
 
 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 
 
 
 

 
 
 

 

Plemenárske služby SR, š. p. 
Starohájska 29, 852 27 Bratislava 

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina 

 
 
 
 
 
 
 

Pokyny pre držiteľov oviec a kôz k vedeniu 
centrálnej evidencie hospodárskych zvierat   

v Slovenskej republike 
 

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 92/102 o identifikácii a registrácii zvierat, 
zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti  a  vyhlášky MPRV SR č. 102/2017 Z. z. zo 

dňa 25. apríla 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 18/2012 Z. z., o 
identifikácii a registrácii oviec a kôz zo dňa 13. januára 2012 v znení vyhlášky č. 49/2015 

Z. z.  zo dňa 9. marca 2015. 
 
 
 
 
 

Bratislava 



Obsah 
1. Základné pojmy ................................................................................................................ 2 
2. Registrácia chovov, držiteľov, kontaktnej osoby........................................................... 4 

2.1. Register chovov ....................................................................................................................................... 4 
2.2. Register držiteľa a kontaktnej osoby. ...................................................................................................... 5 

3. Identifikácia (označovanie) zvierat ................................................................................. 6 
4. Registrácia zmien v chove ................................................................................................ 9 
5. Hlásenie zmien a premiestnení do CEHZ..................................................................... 13 

5.1. „Hlásenie zmien oviec/kôz“ .................................................................................................................. 13 
5.1.1. Návod na vyplňovanie tlačiva „Hlásenie zmien oviec/kôz“ .......................................................... 13 

5.2. „Doklad o premiestnení oviec/kôz ........................................................................................................ 18 
5.2.1. Vyplňovanie tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ ............................................................. 18 

5.3. Termíny odosielania tlačiva „Hlásenie zmien oviec/kôz“ a tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz 20 
5.4. Zasielanie dát v elektronickej podobe ................................................................................................... 20 

5.4.1. Vkladanie dát cez aplikáciu „Prístup farmára“.............................................................................. 20 
5.4.2. Štruktúra súborov zasielaných v elektronickej podobe ................................................................. 21 

6. Kontrola vstupných a výstupných dát .......................................................................... 22 
6.1. Výpis chybných dát ............................................................................................................................... 22 
6.2. Oprava a rušenie omylom nahlásených zmien/premiestnení................................................................. 22 

6.2.1. Oprava a rušenie omylom nahlásených zmien tlačivom „Hlásenie zmien oviec/kôz“ .................. 22 
6.2.2. Rušenie omylom nahlásených premiestnení tlačivom „Doklad o premiestnení oviec/kôz“.......... 24 

7. Kontaktné pracoviská .................................................................................................... 26 
7.1. Najbližšie kontaktné pracovisko ........................................................................................................... 26 
7.2. Pracovisko centrálnej evidencie hospodárskych  zvierat ...................................................................... 26 

8. Prílohy.............................................................................................................................. 27 
 



 
 

2 

1. Základné pojmy 
 
Chov(farma) 

Pod pojmom „chov“ sa rozumie akákoľvek prevádzkareň, stavba, alebo ak ide o chov pod 

otvoreným nebom, akékoľvek miesto, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde sa s nimi 

manipuluje. 

Zvieratá v chove musia mať samostatný zdroj vody a krmív, je zabránené samovoľnému 

prechodu zvierat z jedného chovu na iný chov. 

V rámci pojmu „chov“ sa evidujú aj karantény na zvieratá, bitúnky, hraničné prechody, 

exportné organizácie, kafilérie, nemocnice pre ošetrovanie zvierat, sprostredkovatelia/obchodníci, 

pastvy/salaše, tržnice na zvieratá, štátne veterinárne ústavy, štátne veterinárne a  potravinové ústavy, 

výstavné priestory a zberné strediská zvierat. 

 
Držiteľ 

Držiteľ  je jedna „fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske 

zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje“. V jednom chove s prideleným číslom v 

Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) bude vždy len jeden DRŽITEĽ, ktorý 

chov prevádzkuje a je zodpovedný za všetky zvieratá evidované v tomto chove. DRŽITEĽ je 

zodpovedný za plnenie povinností voči CEHZ, s čím je spojená aj jeho zodpovednosť za 

plnenie prípadných opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). Táto 

osoba vystupuje vo vzťahu k Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) ako žiadateľ o 

podpory a ich prijímateľ. 

