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 Mestské a obecné úrady  

                                                                                       okresov Spišská Nová Ves a Gelnica 

 

 

 

 

Vec: Žiadosť o súčinnosť. 

 

          Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves opätovne oslovuje MsÚ 

a Obecné úrady obcí okresov Spišská Nová Ves a Gelnica v súvislosti s registráciou chovov 

domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných, čo patrí k základným 

elementom boja  s touto nákazou.  

Africký mor ošípaných ( ďalej len AMO)  je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona 

č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Ide o prenosné  

ochorenie s veľkou schopnosťou  rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne 

ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.  

V nadväznosti na uvedené sa stále vyskytujú chovy ( často i potvrdeným výskytom AMO ), kde  

chovatelia biologickú ochranu chovov pred zavlečením  vírusu k domácim ošípaným 

nedodržiavajú, podceňujú a navyše bývajú aj nezaregistrované. Predmetné chovy často patria  

medzi tie, kde je biologická bezpečnosť na veľmi nízkej úrovni a preto predstavujú stály 

a trvalý zdroj možného šírenia nákazy k iným chovateľom a to ako nekomerčným alebo 

komerčným. 

Na základe vyššie uvedených skutočností sa na Vás RVPS Spišská Nová Ves opätovne obracia 

v zmysle § 8 a §16 zákona o veterinárnej starostlivosti a žiada o nasledovnú súčinnosť pri 

výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti:  

         

- oboznámiť občanov miest a obcí obvyklým spôsobom ( vyvesením na obecnú 

tabuľu, obecným rozhlasom ) s obsahom tohto listu. 

 

- oboznámiť občanov, ktorí nemajú registrované chovy ošípaných o ich povinnosti  

bezodkladnej registrácie podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti 

prostredníctvom RVPS Spišská Nová Ves 

 

Informácia  na zhoršujúcu sa situáciu s Africkým morom ošípaných  v regióne Spišská 

Nová Ves: 

 

        Regionálna veterinárna a potravinová správa  Spišská Nová Ves  na základe výskytu  

Afrického  moru ošípaných u diviakov v regióne Spišská Nová Ves  upozorňuje na  sprísnenie 

dodržiavania ochrany  chovov  pred zavlečením  Afrického moru ošípaných  v drobnochovoch  

ošípaných - zabezpečovaním organizácie činností v  chovoch ošípaných od oplotenia, vstupov 



osôb, manipulácia s uhynutými zvieratami, dezinfekcia pomôcok a dodržiavanie pravidiel 

osobnej hygieny,  zabezpečenie chovu pred výskytom hlodavcov. 

 

    Zdôrazňujeme a odporúčame plnenie nasledujúcich opatrení:  

 

-    chov ošípaných musí byť v uzavretých objektoch ( bez výbehov ). 

-    bezodkladne hlásiť všetky uhynuté ošípané poverenému úradnému veterinárnemu  

     lekárovi. 

-    bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané poverenému úradnému veterinárnemu 

      lekárovi.   

-    nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred vstupom k ošípanej. 

-    zamedziť možnosti vniknutia iných zvierat a hlavne diviakov k ošípanej a tiež kontaktu  

     s krmivom a stelivom. 

-   dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie a prezúvanie  pred 

     vstupom  k ošípanej, dezinfekčná rohož pri vstupe do ustajňovacieho priestoru. 

-    skladovať krmivo pre ošípané mimo možného dosahu diviakov. 

-    uchovávať  doklady (zberné lístky) potvrdzujúce likvidáciu uhynutých ošípaných 

     v spracovateľskom podniku. 

-    nákup  ošípaných so sprievodnými veterinárnymi dokladmi. 

-    krmivo musí byť uskladnené  mimo dosahu diviakov, uzavreté a chránené pred inými  

      zvieratami.  

-    ustajňovacie priestory musia byť skonštruované takým spôsobom, aby sa ošípané 

     nedostali do  kontaktu s diviakmi, prípadne inými zvieratami (napr. psy, ...) 

- ak sa v chove používa podstielková slama musí byť skladovaná minimálne 90 dní pred 

použitím mimo dosahu diviakov.  

 

 

 

 

 

 MVDr. Ján Teplan 

 riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy č.: 1. AMO leták 

                  2. Tlačivo registrácia ošípaných  

                  3. Usmernenie pri registrácii.  

 

 
Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára RVPS Spišská Nová Ves.  

 



AFRICKÝ 

MOR 

OŠÍPANÝCH 

 
Africký mor ošípaných (AMO) 

je vysoko nákazlivá choroba 

domácich a divých ošípaných. 

Neexistuje proti nej žiadna 

vakcína. 

Nepredstavuje ohrozenie pre 

ľudské zdravie ale môže viesť k 

ťažkým ekonomickým stratám 

vo Vašej výrobe. 

