
 

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 

 

Postup registrácie farmára a jeho zvierat v systéme CEHZ 

 

Povinnosť registrovať chov (farmu) vzniká každému chovateľovi (držiteľovi) hovädzieho dobytka, 
oviec, kôz, koňovitých zvierat bez ohľadu na počet držaných – chovaných uvedených druhov zvierat. 
V prípade chovu ošípaných je EÚ udelená výnimka kde registrovať chov vzniká chovateľovi až od 
počtu dvoch kusov a viac. V prípade jednotlivých druhov hydiny je povinnosť registrovať chov od 
počtu 350 ks, pri výkrme brojlerových kurčiat od 1500 ks a v prípade bežcov od 5 kusov. 

1. Registrácia chovu (farmy) 
 

• Stiahnite, vytlačte a vyplňte predpísané tlačivo: „Registrácia chovu“ -
www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf 
 

• Vyplnené tlačivo „Registrácia chovu“ si nechajte potvrdiť veterinárnym inšpektorom 
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.  
 

• Riadne vyplnené, podpísané a veterinárnym inšpektorom potvrdené tlačivo 
„Registrácia chovu“  zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych 
zvierat  (CEHZ) v Žiline: 
 
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.,  
Účelové plemenárske zariadenie Žilina 
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 
Rosinská cesta 12,  010 08 Žilina 
 

http://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf


• Po doručení správne vyplneného tlačiva „Registrácia chovu“ na pracovisku CEHZ 
bude  chovu do 48 hodín vystavený certifikát „Register farmy“, ktorý bude následne 
zaslaný na adresu chovateľa.  Podľa zamerania činnosti je chovateľovi pridelené 
registračné číslo farmy (šesťmiestny kód), ktoré je vyznačené na vystavenom 
certifikáte.  
Na základe tohto certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov 
jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych 
hospodárskych  zvierat.  

 

2. Označovanie zvierat 
 

• Pred prvotným hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá riadne označené –
identifikovateľné. Na trvalú identifikáciu slúžia plastové ušné značky a elektronický 
identifikátor. 

• Trvalé označenie hovädzieho dobytka, sa vykonáva dvomi originálnymi ušnými 
značkami s popisom, po jednej v každom uchu, alebo jednou ušnou značkou 
a elektronickým identifikátorom vo forme elektronickej ušnej značky, bachorového 
bolusu alebo injektovateľného transpondéra.   

• Trvalé označenie oviec alebo kôz sa vykonáva dvomi ušnými značkami, alebo jednou 
ušnou značkou a elektronickým identifikátorom, alebo jednou ušnou značkou len u 
oviec alebo kôz do veku 12 mesiacov, ktoré sú určené na jatočné účely v rámci 
Slovenskej republiky, alebo iným spôsobom podľa osobitného predpisu, len u zvierat, 
ktoré nie je možné označiť plastovou ušnou značkou ( zo zdravotných alebo iných 
dôvodov). Takto označené zvieratá nie sú v zmysle platných predpisov určené pre 
obchod v rámci spoločenstva. 

• Každá ošípaná sa označuje plastovou ušnou značkou do ľavej ušnice alebo tetovaním 
do ľavej ušnice alebo plošným tetovaním na ľavú stranu tela.  

• Plastové ušné značky používané na trvalú identifikáciu hospodárskych zvierat 
zostávajú zvieraťu počas celého jeho života a nesmú sa meniť. Distribúciu a predaj 
ušných značiek zabezpečujú príslušné Regionálne strediská PS SR, š.p – www.pssr.sk 

• Koňovité zvieratá sa označujú injektovateľným transpondérom. Výpalom ako 
alternatívnym spôsobom identifikácie možno identifikovať kone plemien Shagya 
arab, Arabský kôň, Lipican, Hucul, Norik muránskeho typu, Nonius a Furioso. 
Uvedený spôsob identifikácie zabezpečujú chovateľské organizácie poverené 
vedením plemennej knihy v súlade so štatútom plemennej knihy daného plemena. 

• Okrem prvotného a trvalého označenia zvieraťa je v prípade straty alebo 
znehodnotenia ušnej značky chovateľ povinný bezodkladne objednať zvieraťu 
náhradnú ušnú značku prostredníctvom zadanej objednávka cez aplikáciu „Prístup 
farmára“ alebo priamo cez regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š.p. 
ktorých zoznam a kontakt nájdete na  webovej stránke PSSR, š.p.. V žiadnom prípade 
chovateľ nesmie zviera prečíslovať ! 
 
