariem, pri vzniku nákazy budú
uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme,

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom ,,D" sú chovy so špeciálnym režimom, nie
sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjaěky, prípadné
dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu
nebude možné ošípanú odsunút'do iného chovu.

Každý chovatel' móže mat' len jedno registračné ěíslo chovu ,,D", ktoré je v CEHZ spárované
s rodným číslom.

Registrácia chovu ošípanej, ktoď získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom
od registrovaného chovatel'a

Chovatel'zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpit' jednu ošípanú na
vykonanie domácej zabíjaóky alebo siju chce dochovat'do jatočnej hmotnosti od
reg istrova ného chovatel'a m us í vypl n it' 2 tlaéiv á:

1. tlačivo,,Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu" (príloha č.1),
2. tlaěivo,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu" (prílolia č. 2) - čast'na uvedenie
registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviest' všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú,

- s tlačivom ,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu" pójde chovatel'k registrovanému



chovatel'ovi, od ktorého chce kúpit'ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlaěiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu
predávajúci,

- predávajúci sitento predaj ošípanej zaznaóí do registra ošípaných v chove, registraČné
číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ,

- predávajúci - registrovaný chovatel'posiela informáciu o predajijednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva,,Hlásenia zmien v poěte ošípaných" do 10, dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalost' je zohl'adnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti),

- k,,Hláseniu zmien v počte ošípaných" prtloží vyplnené tlačivo,,Predaj ošípanej na domácu
spotrebu" od chovatel'a, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu,

- ak počas mesiaca registrovaný chovatel'predá viacerým zatial'neregistrovaným
chovatel'om ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloŽÍ

vyplnené tlačivo ,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu" od každého jedného kupujúceho
chovatel'a,

- tlačivo ,,Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu" zasiela kupujúci do
CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov - rodné ěíslo) móže
toto tlačivo zaslat'aj predávajúci naraz spolu spárované s ,,Hlásením zmien v chove
ošípaných" a tlačivom ,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu",

- CEHZ na základe vyplneného tlaěiva ,,Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu" pridelí a zašle chovatel'ovi 6 - miestne registračné ěíslo chovu zaěínajúce
písmenom,,D",

- pridelené registraěné číslo chovu bude chovatel'používat'pri každom nákupe oŠÍpanej na

domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjaéky na príslušnú RVPS.

Každý dhlší nákup ošípanej na domácu spotrebu

Pri každom d'alšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovatel', ktoný už má pridelené
registračné číslo z CEHZ, vyp|nítlaóivo ,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu" íp.tí!_oh.a_ě_2),

- s tlačivom ,,Predaj ošípanej na domácu spotrebu" pójde chovatel'k registrovanému
chovatel'ovi, od ktorého chce kúpit'ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu

predávajúci. V tlačive musí byt'zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera
premiestňuje (napr. D1 2345),

_ predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíŠe aj

registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345),

- predávajúci - registrovaný chovatel'posiela informáciu o predajijednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva,,Hlásenia zmien v počte ošípaných" do 10. dňa nasledujÚceho
mesiaca, táto udalost' je zohl'adnená len v počte zvierat na začiatkr"t mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti),



- k,,Hláseniu zmien v počte ošípaných" priložívyplnené tlačivo ,,Predaj ošípanej na domácu

spotrebu" od chovatel'a, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu,

- ak poěas mesiaca registrovaný chovatel'predá viacelým chovatel'om ošípanú za ÚČelom

domácej zabíjaéky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo ,,Predaj oŠÍpanej

na domácu spotrebu" od každého jedného kupujúceho chovatel'a.

Upozornenie na povinnosť

povinnosťou chovatel'a je nahlásit'domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň voPred na

príslušnú regionálnu veterinárnu a potravi!,tovú správu, pri hláseníje nuiné uvádzat'
registračné óíslo chovu pridelené CEHZ (,,D-).

pokuta za neohlásenie domácej zabíjaóky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do '1000

eur podl'a § 48 ods. 5 písm. m) zákona,



REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU
ošípnNou NA oorvlÁcu spoTREBu

03 Chov Kraj:

Obec;

Ulica:

Súpisné ěíslo: _

04 Druh HZ
§ošínané

Tlačivo lyplňovat' patičkovým písmom!

Okres:

PSČ:

05 Držitel' Meno a priezvisko:

01 Registrácia nového chovu:

tr Chov sjeclnou ošípanou na donrácu spotrebu

02 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:

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

fl p.zit.t'u 1-1 Doručovacej adresy f-l orzit.t'u i-l ponreovacej adresy

D

Rodné číslo:

Obec:

Ulica:

Súpisné číslo:

PSČ:

Tel. číslo:

e-mail. adresa:

06 Doručovacia
atlresa

PSC:Obec:

Ulica: Súpisné číslo:

07 Podpis držitel'a:


