






Otázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s jednou 
ošípanou na domácu spotrebu. 

 
1. Ako odhlási chovateľ zviera z „D“ farmy (chovu)? 

Zviera sa už neodhlasuje. Farma „D“ funguje napr. ako bitúnok. To znamená, že ak je tlačivo „predaj 
ošípanej do chovu s jednou ošípanou“ poslané do CEHZ, tak je presun spracovaný a „D“ farma už 
nemusí nič ďalej hlásiť. V CEHZ budú zapísané všetky dátumy presunov, kedy bola ošípaná prisunutá. 
Nenapočítavajú sa kúpené zvieratá na „D“ farmu. Stále je nulový počet.  
Nie je informácia o počte zvierat na danej farme, ale vždy musí chovateľ hlásiť na RVPS domácu 
zabíjačku a podľa tejto informácie vieme posúdiť, koľko zvierat dochováva. 
 

2. Môže si jeden chovateľ fyzická osoba (ďalej len „FO“) registrovať na jednom mieste dve 
„D“ farmy? 

Nie nemôže. 
Na jednom rodnom číslo  môže byť  registrovaná len jedna „D“ farma. 
 

3. Môže mať  jeden chovateľ (FO) registrovanú „D“ farmu na rôznych adresách (napr. v Žiline 
a v Komárne)? 

Nie nemôže.  
Na jednom rodnom čísle môže byť registrovaná len jedna „D“ farma. 

 
4. Ak chovateľ (FO) má „D“ farmu a chce založiť novú klasickú farmu ako FO na to isté rodné 

číslo a na tej istej adrese je to možné? 
Áno je, ale najprv musí zrušiť farmu „D“ a potom požiadať RVPS o registráciu  klasickej farmy ako FO. 
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“) 
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu s jednou 
ošípanou na domácu spotrebu“ na základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Zrušená „D“ 
farma  bude v stave NeakNez.  
 

5. Ak chovateľ (FO) má registrovanú klasickú farmu a chce registrovať „D“ farmu na tom 
istom mieste, na to isté rodné číslo je to možné? Opačný prípad ako v bode 4. 

Áno je, ale najprv musí požiadať RVPS o zrušenie klasickej farmy na svoje RČ a potom si zaregistruje 
farmu „D“. CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“). 
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu“ na 
základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Farma bude v stave NeakSchv.  
 

6. Môžu mať rozdielni chovatelia (FO) zaregistrovanú „D“ farmu na rovnakej adrese (napr. 
mama, otec, syn, dcéra)? 

Áno môžu. V tomto prípade nevieme túto činnosť obmedziť, nakoľko každá fyzická osoba má právo si 
kúpiť zviera na domácu zabíjačku a teda sa aj registrovať. 
Je možné, že kupujú zvieratá na dochovanie aby sa vyhli klasickej registrácii, tak to urobia takto (na 
každého člena rodiny jedna „D“ farma). V tomto prípade je možné si preveriť situáciu, tak, že 
skontrolujeme záznamy o hlásení domácich zabíjačiek na RVPS (§23 zákona 39/2007). Ak nie sú 
nahlásené žiadne DZ na danú adresu je ešte, možné, že DZ zabudli nahlásiť. V oboch prípadoch ide 
o porušenie, buď dochovávajú viac ako 1 ošípanú na jednej adrese a nie sú registrovaní ako klasická 
farma, alebo nehlásia DZ.  
 

7. Môže si PO alebo FO – podnikateľ , ktorý má registrovanú klasickú farmu, registrovať  na 
tom istom mieste aj farmu „D“. 

Áno môže, ani toto nevieme ovplyvniť nakoľko registrácia „D“ farmy ide mimo nás. A tiež platí, že 
každá FO si môže kúpiť zviera na zabitie. Otázka je, či ho naozaj zabije. Vieme ho preveriť rovnako ako 
v bode 4 na základe záznamov o DZ. 
Pokiaľ nás osloví sám chovateľ s touto otázkou je nutné mu vysvetliť, že v prípade dochovávania je 
nutné si požiadať o rozšírenie druhu už v registrovanom chove a potom nahlásiť DZ, v prípade 



vykonania DZ hneď je možné „D“ farmu založiť. PO a FO – podnikatelia nemajú možnosť vykonať DZ 
na svojej registrovanej farme a preto je umožnené aby si ako FO založili „D“ farmu na mieste, kde už 
majú registrovaný klasický chov.  
 