 

Kontaktná osoba 

Pod pojmom kontaktná osoba sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je 

zodpovedná za zvieratá, a to i na prechodný čas. 

 
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) 

Centrálne pracovisko organizácie poverenej vedením evidencie hospodárskych zvierat 

(Plemenárske služby SR, š. p.), kde je vedená databáza chovov, zvierat, premiestnení zvierat a ďalších 

sledovaných skutočností a udalostí. 

 

Kód udalosti 
Dvojmiestny číselný kód pridelený príslušnej zmene. Kód udalosti slúži na oznámenie zmeny 

v chove na pracovisko CEHZ. 
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Kód plemena 
Jedno až dvojmiestny alfabetický kód slúžiaci na označenie príslušného plemena zvieraťa pri 

jeho zaradení do CEHZ. 

 

Kód podielu krvi 
 Dvojmiestny číselný kód slúžiaci na určenie podielov krvi zvieraťa jednotlivých plemien pri 

nahlásení zvieraťa do databázy CEHZ. 

 

Druh produkcie 
 Jednomiestny alfabetický kód slúžiaci na určenie produkcie  zvieraťa pri jeho zaradení do 

CEHZ. 
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2. Registrácia chovov, držiteľov, kontaktnej osoby 

2.1. Register chovov 
 

Označenie chovu 
 

Každému chovu je pridelený jednoznačný 6-miestny abecedno-číselný, alebo číselný kód 

nazvaný registračné číslo chovu. 

Kód chovu sa nemení, ak sa nemení základné zameranie daného objektu (napr. bitúnok na 

kafilériu), a nemenia sa jeho geografické údaje (rozdelenie - zlúčenie chovov). 

Pre označenie chovov sa používajú nasledujúce kódy: 

Formát Popis 
999999 Chov HZ 
A99999 Trvalá alebo prechodná karanténa pre zvieratá 
B99999  Bitúnok 
C99999  Colný - hraničný prechod 
E99999  Exportná organizácia  
K99999  Kafiléria 
N99999  Nemocnica pre ošetrovanie zvierat 
O99999  Sprostredkovateľ/obchodník 
P99999  Pastva/salaš 
T99999  Tržnica  
U99999  Štátny veterinárny a potravinový ústav 
V99999   Výstavné priestory 
Z99999  Zberné stredisko zvierat s priestormi pre ustajnenie HZ 
Poznámka: číslice 9 predstavujú konkrétne číslo pridelené zaregistrovanému chovu. 
 

Registračné čísla chovov prideľuje organizácia poverená Ministerstvom pôdohospodárstva 

(MP SR) vedením centrálneho registra chovov.  

 
Registrácia nového chovu 

 
Povinnosť registrovať chov vzniká každému držiteľovi oviec a kôz (bez ohľadu na počet 

chovaných zvierat). 

Pri založení nového chovu, zlúčení viacerých chovov do jedného chovu alebo rozdelení chovu 

na niekoľko chovov je držiteľ povinný zaregistrovať všetky novo vzniknuté chovy. 

Na zaregistrovanie nového chovu slúži tlačivo „Registrácia chovu“, ktoré poskytujú 

regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p. 

Na pracovisku CEHZ sú akceptované iba originály tlačiva „Registrácia chovu“ (nie kópie) 

zaslané  poštou na adresu pracoviska CEHZ, ktoré sú potvrdené príslušnou regionálnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR (v bode 02), v prípade exportnej organizácie, zberného strediska zvierat a 

trvalej alebo prechodnej karantény pre zvieratá je potrebne potvrdenie príslušnou  veterinárnou 
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a potravinovou správou SR je potrebné na pracovisko CEHZ zaslať aj   kópiou  tlačiva  rozhodnutia, 

ktoré vydáva príslušná veterinárna a potravinová správa SR. 

 

V prípade, že držiteľom  je právnická alebo fyzická osoba, ktorej je pridelené IČO (s.r.o., a.s., 

živnostník a pod.), pri registrácii musí táto osoba uviesť pridelené IČO. Bez udania IČO nie je možné 

právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej je pridelené IČO, zaregistrovať. 

Pri zmene držiteľa  je potrebné doložiť súhlas predchádzajúceho (pôvodného) držiteľa chovu.. 

