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Vec: Registrácia zvierat bez pôvodu - usmernenie - doplnenle

Štátna Veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (d'alej ako ,,ŠVPs sR") listom
č'z. 4848/220-222, č.s. 4734/2o2l-22o zo dňa 27 .o5'2o2z vydala pre regionálne veterinárne
a potravinové spráVy (d'alej len ,,RVPS") usmernenie ako postupovať v prípade zistenia
neoznačených a neregistrovaných zvierat bez pôvodu v chove.
V nadväznosti na uvedené usmernenie Švps sn dopĺňa informácie k bodu 2. písmena B).

V prípade, Že držitel' zvierat V stanovenom termíne (maximálne 2 dni) doloží relevantné
dokladv o pôvode zvieraťa (kúpno-predajná zmluva, dohoda, sprievodné doklady, ....) RVPS
umožní dooznačenie a doregistrovanie zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat
(d'alej len,,CEHZ").

Postup doregistrovania zvierat do CEHZ

1' Držitel'zvieraťa, v čase jeho doregistrovania, už musí mať registrovaný chov hospodárskych
zvierat v CEHZ.

2. Držitel' zvieraťa požiada Plemenárske služby sR, š'p. (d'alej len ,,PssR") o kúpu
identifikačných značiek pre daný druh zvierat a označízviera.

3. Držitel' vypíše ,,Hlásenie zmien" pre daný druh, zapíše ušné číslo zvĺeraťa, ktoré žiada
doregistrovať.

4. RVPS priamo do tlačiva ,,Hlásenie zmien" potvrdísvojou pečiatkou, podpisom a uvedením
dátumu, súhlas s doregistrovaním konkrétnych zvierat do CEHZ. Zvyšné prázdne riadky
znehodnotĹprečiarkne, aby nebolo možné do nich vpisovať.

5. RVPS umožní doregistrovanie zvierat len jeden krát počas existencie chovu tomu istému
držitelbvi a to aj v prípade, že má registrovaných viac chovov - viac rôznych CEHZ čísiel, toto
neplatív prípade tzv. azylových chovov, kde sú zvieratá držané za účelom ich dochovania.
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6. PssR zabezpečia, aby v CEHZ bola Viditel'ná poznámka pre všetkých užívatelbv orgánov
štátnej správy, u takto doregistrovaných zvierat, že sú registrované z úradným povolením.

Riaditelia RVPS zabezpečia, aby toto usmernenie mali k dispozícií všetcĺ úradní
Veterinárni lekári, ktorí zabezpečujú úradné kontroly plnenia požiadaviek legislatívy v oblasti
identifikácie a registrácie zvierat a k nej súvisiacej.

Usmernenie je platné dňom jeho vydania.

S pozdravom
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prof. MVDr' Jozef Bíreš, DrSc.

ústredný riaditel' ŠVPs sR

Tento dokument bol podpísaný eIektronicky, kvaIifikovaným mandátnym certifikátom štatutára Švps sn

Na vedomie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia pol'nohospodárstva,

Dobrovičova t2,8L2 66 Bratislava
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná ul. Č. t2,8L5 26 Bratislava
Plemenárska inšpekcia SR Nitra, Hlohovecká 5,95141 LuŽianky
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