 

8. Ak chovateľ (FO) má klasickú farmu na druhy napr. HD, ovce, kozy a chce kúpiť ošípanú na 
DZ ako má postupovať. 

Pokiaľ ju chce ešte nejaký čas chovať, tak si musí rozšíriť klasický chov o druh ošípané. Pokiaľ ju chce 
hneď zabiť, rozšíri svoju farmu o druh ošípané presunie si ošípanú na svoju farmu a odhlási ju DZ.  
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“) 

 
9. Ak zviera uhynie na „D“ farme. 

Chovateľ nehlási do CEHZ nič, pretože zviera ako keby bolo už zabité (pozri otázku 1.). 
Tu môže nastať situácia, že chovateľ zabudne ohlásiť DZ a pri kontrole povie, že mu ošípaná uhynula. 
Pokiaľ to bude jedna je to v poriadku, ale ak by mala uhynúť každá jedna ošípaná, ktorú kúpi je to 
najmenej na zamyslenie (prečo uhynula – aké má podmienky chovu, zdravotná stránka zvierat, kde 
kupuje zvieratá....a v konečnom dôsledku, či ich naozaj nezabil a len proste DZ nehlási, aby sa o ňom 
nevedelo).  
Samozrejme je nutné dodržiavať ostatné povinnosti v súvislosti s odstraňovaním vedľajších 
živočíšnych produktov (odvoz kadáveru kafilériou, príp. iné) podľa platnej legislatívy. 
 

10. Môže doviezť chovateľ jednu ošípanú za účelom domácej spotreby z iného členského štátu 
(Poľsko, Maďarsko, Česká republika,...) na svoju registrovanú farmu „D“? 

Áno je to možné. 
Chovateľ si musí v krajine kde kupuje ošípanú dať vystaviť Veterinárne osvedčenie (cez TRACES 
systém) od úradného veterinárneho lekára danej krajiny. Ďalej si od predávajúceho nechá slovenský 
chovateľ potvrdiť tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) a po premiestnení 
ošípanej na Slovensko musí tieto dva dokumenty (Veterinárne osvedčenie – stačí kópia a tlačivo 
„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ - originál) chovateľ poslať do CEHZ. V tlačive „Predaj ošípanej 
na domácu spotrebu“  nie je nutné vypĺňať číslo farmy, z ktorej sa zviera premiestňuje, táto 
informácia je na veterinárnom osvedčení. 
Pozor!  
1. Premiestniť sa môže len jedna ošípaná. 
2. Chovateľ, ktorý kupuje ošípanú, musí už pred nákupom mať zaregistrovanú „D“ farmu. 
3. Pre určité oblasti Českej republiky, Maďarska, Poľska pri exporte živých ošípaných do iných 
členských štátov Európskej únie v súčasnosti platia reštrikcie z dôvodu výskytu afrického moru 
ošípaných.  
 

11. Môže chovateľ presunúť  ošípanú z „D“ farmy na inú farmu? 
Nie nemôže. 
Farma „D“ bola zriadená predovšetkým preto aby si mohli fyzické osoby kúpiť jednu ošípanú 
z družstva a nemuseli prejsť celým registračným procesom. „D“ farma má byť konečným 
spotrebiteľom. 
 

12. Musí byť ošípaná označená keď sa kupuje na domácu spotrebu? 
Áno, ošípaná musí byť označená, tetovaním v ľavej ušnici alebo na ľavej strane tela, alebo musí mať 
v ušiach aplikovanú ušnú značku (terčík) s ušným číslom. Číslo ošípanej je 5-miestny alfanumerický 
kód, ktorý má pridelené každá registrovaná farma v CEHZ. Ošípaná musí byť označené ešte pred 
premiestnením. Označuje sa v chove, v ktorom sa narodila. 

 
13. Ako prihlásiť ošípané, ktoré už chovám ale chov sa registruje až neskôr? 

Toto platí pre klasicky registrované chovy, ktoré môžu chovať i viac ako jednu ošípanú, nie pre „D“ 
farmy. 
Pokiaľ niekto už chová napr. 3 kusy a farma sa registruje až teraz, chovateľ ošípané prihlasuje na 
tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ s použitím kódu udalosti „20“ aj s uvedením 



registračného čísla ošípaných, ktoré mu k registru vygeneroval systém, prakticky to hlási ako 
nahlásenie počiatočného stavu/novo označených ošípaných. 

14. Môže chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ) s registrovanou farmou predať na „D“ farmu aj 
viac ako 1 ošípanú počas jedného mesiaca? 

