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Vec: Resistrácia zvierat bez nôvod u - usmernente.

štátna Veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (d'alej len ,,šVPs sR"1
podl'a $ 6 ods. 2 písm. a) a písm. p) zákona č.39lz0o7 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Veterinárnej starostlivosti") a podl'a čl. 260
Nariadenia európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2oL6/429 o prenosných chorobách zvierat
a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat (,,právna úprava v oblasti zdravia
zvierat") usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (d'alej len

,,RVPS") v súvislosti s identifikáciou a registráciou neidentifikovaných a neregistrovaných
zvierat - hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, koňovité zvieratá bez pôvodu'

Švps sn je orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti podl'a 9 4 ods' 1 písm. b)

zákona o veterinárnej starostlivosti a zaručuje plnenie národnej a európskej legislatívy.
Povinnosť identifikácie a registrácie vo všetkých členských štátoch je stanovená priamo

uplatnitelhÝm Narĺadením európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2oL6/429 z 9' marca 2016
o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat,
ktoré v čl. 113 určuje povinnosti prevádzkovatelbv v súvislosti s identifikáciou a registráciou
držaných druhov oviec a kôz a v čl' LL5 určuje povinnosti prevádzkovatelbv v súvislosti
s identifikáciou a registráciou držaných druhov ošípaných, v čl' LL2 určuje povinnosti
prevádzkovatelbv v súvislostĺ s identifikáciou a registráciou držaných druhov hovädzieho
dobytka a v čl. L14' povinnosti prevádzkovatelbv v súvislostĺ s identifikáciou a registráciou
držaných zvierat koňovitých. Súvisiace delegované nariadenie Komisie (EU) 2ol9l2o35 z28.
júna 2019, ktorým sa dopíňa nariadenie európskeho Parlamentu a Rady (EU)2oL6/429, pokial'

ide o pravidlá týkajúce sa zariadení, ktoré držia suchozemské zvieratá, a liahní
a vysledovatelhosti určitých držaných suchozemských zvierat a násadových vajec popisuje v čl.

38,45,52,58 povinnosti prevádzkovatelbv, ktorídržia hovädzídobytok, ovce a kozy, ošípané,
koňovité zvieratá pokial' ide o prostriedky a metódy identifikácie uvedených zvierat, ich

aplikáciu a použitie.
Podl'a s L9 zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť všetky hospodárske zvieratá

identifikované a ich identifikačné údaje sa vedú v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
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Podl'a s 40a zákona o veterinárnej starostlivosti vlastník hospodárskych zvierat, držitel'
hospodárskych zvieratá alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami
ie povinná pred začatím chovu hospodárskvch zvierat požiada rnu
a ootravinovú správu o registráci u chovu hosoodárskvch zvierat.

Podrobnosti identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat sú popísané Vo

vyhláškach Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky:
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.78/2oL2
Z' z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. t7/2or2
7. z' o identifikácii a registrácii ošípaných v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.20/2oL2
Z' z. o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka v znení neskorších predpisov,
- Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. L6/2oL2
7' z' o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat,

,,Štátne orgány môžu konat' iba na záktade ústavy, v jej medziach a v rozsahu a
spôsobom, ktoý ustanovÍ zákon.".

Pokial'orgán veterinárnej správy pri výkone úradných kontrol alebo iným preverením
zistí, že nie sú dodržiavané ustanovenia legislatívy na identifikáciu a registráciu zvierat, orgán
veterinárnej správy nariadi primerané opatrenia na základe zistených skutočností pri výkone
svojej pôsobnosti na zabezpečenie ochrany zdravia zvierat, zdravia l'udía ochrany zvierat.

Neidentifikované a neregistrované zvieratá predstavujú vysoké riziko z pohl'adu

zdravia zvierat a zdravia l'udí. Taktiež môžu byt zdrojom mnohých chorôb, mohli byť liečené
antibiotikami, o ktorých nie sú záznamy, prípadne zakázanými liečivami, z tohto pohl'adu
zvieratá, u ktorých nie je jednoznačne preukázaný pôvod nie sú vhodné do potravinového
reťazca. Neidentifikované zvieratá nespĺňajú jednu zo základných veterinárnych požiadaviek
to je identifikácia a registrácia, čo vylučuje možnosť ich zaradenia pre poberanie akéhokolvek
druhu platieb od štátu prípadne Európskej komisie' Takéto zvieratá d'alej predstavujú hrozbu
z pohl'adu šírenia genetických porúch, preto nie sú vhodné na d'alší chov.

Postup RVPS pri zistení neoznačených a neregistrovaných zvierat bez pôvodu:

A) V prípade, že RVPS úradnou kontrolou zistí prítomnosť zvierat v chovnom zariadení bez
pôvodu (neoznačené zvieratá, neregistrované v cEHz, .'.) a držitel' zvierat v stanovenom
termíne (maximálne 2 dni) nebude vedieť predložiť dôkazy o pôvode zvierat alebo sa orgán
veterinárnej správy dozvie/zĺstí,že zviera pochádza z tretej krajiny alebo územia, kde mohlo
prísť do styku so zvieratami, ktoré by mohli predstavovať vážne riziko možnej infekcie alebo
kontaminácie chorobami, liečbou zakázanými prípravkami, antibiotikami uloží pokutu a lhneď
nariadi neškodné odstránenie zvierat'a v spracovatel'skom závode vedl'ajších živočíšnych
produktov na náklady držitel'a.