 

2.2. Register držiteľa a kontaktnej osoby. 
 

Údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe sa vypĺňajú na tlačive pre registráciu chovu.  

Každý držiteľ a kontaktná osoba musí byť zaregistrovaná poverenou organizáciou, 

Plemenárskymi službami SR, š. p.. 

V prípade, že držiteľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorej je pridelené IČO (s.r.o., a.s., 

živnostník a pod.), pri registrácii musí táto osoba uviesť pridelené IČO. Bez udania IČO nie je možné 

právnickú alebo fyzickú osobu, ktorej je pridelené IČO, zaregistrovať. 

Pri zmene držiteľa je potrebné doložiť súhlas predchádzajúceho (pôvodného) držiteľa chovu. 
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3. Identifikácia (označovanie) zvierat 
  

Zásady označovania oviec a kôz stanovuje a upravuje Vyhláška Ministerstva 

pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 49/2015  Z.z. z 9.  marca 2015 

 

Prvotné označenie sa vykoná do 24 hodín po narodení.  Toto označenie je dočasné a 

umožňuje  spoľahlivo určiť identitu zvieraťa a matky. 

 

Každá ovca alebo koza sa  označuje trvalým označením. 

- dvoma plastovými ušnými značkami s identifikačným kódom zvieraťa. 

-  alebo jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme 

bachorového bolusu alebo  elektronickej ušnej značky. 

-  alebo jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme 

injektovateľného transpondéra. 

-  jednou ušnou značkou  u oviec alebo kôz do veku 12 mesiacov 

-  alebo iným spôsobom podľa osobitného predpisu, len u zvierat, ktoré nie je možné označiť 

plastovou ušnou značkou ( zo zdravotných alebo iných dôvodov).  

 

Označenie oviec alebo kôz iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie 

narušovať označenie oviec alebo kôz a byť zameniteľné s označením vykonaným podľa predošlých  

uvedených možností. 

V prípade poškodenia, zápalu, deformácie ušnice alebo v iných odôvodnených prípadoch sú 

zvieratá označené tak, aby nedošlo k ich zámene s inými jedincami.  

Ušné značky sa u oviec alebo kôz, musia  zakladať  vždy pred ich premiestnením z farmy, 

najneskôr však  do šiestich mesiacov po narodení. 

 Jatočné jahňatá a kozľatá sa označujú jednou ušnou značkou. Ak sú jatočné jahňatá určené na 

vývoz do zahraničia, označia sa jednou ušnou elektronickou značkou. Ušná značka sa zakladá  pred 

ich premiestnením z chovu,  najneskôr  však do 6 mesiacov po narodení. Do veku 12 mesiacov môžu 

byť označene jednou ušnou značkou. 

 

Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, prideľuje sa náhradná ušná značka. 

Náhradná ušná značka obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky a označenie poradia vyrobenej 

náhradnej ušnej značky (RI, RII atď.). 
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VZOR 

 
 
 

Popis hranatej ušnej značky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Popis terčíka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PS 
SR  
  

 SK 

1234567 

PS  
SR   SK 

1234567 

Čísla   číselnej rady pre 
označenie jedinca oviec, 
resp. kôz 
 

Abecedný dvojmiestny 
kód pre označenie 
krajiny ( napr. pre 
Slovenskú republiku – 
SK) 
 

Meno, logo, alebo kód 
právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby poverenej 
prideľovaním ušných  
značiek 
 
 

Meno, logo, alebo kód 
právnickej osoby alebo 
fyzickej osoby poverenej 
prideľovaním ušných  
značiek 
 

Abecedný dvojmiestny 
kód pre označenie 
krajiny ( napr. pre 
Slovenskú republiku – 
SK) 
 

Čísla   číselnej rady pre 
označenie jedinca oviec, 
resp. kôz 
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Typy ušných značiek  používaných pre označovanie oviec a kôz: 

 

 
Hranatá ušná značka 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Terčík  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terčík – elektronická ušná značka 
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4. Registrácia zmien v chove 
 

Každý držiteľ je povinný viesť zoznam oviec a/alebo kôz v chove. Tento zoznam sa vedie na 

predpísanom tlačive "Individuálny register oviec a kôz v chove". Register sa vedie samostatne pre 

každý chov držiteľa zvierat a pre každý druh HZ. Ak sa v danom chove chovajú ovce aj kozy, držiteľ 

zvierat je povinný viesť dva „Individuálne registre oviec a kôz v chove“, pre každý druh HZ zvlášť.  