Áno môže. Nemáme právo obmedziť predaj zvierat. V CEHZ budú informácie (dátum presunu 
a číslo ošípanej) o každom jednom premiestnení zvierat. 
Nie je pravda, že chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ), ktorý predá viac zvierat na jednu „D“ farmu 
(počas jedného mesiaca), porušuje pravidlá, tým že predá viac ošípaných na „D“ farmu a mal by 
ju predať len na klasicky zaregistrovanú farmu, lebo „D“ je určená pre nákup len jednej ošípanej 
na domácu spotrebu. Pokiaľ budú rôzne dátumy presunu zvierat je to v poriadku. Extrémny 
prípad: Jedna „D“ farma môže kúpiť a zabiť ošípanú na domácu spotrebu aj každý deň. Toto 
konanie nevieme ovplyvniť stanovením maximálneho množstva zvierat zabitých na domácu 
spotrebu. 
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Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súk-

romnú domácu spotrebu 

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) 

podľa § 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych 

a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) na registráciu chovov s maximálne jedným kusom 

ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu. 

 

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 

2018/1669, ktorým 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“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že 

výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnu-

tím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na zá-

klade tohto rozhodnutia  musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky 

chovy ošípaných bez rozdielu počtu. 

Nemožnosť vykonávať domáce zabíjačky fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými 

osobami – toto obmedzenie platí pre chovateľov zvierat vo všeobecnosti, nielen pre druh oší-

pané. V usmerňovacom dokumente Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre ochranu 

zdravia spotrebiteľa z 21. decembra 2005 o zavedení určitých ustanovení Nariadenia (ES)  

č. 853/2004 o hygiene potravín živočíšneho pôvodu je domáca zabíjačka „zabíjanie na súk-

romnú domácu spotrebu“ definovaná ako činnosť, ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podni-

kateľ, ktorá sa nemôže považovať za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Mäso získa-

né z takéhoto zabitia sa neuvedie na trh.   

 

Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad 

cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia or-

gánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii 

týchto chovov nasledovným spôsobom: 

 

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregis-

trovaných v 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 1 ošípanú na do-

mácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ 
A) registrácia 

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), 

obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vy-

tlačí 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, Rosin-

ská 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. 

 

Pri tejto registrácii RVPS nevykonáva fyzickú kontrolu na mieste, nepotvrdzuje tlačivo 

na registráciu, nevypisuje súradnice! 

Takto zaregistrovaný chov nevstupuje do analýzy rizík v CEHZ na kontrolu identifiká-

cie a registrácie hospodárskych zvierat. 

 

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 do-

chovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebu-

de možné ošípanú odsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu  pri registrácii chovu v CEHZ ani 

nebude vygenerovaný 5 – miestny kód chovu ošípaných (číslo, ktorým sa označujú zvieratá 

narodené v chove). 

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované 

s rodným číslom.  

 

B) ďalší nákup 

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ vyplní tlačivo „Predaj 

ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) 

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

vateľovi, 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, zapíše aj regis-

tračné číslo chovu, ktoré bolo kupujúcemu pridelené z CEHZ (napr. D12345) 

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

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

ca, 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 do-

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

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

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

domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa. 

 

 

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 registrova-

ného 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 regis-

tračného čísla nevyplňuje. 

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.  

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

vateľovi, 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 mesia-

ca, 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 do-

mácu 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 môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spo-

lu 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 písme-

nom „D“.  

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

na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS (ak ho už má 

z CEHZ pridelené). 

 

Vzhľadom k tomu, že od 1.11.2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou oší-

panou. CEHZ  nespracuje udalosť hlásenú kódom 63 – predaj neregistrovanému chovateľovi. 

Preto aj hlásenia zmien v počte ošípaných zaslané do CEHZ za mesiac december 2018, 

v ktorom bol uvedený kód 63 - predaj neregistrovanému chovateľovi CEHZ nespracovala 

a zaslala chovateľovi chybník. 
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Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat  

 
        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 

ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorý 

sa od 01.09.2018 zmenil zákonom č. 184/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré záko-

ny, (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej 

len „RVPS“) pri registrácii chovov hospodárskych zvierat podľa § 40a zákona. 

 

Podrobné podmienky registrácie chovu hospodárskych zvierat do Centrálnej evidencie hospodárskych 

zvierat (platí aj pre včely od 1.1.2019) sú upravené a vymedzené v ustanovení § 40a zákona, ktoré 

nadobudlo účinnosť dňa 01.09.2018. 