Napr. Ak pri úradnej kontrole na ceste pri preprave sú zistené v doprovnom prostriedku
zvieratá, ktoré nie sú označené, nemajú platné sprievodné doklady o držitel' nevie preukózať
pôvod zvierat.
Napr. V prípade, ked' boli zvierató do chovného zariadenia prisunuté z územia, kde bol
potvrdený výskyt choroby podliehajúcej povinnému hlóseniu, na ktoré sú zvierató vnímavé.
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B) V prípade, že RVPS úradnou kontrolou zistí prítomnosť zvierat v chovnom zariadení bez
pôvodu (neoznačené zvieratá, neregistrované v cEHz, ...) a 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 bez identifikácie v'ýlučne po uložení sankcie a nariadení nižšie stanovených opatrení:

t. Uloží:
- blokovú pokutu fvzickei osobe:
a) do 300 € podl'a 5 48 ods. 3 písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti - ak držitel'
chová hospodárske zvĺeratá bez predchádzajúcej registrácie chovu,
b) ovce, kozy, ošípané min. 20€, kone min. 100€, hovädzí dobytok min. 50€ - za každé
neoznačené zviera, podl'a s 48 ods. 3 písm. a) zákona o veterinárnej starostlivosti - ak
držitel' nezabezpečí n a svoje náklady identifikáci u hospodárskych zvierat,
alebo

- pokutu v priestupkovom konaní fvzickei osobe: od 100 do 400 € podl'a I 48 ods. 3
písm. a) a e) zákona, za porušenie povinnosti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu
zvierat a registráciu zvierat podl'a $ 37 ods. 2 písm. b) bod ].. zákona o veterinárnej
starostlivosti.
alebo

- pokutu v správnom konanífvzickei osobe - podnikatelbvi. právnickei osobe: od 400
do 3500€ podl'a s 50 ods. 1 písm. e) a ap) zákona o veterinárnej starostlivosti za
porušenie plnenia povinnosti zabezpečiť na svoje náklady identifikáciu zvierat
a registráciu zvierat podl'a 9 37 ods. 2 písm. b) bod ].. zákona o veterinárnej
starostlivosti.

2' Nariadi dooznačenie zvierat a ich registráciu v cEHz.
Termín do L0 dní.
V prípade, že chov nie je registrovaný nariadi doregistrovanie chovu a identifikáciu
a registráciu zvierat v CEHZ.
Termín do 30 dní.

3' Nariadi zákaz uviesť zvieratá do potravinového reťazca. Po uhynutí, alebo usmrtení
zvieraťa je držitel'povinný do 2 pracovných dní predložiť na príslušnú RVPS doklad
(kafilérny lístok s uvedeným číslom zvieraťa) o odovzdaní tela zvieraťa
V sp racovate l skom závod e ved l'ajších živočíšnych p rod u ktov.
Termín ihned'a trvalo.

4. Narĺadi zákaz rozmnožovania zvierat počas celého života zvieraťa. Do 1 mesiaca
predloží doklad od súkromného veterinárneho lekára o vykonaní kastrácie u capov,
baranov, kancov a žrebcov.
Termín ]. mesiac.
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Pri doregistrovaní gravidných zvierat je nutné poznačiť v úradnom zázname túto
informáciu'

5. Nariadi držitelbvi na vlastné náklady vykonať na zvierati všetky zverozdravotné skúšky
podl'a plánu Veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky
(VPo) platného pre daný rok a daný druh zvieraťa na náklady chovatel'a.
Termín do 7 dní

6. Nariadi zákaz premiestňovania všetkých zvierat daného druhu v chove do iného chovu.
Termín ihned'a do času, kým budú známe výsledky z odberov vzoriek na monitoring
podl'a VPO.

7. Nariadi zákaz premiestňovania konkrétneho zvieraťa bez pôvodu' Zákaz sa bude
vzťahovať na konkrétne zviera.
Termín ihned'a trvalo, v prípade potreby je možné premiestnenie do iného chovu len
so súhlasom príslušnej RVPS.

Riaditelia RVPS zabezpečia, aby toto usmernenie mali k dispozícií všetci 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
,ĺlitlra velerinárna n potľavinová spľáv:l

Sĺoveľskej reprrbIiliy
tsotanická í7

842 13 EI{A'ľISLAVA

ce

Na vedomie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia polhohospodárstva,
Dobrovičova L2,8L2 66 Bratislava
Plemenárske služby SR, š.p., Starohájska 29, Bratislava 852 27
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná ul' Č. L2, 8L5 26 Bratislava

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvaIifikovaným mandátnym certifikátom štatutára švps sR.
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prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ Švps sn