Predná strana „Individuálneho registra oviec a kôz v chove“ sa vyplní podľa predtlače údajmi 

daného chovu. 

 

Popis jednotlivých stĺpcov registra: 
Poradové číslo listu: Poradové číslo listu v rámci registra. 

 

Číslo riadku: Poradové číslo riadku na liste v registri. 

 

Ušná značka zvieraťa: Identifikačné číslo zaregistrovaného zvieraťa v registri. 

 

Dátum narodenia: Dátum narodenia zaregistrovaného zvieraťa v registri. 

 

Pohlavie: Pohlavie zaregistrovaného zvieraťa v registri. 

 

Plemeno: 

 

Druh produkcie: 

Plemeno alebo plemenná skladba zaregistrovaného zvieraťa v registri – 

nepovinný údaj. 

Potrebné uviesť úžitkové zameranie zvieraťa. 

 

Prísun/nákup: V prípade prísunu/nákupu zvieraťa do chovu, dátum prísunu/nákupu 

a registračné číslo chovu, odkiaľ bolo zviera prisunuté/nakúpené. 

 

Odsun/predaj: V prípade odsunu/predaja zvieraťa z chovu, dátum odsunu/predaja 

a registračné číslo chovu, kde bolo zviera odsunuté/predané. 

 

Identifikačné číslo 

matky: 

 

Identifikačné číslo matky zaregistrovaného zvieraťa v registri – 

potrebné uviesť ak je známa. 

 

Identifikačné číslo otca: Identifikačné číslo otca zaregistrovaného zvieraťa v registri – 

nepovinný údaj. 
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 Do „Individuálneho registra oviec a kôz v chove“ sa zaznamenávajú všetky zmeny, ku ktorým 

dochádza v chove. Zmeny musia byť v „Individuálnom registri oviec a kôz v chove“ zaznamenané do 

48 hodín. Do „Individuálneho registra oviec a kôz v chove“ sa zaznamenávajú tieto zmeny: 

 

 narodenie zvierat, 

 prísun/nákup zvierat do chovu  z iného chovu, 

 odsun/predaj zvierat do iného chovu, 

 prísun zvierat z členských krajín EÚ/import zvierat zo zahraničia, 

 odsun zvierat do členskej krajiny EÚ /export zvierat do zahraničia, 

 odcudzenie, 

 strata vplyvom predátorov, 

 použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka), 

 uhynutie a  likvidácia na mieste. 

 

Pri jednotlivých zmenách sa do „Individuálneho registra oviec a kôz v chove“ zaznamenávajú 

nasledovné údaje: 

 

Narodenie zvierat: - identifikačné číslo zvieraťa 

- dátum narodenia 

- pohlavie 

- kód plemena – nepovinný údaj. 

- identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka 

známa. 

- identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

- druh produkcie  

Prísun/nákup zvierat do chovu 

z iného chovu: 

 

- identifikačné číslo zvieraťa 

- dátum narodenia 

- pohlavie 

- kód plemena – nepovinný údaj. 

- dátum prísunu zvieraťa do chovu 

- registračné číslo chovu, odkiaľ bolo zv. prisunuté 

- identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka 

známa. 

- identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

- druh produkcie 



 
 

11 

 

Prísun  z členských krajín EÚ: - identifikačné číslo zvieraťa 

- dátum narodenia 

- pohlavie 

- kód plemena – nepovinný údaj. 

- dátum prísunu zvieraťa do chovu 

- v poznámke kód štátu alebo názov štátu, odkiaľ bolo zv. 

prisunuté 

- identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka 

známa. 

- identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

- druh produkcie 

 

Import zo zahraničia: - nové identifikačné číslo zvieraťa, ktoré mu bolo 

pridelené na území SR 

- dátum narodenia 

- pohlavie 

- kód plemena – nepovinný údaj. 