Registrácia chovu hospodárskych zvierat sa vzťahuje na druhy zvierat vymedzené v §2  

ods. 4) zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe v znení neskorších predpisov a teda sa vzťa-

huje na zvieratá  podčeľade Bovinae vrátane rodu zubor a rodu tur (ďalej len „hovädzí dobytok"), 

zvieratá druhov kôň a somár a ich kríženec (ďalej len „koňovité zvieratá"), ošípané, ovce, kozy, králi-

ky, kožušinové zvieratá, hydina, vtáky, včely medonosné a druhy sladkovodných rýb okrem rýb 

okrasných, ktoré sú hospodársky významné. Hospodársky významné zvieratá sú tie, ktoré sú chované 

na účely ich ekonomického zhodnotenia. 

Na registráciu chovu hospodárskych zvierat sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní (§52 

písm. u) zákona). 

 

Zákon ustanovuje náležitosti žiadosti vlastníka hospodárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat 

alebo osoby oprávnenej disponovať s hospodárskymi zvieratami, a to konkrétne žiadosť (vzor v prílo-

he č. 1 listu) musí obsahovať: 
a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, 

miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu–podnikateľa, a obchodné meno, sídlo 

a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, 

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti, 

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti, 

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat, 

e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov 

hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat, 

f) prílohou je vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat do centrálnej evidencie 

hospodárskych zvierat. 

 

            Pri registrácii chovu hospodárskych zvierat je nutné aby veterinárny inšpektor posúdil spôsobi-

losť objektu/miesta, kde má byť nový chov registrovaný. Spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho 

zvieraťa sa rozumie splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa priestorových, technických, mate-

riálnych, personálnych požiadaviek podľa osobitných predpisov (napr. ochrana zvierat, krmiva, VŽP) 

a veterinárne požiadavky podľa zákona. Veterinárni inšpektori RVPS pri kontrole objektu na chov 

hospodárskych zvierat v prvom rade kontrolujú pohodu zvierat tzv. podmienky chovu a optimálne 

podmienky pre zvieratá (dostatočný ustajňovací priestor, výbeh, dostatok vody, krmív, podstielku, 

priestor na hnoj atď.).  

Po splnení požiadaviek podľa zákona  majú inšpektori RVPS právo vyžadovať od vlastníka hospo-

dárskych zvierat, držiteľa hospodárskych zvierat alebo osoby oprávnenej disponovať 

s hospodárskymi zvieratami doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu. 

 

Ak žiadateľ o registráciu nie je vlastníkom pozemku a stavby, dokladom môže byť: 

1. nájomná zmluva na užívanie pozemku a stavby, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych 

zvierat. Nájomná zmluva je dohoda dvoch strán o využívaní pozemku a stavby na chov hospodárskych 

zvierat, dôležité je aby v nájomnej zmluve bolo uvedené: kto prenajíma, komu prenajíma, čo sa prena-



 

 

    
    

 

jíma, ďalej musí byť uvedené číslo parcely, dátum od kedy do kedy sa predmet prenajíma, pre aký 

počet  a druh zvierat. Nie je potrebné overenie zmluvy (podpisov) notárom. 

2. podnájomná zmluva v prípade, ak mu bolo vydané rozhodnutie Okresného úradu o vzniku podná-

jomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 

504/2006 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných po-

zemkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

V doklade musí byť uvedené číslo parcely, na základe ktorej veterinárny inšpektor RVPS stiahne cez 

portál Over Si list vlastníctva k danej parcele, ktorý bude súčasťou žiadosti o registráciu hospodárske-

ho chovu. 

 

Ak žiadateľ o registráciu  je vlastníkom pozemku a stavby:  

- musí uviesť číslo parcely v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Veterinárny inšpektor 

cez portál Over Si stiahne list vlastníctva k danej parcele, ktorý bude súčasťou žiadosti.  

Ak je pozemok resp. stavba, ktorý žiadateľ uvedie v žiadosti o registráciu v podielovom spoluvlastníc-

tve, musí žiadateľ preukázať súhlasné stanovisko (resp. spoločnú dohodu na základe väčšiny 

hlasov)  ostatných podielových spoluvlastníkov, že si môže chov zaregistrovať na tomto pozem-

ku, pretože podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka o hospodárení so spoločnou vecou roz-

hodujú podieloví spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, na základe spoloč-

nej dohody. (Podielové spoluvlastníctvo predstavuje vlastnícky vzťah viacerých osôb (minimálne 

dvoch) k tej istej veci. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povin-

nostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má 

určitý podiel na veci. Všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spo-

ločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť (ak sa nedohodnú inak.) Platí teda, že ak ako po-

dielový spoluvlastník vlastní 1/3-nový podiel na určitom pozemku, nevlastní presne vymedzenú plo-

chu vo výmere 1/3 z celej plochy pozemku, ktorú by mohol ako výlučný vlastník užívať. Pri rozhodo-

vaní o hospodárení so spoločnou vecou sa uplatňuje väčšinový princíp, ktorý však nie je založený na 

počte spoluvlastníkov, ale na veľkosti ich podielov. Spoluvlastník, ktorý bol prehlasovaný a ktorý 

nesúhlasí so spôsobom hospodárenia so spoločnou vecou, o ktorom sa rozhodlo väčšinou hlasov, sa 

musí rozhodnutiu väčšiny podriadiť, alebo sa môže obrátiť na súd.) 

Ak  žiadateľ žiada o registráciu chovu hospodárskych zvierat v stavbe, ktorá podľa zákona č. 71/1967 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov („ďa-

lej len “ stavebný zákon“)  patrí do kategórie drobná stavba, ktorá podľa stavebného zákona podlieha 

ohláseniu drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade a ktorá sa nezapisuje do listu vlastníctva 

(napr. prístrešky nespojené so zemou pevným základom),  je žiadateľ o registráciu  povinný preukázať 

sa orgánu veterinárnej správy písomným oznámením stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 staveb-

ného zákona, že proti uskutočneniu takej stavby podľa podaného ohlásenia  nemá námietky. 

Súčasťou oznámenia je aj jednoduchý situačný výkres drobnej stavby. Dôležité je si skontrolovať v 

oznámení, či stavba bola ohlásená pokiaľ ide o druh, účel a rozsah stavby ako stavba na chov hospo-

dárskych zvierat. 

Za drobné stavby sa považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. 

pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre 

stavbu na individuálnu rekreáciu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to prízem-

né stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné 

kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, 

úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení). Môžeme sem preto 

zaradiť aj prístrešky na chov  a odpočinok zvierat. 

 

To, či uvedená drobná stavba môže /nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie je 

predmetom skúmania stavebného úradu, nie orgánu veterinárnej správy! 

 

V hore uvedených prípadoch veterinárny inšpektor RVPS preverí či súhlasia informácie uvedené 

v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat spolu s listom vlastníctva,  

príp. nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou resp. písomným oznámením stavebného úradu, že 

proti uskutočneniu stavby podľa podaného oznámenia nemá námietky. 

 



 

 

    
    

 

Veterinárny inšpektor RVPS musí fyzicky na mieste preveriť objekt/miesto, ktoré uvedie držiteľ 

v žiadosti o registráciu a preverí chovné priestory/miesto chovu. O zisteniach na mieste napíše 

Úradný záznam o veterinárnej kontrole (ďalej len „úradný záznam“), v ktorom popíše stav daného 

objektu/miesta a s ním súvisiace všetky zistenia v čase veterinárnej kontroly na mieste. V zisteniach 

musí byť minimálne uvedené: 

- plánovaný druh zvierat,  kategória zvierat, maximálny počet chovaných zvierat  

- priestorové podmienky na držanie zvierat, sklady krmiva, stelivo, hnoj 

- technické parametre 

- materiálne vybavenie 

- personálne zabezpečenie   

Súradnice objektu/miesta chovu je možné zistiť obvyklým zaužívaným spôsobom cez Veterinárny 

informačný systém (GIS súradnice X a Y) alebo cez google maps (GPS súradnice Lng. a Lat. ).  Podľa 

GPS súradníc pomocou aplikácie google maps v mobilnom telefóne (popis postupu používania apliká-

cie google maps je prílohou 

č. 2 tohto listu). GPS súradnice môže veterinárny inšpektor zistiť aj v úrade pomocou google maps 

a následne pri fyzickej kontrole si dané miesto overiť. 

Súradnice zapíše do úradného záznamu.  

 

Pozemky nezistených vlastníkov (nevysporiadané) sú v správe Slovenského pozemkového fondu 

(SPF), ktorý prenajíma tieto nehnuteľnosti na základe zmluvy. 

V prípade, že ide o pozemok, ktorý je  nevysporiadaný, ale je v správe SPF, potom je žiadateľ 

o registráciu povinný predložiť nájomnú zmluvu od SPF.  

