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Určené: 

Obce a mestá v okresoch 

Martin, Turčianske Teplice 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa 

 

Naše číslo 

1522/2023-500 

549/2023/AU 

Vybavuje 

MVDr. Andrea Urbancová 

Martin 

14.03.2023 

 

 

Vec: Žiadosť o súčinnosť pri vyhlásení krátkej relácie v súvislosti s chovom ošípaných 

 

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin (ďalej len RVPS Martin), žiada 

Mestské a Obecné úrady v okresoch Martin a Turčianske Teplice o súčinnosť v zmysle § 16 ods. 1 

zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o veterinárnej starostlivosti“) v súvislosti povinnosťou registrácie chovov ošípaných, v ktorých je 

chovaný minimálne jeden kus ošípanej. 

 

 Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 

2018/1669, ktorých sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom 

udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii 

a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“) 

Na základe článku 1 VRK 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov 

s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované 

členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší.  

Na základe tohto rozhodnutia  musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra 

všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu. 

 

Identifikácia a registrácia všetkých chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je 

jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru 

ošípaných z pohľadu legislatívnej povinnosti, tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade 

výskytu nákazy. Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj 

záhumienkových chovov (pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú). 

 

1) ak chovateľ má len jednu ošípanú, poskytnete mu tlačivo Registrácia chovu s jednou 

ošípanou (príloha č.1), tlačivo si chovateľ vyplní sám a sám si ho doporučene zašle na 

CENTRÁLNU EVIDENCIU HOSPODÁRSKYCH ZVEIRAT (CEHZ), Rosinská cesta 12, 

010 08 Žilina 

 

2) ak chovateľ má jednu ošípanú, ale chová ešte iné hospodárske zvieratá (ovce-aj keď ich 

chová len od jari do jesene, kozy, hovädzí dobytok, kone) alebo chovateľ chová len ošípané 

(2ks a viac) alebo chová len iné hospodárske zvieratá, chovateľ si musí ku nám na RVPS  
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Martin podať žiadosť o registráciu chovu (príloha č. 2) spolu s tlačivom registrácia chovu 

(príloha č. 3). 

 

RVPS Martin žiada o vyhlásenie krátkej relácie v obecnom/mestskom rozhlase pre 

občanov a taktiež túto informáciu vyvesiť na úradnej tabuli:  

 

„Každému chovateľovi, ktorý chová hospodárske zviera, vyplýva zo zákona povinnosť 

zaregistrovať si chov hospodárskych zvierat. Vzhľadom na rozširovanie sa ochorenia Afrického 

moru ošípaných, každý  chovateľ ošípaných aj s jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu 

spotrebu doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat povinní registrovať 

svoj chov.  

Tlačivo na registráciu chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu je možné si vyžiadať na 

príslušnej obci, RVPS Martin alebo na regionálnom pracovisku plemenárskych služieb SR. 

Tlačivo je možné aj vytlačiť z webovej stránky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej Republiky alebo Plemenárskych 

služieb Slovenskej republiky. 

Každý chovateľ je povinný hlásiť (telefonicky/mailom/ poštou/osobne) na príslušnú RVPS 

Martin zámer výkonu domácej zabíjačky na súkromnú domácu spotrebu hovädzieho dobytka, oviec, 

kôz, ošípaných a taktiež farmovej zveri minimálne jeden pracovný deň vopred pred plánovanou 

zabíjačkou“.  

 

Zároveň pripomíname zásady biologickej ochrany chovov pred zavlečením nákazy. 

- dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, 

evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov/chovateľa 

a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém) 

-zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom 

-rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa 

-zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov  

-zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím 

-pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove 

 

 

V súvislosti s nepriaznivou aktuálnou nákazovou situáciou afrického moru ošípaných 

u diviačej zveri v okolitých štátoch Vás RVPS Martin ďalej žiada o súčinnosť pri oznamovaní 

plánovaného organizovaného predaja hospodárskych zvierat v obci/meste. 
 

 

 

 

 MVDr.  Jozef Felcan 

                                                                                  riaditeľ RVPS  Martin 

 

 

 

Prílohy: príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3 
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