- dátum prísunu zvieraťa do chovu 

- v poznámke kód štátu alebo názov štátu, odkiaľ bolo zv. 

prisunuté 

- pôvodné identifikačné číslo zvieraťa aj s kódom krajiny 

- druh produkcie 

 

Odsun/predaj zvierat do iného chovu 

(k záznamu, kde je zviera 

zaevidované): 

 

- dátum odsunu zvieraťa 

- registračné číslo chovu, kde sa zviera odsunulo 

Odsun do členskej krajiny EÚ 

/Export zvierat do zahraničia/ (k 

záznamu, kde je zviera zaevidované): 

- dátum exportu/odsunu zvieraťa z chovu 

- v poznámke kód štátu alebo názov štátu, kde bolo zviera 

vyvezené 

 

Odcudzenie zvieraťa (k záznamu, kde 

je zviera zaevidované): 

 

- dátum, kedy bolo zistené odcudzenie 

- v poznámke text „odcudzenie“ 

Strata vplyvom predátorov (k - dátum, kedy bola zistená strata vplyvom predátorov 
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záznamu, kde je zviera zaevidované): 

 

- v poznámke text „strata vplyvom predátorov“ 

Použitie pre vlastnú spotrebu (k 

záznamu, kde je zviera zaevidované): 

- dátum vykonania zabitia 

- v poznámke text „domáca zakáľačka“ 

 

 

 

Uhynutie a  likvidácia na mieste (k 

záznamu, kde je zviera zaevidované): 

- dátum uhynutia zvieraťa 

- v poznámke text „uhynutie a likvidácia na mieste“ 

 

 

 Pri zahájení evidencie oviec a/alebo kôz v chove sa v „Individuálnom registri oviec a kôz v 

chove“ zaevidujú zvieratá, ktoré sa v chove nachádzajú v čase začiatku vedenia evidencie. Pri 

zaevidovaní tzv. počiatočného stavu sa u každého zvieraťa uvedú nasledovné údaje: 

- identifikačné číslo zvieraťa, 

- dátum narodenia, 

- pohlavie, 

- kód plemena – nepovinný údaj. 

- druh produkcie 

V prípade známej matky a otca zvieraťa aj s uvedením identifikačného čísla matky a otca 

zvieraťa. 

 

"Individuálny register oviec a kôz v chove" je možné viesť aj prostredníctvom softwarovej 

aplikácie (počítačového programu), ktorý poskytuje požadované výstupy a je schválený k používaniu 

organizáciou poverenou vedením centrálneho registra zvierat. 
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5. Hlásenie zmien a premiestnení do CEHZ 
 

Okrem zaznamenávania zmien a premiestnení v „Individuálnom registri oviec a kôz v chove“ 

sa tieto zmeny a premiestnenia hlásia aj do CEHZ. 

Pre účely hlásenia zmien v chove do CEHZ sa používa tlačivo „Hlásenie zmien oviec/kôz“.  

Pre účely hlásenia premiestnení zvierat medzi chovmi do CEHZ sa používa tlačivo „Doklad o 

premiestnení oviec/kôz“. 

 

5.1.  „Hlásenie zmien oviec/kôz“ 
 

 
Tlačivo sa vyhotovuje v 2 exemplároch. Kópiu si ponecháva držiteľ a originál tlačiva sa 

zasiala na pracovisko CEHZ do 7 dni od zmeny  a to preukázateľným spôsobom. Narodenie zvierat  

treba na pracovisko CEHZ nahlásiť do  6 mesiacov veku zvierať alebo pred prvým premiestneným. 

 

Tlačivo sa používa na hlásenie nasledovných zmien: 

 

- narodenie, 

- prísun zvierat z členských krajín/import zvierat zo zahraničia, 

- odsun zvierat do členskej krajiny/export zvierat do zahraničia, 

- odcudzenie, 

- strata vplyvom predátorov, 

- použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka), 

- uhynutie a  likvidácia v chove 

 

 

  

5.1.1. Návod na vyplňovanie tlačiva „Hlásenie zmien oviec/kôz“ 
 

Hlavička tlačiva 
Registračné číslo 

chovu: 

 

Pridelené registračné číslo chovu. 

 

Názov a adresa 

chovu: 

 

Názov a adresa chovu, za ktorý je tlačivo vyplňované. 
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List č.: Poradové číslo listu v rámci jednej zásielky dokladov do CEHZ. 

 

IČO držiteľa zvierat:  

IČO držiteľa zvierat. Uvádzanie IČO držiteľa  

 

Podpis: Podpis osoby, ktorá vyplňovala tlačivo. 