 

Pokiaľ daný objekt/miesto bude spĺňať veterinárne požiadavky na chov uvedených druhov zvierat, 

veterinárny inšpektor RVPS potvrdí tlačivo „Registrácia chovu“ a uvedie dátum potvrdenia. Uvedie 

GPS súradnice zapísané v úradnom zázname v tvare Lng. a Lat. (nemusia byť konvertované do GIS X 

a Y vo VIS-e). Veterinárny inšpektor preverí podľa CEHZ, či na daných súradniciach alebo adrese nie 

je už zaregistrovaný iný chov.  

 

Kópia potvrdeného tlačiva zostane prílohou k úradnému záznamu a žiadosti o registráciu chovu hos-

podárskych zvierat. Celá dokumentácia k registrácii chovu musí byť uložená a dostupná na RVPS 

počas doby aktívneho chovu a ešte aj tri roky po zrušení chovu (Zruš) a chovu, ktorý sa stane neaktív-

nym (napr. NeakPas). 

RVPS žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat zaeviduje vo svojej internej evidencii. 

 

 

Z dôvodu, obmedzenia svojvoľného dopĺňania druhov zvierat do už potvrdeného tlačiva po jeho po-

tvrdení na RVPS a odovzdaní chovateľovi, je možné dané tlačivo zaslať priamo z RVPS do CEHZ 

alebo iným spôsobom znemožniť doplnenie iného druhu zvierat do tlačiva ako boli skontrolované 

napr. políčka pre druh zvierat, ktoré neboli predmetom úradnej kontroly škrtnúť a potvrdiť pečiatkou 

veterinárneho inšpektora RVPS, ktorý vykonal kontrolu a podpisom. 

 

 

Pokiaľ objekt nespĺňa požiadavky na chov zvierat inšpektor RVPS neukladá opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, ale v úradnom zázname uvedie do zistení, že daný objekt nie je spôsobilý na chov zvierat 

daného druhu a tlačivo „Registrácia chovu“ nepotvrdí. Je vhodné si k zisteniam uvedených 

v úradnom zázname vyhotoviť fotodokumentáciu a tiež uviesť názov zariadenia ktorým bola fotodo-

kumentácia zhotovená. Fotodokumentáciu je možné vyhotovovať len služobnými zariadeniami (mo-

bil, fotoaparát, kamera). 

 

 



 
   

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS aspoň jeden pracovný deň vopred, 
telefonicky, mailom, alebo osobne podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v 

znení neskorších predpisov.
Kontakt na príslušnú RVPS: https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

5

4

3

2

R
ia

do
k Dátum predaja

Registračné číslo chovu:

D

Deň Mesiac
A

1

Názov a adresa chovu:

Chov, odkiaľ sa ošípaná predala

Registračné číslo chovu: Podpis:

CEHZ       Predaj ošípanej na domácu spotrebu

Rok
B

Dátum:

Dátum:

Chov, kam sa ošípaná predala

Meno, priezvisko a adresa chovu:

Identifikačný kód ošípaných
Kód štátu Kód ošípaných

C

Podpis:

Rušenie 
omylom 

nahláseného 
predaja



                                                                              

* nehodiace sa škrtnite 
 

 

Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat 
   

v súlade s § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
 

1. Žiadateľ 
Fyzická osoba*  
Meno ______________________________________________________________________ 
Priezvisko___________________________________________________________________ 
Adresa trvalého pobytu ________________________________________________________ 
      (ulica, číslo, obec, PSČ) 

Rodné číslo __________________________________________________________________ 
 
 
Fyzická osoba – podnikateľ/ právnická osoba* 
Obchodné meno 
______________________________________________________________ 
Miesto podnikania/sídlo* ______________________________________________________ 
      (ulica, číslo, obec, PSČ) 
Identifikačné číslo 
_____________________________________________________________ 
 
2. Názov a adresa chovu 
______________________________________________________________ 

 (ulica, číslo, obec, PSČ, číslo parcely, katastrálne územie) 

 
3. Druh vykonávanej činnosti – chov hospodárskych zvierat (uviesť druhy chovaných hospodárskych 

zvierat)______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Rozsah vykonávanej činnosti (uviesť maximálny počet chovaných zvierat podľa druhu a kategórie) 

_______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
5. Osoba zodpovedná za chov hospodárskych zvierat 
Meno ______________________________________________________________________ 
Priezvisko___________________________________________________________________ 
Adresa trvalého pobytu ________________________________________________________ 
      (ulica, číslo, obec, PSČ) 

 
6. Prílohy: 
- doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok a stavbu, na ktorom má byť zriadený chov 
hospodárskych zvierat  
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