 
Prijmite prísne bezpečnostné 

opatrenia na svojich farmách 

a trhoch, aby ste ochránili 

svoje ošípané a ošípané 

Vašich susedov. 

 

Nešírte chorobu. 

 

 

CHOVATELIA 

OŠÍPANÝCH 

 
Nebuďte 
prenášačom 
smrteľného 
ochorenia 
ošípaných. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŠPEKTUJTE VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

 

 

 

 
 

Oznámte každý podozrivý 

prípad (živý alebo mŕtvy) 

veterinárnym orgánom. 

 

 

 

 
 

Zabráňte priamemu alebo 

nepriamemu kontaktu s 

diviakmi. Zaveďte karanténne 

opatrenia pre nové ošípané na 

farme. 

 

 

 

 
 

Rešpektujte hygienické 

bezpečnostné opatrenia na 

svojej farme a na trhu. 

 

 

 

 
 

Vyčistite a vydezinfikujte 

všetok materiál, ktorý si 

požičiavate s inými farmami 

alebo poľovníkmi. 

 

 

 

 
 

Nekŕmte svoje ošípané 

nespracovanými pomyjami alebo 

kuchynským odpadom 

obsahujúcim mäso. 

 

 

 

 
Zabráňte zbytočnému 

priamemu alebo 

nepriamemu kontaktu 

návštevníkov s Vašimi 

ošípanými. 

 

Ak žijete v postihnutej 

oblasti: 

• Nepremiestňujte svoje ošípané alebo 
výrobky pochádzajúce z domácich 
alebo divých ošípaných 

(domáce výrobky). 

• Neorganizujte domáce 
zakáľačky. 

• Zabezpečte, že Váš majetok a 

prítomnosť ošípaných sú 

zaregistrované veterinárnymi 

orgánmi. 

 

 

Pre viac informácií: 
www.oie.int/asf 

 

 

 

http://www.oie.int/asf


 
   

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
07  Podpis držiteľa:                                                                                                                          _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRÁCIA CHOVU S JEDNOU 
OŠÍPANOU NA DOMÁCU SPOTREBU Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom! 
 
01 Registrácia nového chovu: 

  

 
X  Chov s jednou ošípanou na domácu spotrebu 

          
 

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

a) Oprava/doplnenie údajov: b) Zmena údajov 

 

c) Zrušenie chovu 
 

    
  Držiteľa  Doručovacej adresy   Držiteľa  Doručovacej adresy 

  
  

 
 
 
03 Chov                                  Kraj:  Okres: 

 

Obec:  PSČ:  

Ulica:   
   

Súpisné číslo:     
    

 
 

  
      

04 Druh HZ  X 
 

ošípané             
              
 

05  

 

Držiteľ 

 
Meno a priezvisko:  

           Rodné číslo: PSČ:  

Obec:  Tel. číslo:  

Ulica:  e-mail. adresa:  

Súpisné číslo:    

    
      

06  Doručovacia 
adresa 

            
Obec:  PSČ:   

 Ulica:  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. 
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Usmernenie pri postupe 

registrácie chovu s jednou 

ošípanou na domácu spotrebu 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej 

republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne 

jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. 
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ 

neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) 

s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca 

zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou 

u fyzických osôb – nepodnikateľov. 

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú 

jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú 

registrované v CEHZ 

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe 

(ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. 

vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou 

na domácu spotrebu“ (príloha č.1). 

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie 

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská 

cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“) 

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ 

nebude zaregistrovaný v CEHZ.  

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho 

alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. 

D12345). 

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na 

domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.  

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať 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 zabíjačky, prípadné dochovanie 

zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné 

ošípanú odsunúť do iného chovu. 
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Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s 

rodným číslom.  

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú 

na domácu spotrebu nákupom od registrovaného 

chovateľa 

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť 

jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať 

do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá: 

1.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)  

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie 

registračného čísla nevyplňuje. 

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.  

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému 

chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál 

vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu 

predávajúci. 

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo 

chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ. 

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ 

prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci 

(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).  

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu 

spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu. 

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom 

ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo 

„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa. 

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do 

CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov – rodné číslo) môže toto 

tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ 

a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“. 

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu 

spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom 

„D“.  

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na 

domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.  
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3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu 

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ, 

ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj 

ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2). 

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k 

registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, 

originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci 

a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera 

premiestňuje (napr. D12345). 

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj 

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

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ 

prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci 

(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).  

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu 

spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu. 

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom 

domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na 

domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa. 

 

 

POZOR! 

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku 

aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú 

regionálnu veterinárnu a potravinovú správu 

(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), 

pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu 

pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej 

zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 

1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona. 
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