Dňa: Dátum vystavenia tlačiva. 

 

Popis jednotlivých stĺpcov 
Stĺpec A Číslo riadku 

Stĺpec B Číslo ušnej značky zvieraťa 

Stĺpec C Kód udalosti 

Stĺpec D Dátum narodenia, príjmu a úbytku 

Stĺpec E Číslo ušnej značky matky/Registračné číslo chovu - export 

Stĺpec F Číslo ušnej značky otca 

Stĺpec G Kód plemena (aj s podielom krvi) 

Stĺpec H  Druh produkcie 

Záznam jednotlivých zmien 
Narodenie zvieraťa 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 01-narodenie barana, 02-narodenie jahničky, 03-narodenie capka, 04-narodenie 

kozičky. 

 D Dátum narodenia vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

 E Identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka známa. 

 F Identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

 G 
H 

Kód plemena aj s uvedením kódu podielu krvi – nepovinný údaj. 

Druh produkcie 

 

 Pri narodení dvojčiat/trojčiat sa vykoná hlásenie za každé živo narodené jahňa/kozľa 

samostatne. Narodenie mŕtvo narodených zvierat sa hlási len vtedy, ak boli označené 

trvalým označením (ušnou značkou). 

Pri hlásení premiestnenia jatočných oviec/kôz z chovu na bitúnok a zberné stredisko 

nie je potrebné tieto ovce/kozy zaraďovať do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenie 

zmien oviec/kôz“, ale stačí na tieto ovce/kozy nahlásiť premiestnenie zvierat z chovu na 

bitúnok alebo zberné stredisko tlačivom „Doklad o premiestnení oviec/kôz“. V CEHZ 
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software zabezpečí najskôr registráciu zvierat v chove, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú  

( chov narodenia ) a následne im zaeviduje hlásený presun. Tento postup je možné použiť 

iba pri premiestnení jatočných oviec/kôz ( veľkonočné a vianočné jahňatá ) z chovu na 

bitúnok a zberné stredisko! 

 

 

 

   

Narodenie zvieraťa po ET (embryo transfer) – hlási sa v dvoch riadkoch 

 Stĺpec Popis záznamu 

 Prvý riadok: 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 81-narodenie barana po ET, 82-narodenie jahničky po ET, 83-narodenie capka 

po ET, 84-narodenie kozičky po ET. 

 D Dátum narodenia vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

 E Identifikačné číslo matky – recipientky. 

 F Identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

 G 

H 

Kód plemena aj s uvedením kódu podielu krvi – nepovinný údaj. 

Druh produkcie 

 Druhý riadok: 

 E Identifikačné číslo donorky. 

   

Zaregistrovanie staršieho žijúceho zvieraťa 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 21-zaregistrovanie staršieho žijúceho barana, 22-zaregistrovanie staršej žijúcej 

ovce/bahnice, 23- zaregistrovanie staršieho žijúceho capa, 24- zaregistrovanie 

staršej žijúcej kozy. 

 D Dátum narodenia vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

 E Identifikačné číslo matky. Ak je matka neznáma ostáva stĺpec nevyplnený. 

 F Identifikačné číslo otca. Ak je otec neznámi ostáva stĺpec nevyplnený. 

 G 

H 

Kód plemena aj s uvedením kódu podielu krvi – nepovinný údaj. 

Druh produkcie 

   

Prísun zvieraťa z členskej krajiny EÚ – hlási sa v dvoch riadkoch 

 Stĺpec Popis záznamu 
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 Prvý riadok: 

 B Identifikačné číslo zvieraťa s kódom krajiny pôvodu. 

 C 11-prísun barana, 12- prísun ovce, 13- prísun capa, 14- prísun kozy. 

 D Dátum prísunu zvieraťa do chovu vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

 E Kód krajiny, odkiaľ sa zviera doviezlo. 

 Druhý riadok: 

 D Dátum narodenia prisunutého zvieraťa vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, 

rok). 

 E Identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka známa. 

 F Identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

 G 

H 

Kód plemena aj s uvedením kódu podielu krvi – nepovinný údaj. 