 

http://www.pssr.sk/


3. Registrácia zvierat 
 

• Chovateľ jednotlivých druhov hospodárskych zvierat je povinný viesť v chove 
individuálny register chovu, ktorý sa vedie pre hovädzí dobytok, ovce, kozy 
a koňovité zvieratá a skupinový register chovu, ktorý slúži pre evidenciu ošípaných 
a hydiny. Do individuálneho a skupinového registra chovu zaznamenáva chovateľ 
všetky zmeny - pohyby ktoré nastali v chove do 48 hodín od zmeny. Následne tieto 
zmeny preklopí - prepíše na tlačivo slúžiace na prvotnú registráciu a zmeny hlásené 
podľa predpísaných kódov udalostí u jednotlivých druhov hospodárskych zvierat 
s názvom „Hlásenie zmien hovädzieho dobytka “, „Hlásenie zmien oviec a kôz“, 
„Hlásenie zmien v počte ošípaných“, „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“ 
a „Hlásenie údajov o koňovitom zvierati“.  Chovateľ musí dodržiavať termín podania, 
zaslania jednotlivých hlásení na pracovisko CEHZ, ktorý v prípade hovädzieho 
dobytka, oviec a kôz je do 7 dní od zmeny , u ošípaných, hydiny a bežcov za aktuálny 
vystavený mesiac vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, u koňovitých zvierat je to 
do 14 dní odo zmeny. Okrem prvotného hlásenia zaradenia zvierat je v prípade 
premiestnenia zvierat chovateľ povinný hlásiť aj túto zmenu a to prostredníctvom 
predpísaných tlačív s názvom „Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka“, „Doklad 
o premiestnení oviec a kôz“, „Doklad o premiestnení ošípaných“, „Doklad 
o premiestnení hydiny a bežcov“ a hlásenie údajov o vlastníkovi, držiteľovi 
a o premiestnení koňovitého zvieraťa“. Uvedené tlačivá je tiež povinný chovateľ 
zaslať na pracovisko CEHZ do 7 dní v prípade hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec 
a kôz a v prípade hydiny a bežcov do  10. dňa nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje 
za mesiacom za ktorý je hlásenie vystavené. 

• Podrobnejšie informácie ako  registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat,  
nájdete na webových stránkach CEHZ  prípadne sa  môžete informovať na najbližšom 
Regionálnom stredisku PS SR, š.p. – www.pssr.sk 

• Na vedenie individuálneho registra v elektronickej forme a následné vytvorenie 
hlásenia ponúkajú   PS SR, š.p. program WinReg. Bližšie informácie o programe a jeho 
inštalácii Vám poskytnú Regionálne strediská PS SR, š.p. 
 

4. Spracovanie hlásení v systéme CEHZ 
 

• Po prijatí hlásení od chovateľov na pracovisku CEHZ sú tieto hlásenia zaevidované cez 
elektronický formulár do systému a následne automatizovaným spracovaním 
zapísané do registra farmy. V prípade hlásenia prvotného zaradenia – narodenia 
hovädzieho dobytka je po spracovaní takéhoto hlásenia na pracovisku CEHZ každému 
zvieraťu vytlačený sprievodný doklad – pas zvieraťa. Okrem pasov hovädzieho 
dobytka sú po dennom hlásení a presunov v rámci jednotlivých  druhov 
hospodárskych zviera tlačené aj „výpisy chybných dát“ zo spracovania, ktoré sa 
následne aj spolu s pasmi zasielajú chovateľovi na korešpondenčnú adresu. V prípade 
zaslaného chybového oznámenia zo spracovaného hlásenia z pracoviska CEHZ 
chovateľovi je potrebné zo strany chovateľa reagovať na uvedenú chybu, vykonať 
opravu a následne bezodkladne zaslať opravu na pracovisko CEHZ k jeho 
opätovnému spracovaniu. 

http://www.pssr.sk/


Farmárom odporúčame online prístup do databázy CEHZ prostredníctvom aplikácie – „Prístup 
Farmára“ (www.registerzvierat.sk). Vyplňte a zašlite na adresu CEHZ v Žiline: Žiadosť o pridelenie 
prístupu farmára - www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/ziadostPF.pdf 

Následne Vám bude zaslané prístupové meno, heslo, grid karta  a môžete si online prezerať všetky 
vaše evidované zvieratá, farmy a zistiť množstvo praktických informácií. Okrem iného je možnosť 
zasielať elektronicky už vytvorené hlásenia a potvrdzovať elektronicky doklady o premiestnení cez 
tieto web stránky. 

Na základe prideleného prihlasovacieho mena a hesla chovateľ získa: 

-  podrobné informácie o svojich farmách a zvieratách 

-  základné informácie o ostatných farmách a zvieratách 

-  prevod čísla farmy a registračného čísla ošípaných 

-  číselníky (zoznamy) krajín, plemien, kódov udalostí ... 

-  posielanie vytvorených hlásení, informácie o stave hlásení ... 

-  aktuálne informácie 

 

 

 

http://www.registerzvierat.sk/
http://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/ziadostPF.pdf


 

 