Druh produkcie 

   

Import zvieraťa zo zahraničia mimo EÚ – hlási sa v dvoch riadkoch 

 Stĺpec Popis záznamu 

 Prvý riadok: 

 B Identifikačné číslo zvieraťa – ušná značka, ktorá bola zvieraťu pridelená na 

území SR. 

 C 11-import barana, 12-import ovce, 13-import capa, 14-import kozy. 

 D Dátum importu zvieraťa do chovu vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

 E Kód krajiny, odkiaľ sa zviera doviezlo. 

 Druhý riadok: 

 B Identifikačné číslo pôvodnej ušnej značky aj s kódom krajiny pôvodu. 

 D Dátum narodenia importovaného zvieraťa vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, 

rok). 

 E Identifikačné číslo matky – potrebné uviesť ak je matka známa. 

 F Identifikačné číslo otca – nepovinný údaj. 

 G 

H 

Kód plemena aj s uvedením kódu podielu krvi – nepovinný údaj. 

Druh produkcie 

   

Odsun zvieraťa do členskej krajiny EÚ/Export zvieraťa do zahraničia 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 80- odsun/exportu zvieraťa. 

 D Dátum odsunu/exportu zvieraťa z chovu (exportu) vo formáte DDMMRR (deň, 

mesiac, rok). 
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 E Kód krajiny Kód krajiny odsunu/exportu. 

 Registračné číslo 

chovu - export 

Registračné číslo exportnej organizácie, ktorá 

odsun/export zrealizovala. 

   

Odcudzenie zvieraťa 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 40-odcudzenie. 

 D Dátum, kedy bolo odcudzenie zistené vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, 

rok). 

   

Strata vplyvom predátorov - vyžaduje potvrdenie veterinárnym inšpektorom od príslušnej 

 RVPS. 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 41-strata vplyvom predátorov. 

 D Dátum, kedy bola strata zistená vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

   

Uhynutie a  likvidácia na farme - vyžaduje potvrdenie veterinárnym inšpektorom od príslušnej 

 RVPS. 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 51-uhynutie a  likvidácia na mieste. 

 D Dátum uhynutia vo formáte DDMMRR (deň, mesiac, rok). 

   

 

Použitie na vlastnú spotrebu 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 61-použitie pre vlastnú spotrebu. 

 D Dátum vykonania zabitia pre vlastnú spotrebu vo formáte DDMMRR (deň, 

mesiac, rok). 
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Prísun zvieraťa z členskej krajiny EÚ a zabitie na bitúnku /import zvieraťa zo zahraničia 

a zabitie na bitúnku 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa. 

 C 65- prísun/import a zabitie barana na bitúnku, 66- prísun/import a zabitie ovce 

na bitúnku, 67- prísun/import a zabitie capa na bitúnku, 68- prísun/import 

a zabitie kozy na bitúnku. 

 D Dátum prísunu zvieraťa na bitúnok a jeho následného zabitia. 

 E Kód krajiny, odkiaľ bolo zviera na bitúnok dovezené. 

 

 Import a zabitie zvierat na bitúnku hlásia iba bitúnky a to v prípade, keď sú zo zahraničia na 

územie SR dovezené zvieratá na jatočné účely priamo na bitúnok, bez toho, že by boli 

nejaký čas ustajnené v chove. 

 
 

5.2.  „Doklad o premiestnení oviec/kôz 
 

Na hlásenie premiestnení (presunov) oviec/kôz medzi dvoma chovmi slúži tlačivo „Doklad 

o premiestnení oviec/kôz“, pričom pod pojmom chov sa rozumie definícia z kapitoly 1. Týmto 

tlačivom sa teda hlásia nielen presuny medzi dvoma chovmi oviec/kôz, ale aj presuny medzi ostatnými 

zariadeniami, kde sa zvieratá zdržujú alebo sa s nimi v týchto zariadeniach nejakým spôsobom narába. 

 

 

 

5.2.1. Vyplňovanie tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ 
 

Tlačivo „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ (príloha č. 7a) sa vystavuje v troch exemplároch. 

Držiteľ chovu, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú v tlačive „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ v časti 

chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú uvedie: 

- Registračné číslo svojho chovu. 

- Názov a adresu chovu. 

- Dátum záznamu údajov do dokladu. 

- Podpisom potvrdiť vyplnené údaje v tlačive. 

 

V časti „chov, kam sa zvieratá premiestňujú“ uvedie registračné číslo nakupujúceho 

(preberajúceho) chovu. 
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V tele tlačiva uvedie identifikačné čísla premiestňovaných zvierat (stĺpec B) a dátum 

premiestnenia zvierat (stĺpec C). Ak zviera uhynulo a premiestňuje sa na kafilériu, je potrebné 

vyplniť dátum úhynu zvieraťa (stĺpec D). 

Držiteľ zvierat, kam sa zvieratá premiestňujú uvedie v tlačive „Doklad o premiestnení 

oviec/kôz“  v časti chov, kam sa zvieratá premiestňujú: 

- Registračné číslo svojho chovu ( je už vyplnené predchádzajúcim          

              majiteľom/držiteľom chovu). 

- Názov a adresu chovu. 

- Dátum záznamu údajov do dokladu. 

- IČO identifikujúce držiteľa oviec/kôz v chove.   

- Podpisom potvrdí vyplnené údaje v tlačive. 

 

Po vyplnení tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ a jeho potvrdení oboma stranami 

medzi ktorými sa zvieratá premiestňujú, originál tlačiva zašle držiteľ zvierat, kam sa zvieratá 

premiestňujú na adresu CEHZ, jednu kópiu tlačiva si ponechá držiteľ zvierat, odkiaľ sa zvieratá 

premiestňujú a jednu kópiu tlačiva si ponechá držiteľ zvierat, kam sa zvieratá premiestňujú. Originál 

tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ na pracovisko CEHZ zašle ihneď po zrealizovaní 

premiestnenia zvierat  a to do 7 dní a to preukázateľným spôsobom. 

Tlačivo „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ sa vyplňuje aj pri premiestnení zvierat medzi 

chovmi toho istého držiteľa/držiteľa zvierat. Táto zásada sa vzťahuje aj pri premiestnení zvierat na 

pastvu či pri ich návrate z pastvy späť na chov. 

V prípade premiestnenia zvierat medzi dvoma chovmi, ktorý sprostredkoval 

obchodník/sprostredkovateľ sa vyplňuje v tlačive „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ aj časť 

sprostredkovateľ/obchodník, ktorý premiestnenie sprostredkoval. Sprostredkovateľ/obchodník, ktorý 

premiestnenie sprostredkoval uvedie v tejto časti tlačiva: 

- Registračné číslo chovu, ktoré mu bolo pridelené ako 

sprostredkovateľovi/obchodníkovi. 

- Názov a adresu chovu. 

- Dátum záznamu  údajov do dokladu. 

- Podpisom potvrdí vyplnené údaje v tlačive. 

 

Hlásenie premiestnenia  jatočných oviec a kôz z chovu na bitúnok a zberné stredisko 
Pri hlásení premiestnenia jatočných oviec/kôz z chovu na bitúnok alebo zberné stredisko nie je 

potrebné tieto ovce/kozy zaraďovať do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien oviec/kôz“ 

a potom prostredníctvom tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ hlásiť premiestnenie zvierat 

z chovu na bitúnok alebo zberné stredisko. 
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V prípade takéhoto premiestnenia stačí na tieto ovce/kozy nahlásiť premiestnenie zvierat 

z chovu na bitúnok alebo zberné stredisko tlačivom „Doklad o premiestnení oviec/kôz“. Tento postup 

je možné použiť iba pri premiestnení jatočných oviec/kôz ( veľkonočné a vianočné jahňatá ) 

z chovu na bitúnok alebo zberné stredisko! 

 

5.3.  Termíny odosielania tlačiva „Hlásenie zmien oviec/kôz“ a tlačiva 
„Doklad o premiestnení oviec/kôz 

 
Tlačivo „Hlásenie zmien oviec/kôz“ a „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ sa do CEHZ zasiela 

do 7 dní od uskutočneného premiestnenia alebo zmeny a to preukázateľným spôsobom. Narodenie 

zvierat  treba na pracovisko CEHZ nahlásiť do  6 mesiacov veku zvierať alebo pred prvým 

premiestneným. 

 

 

5.4.  Zasielanie dát v elektronickej podobe 
 

5.4.1. Vkladanie dát cez aplikáciu „Prístup farmára“ 

 
Držitelia zvierat, ktorí majú prístup na internet môžu požiadať pracovisko CEHZ o vytvorenie 

a sprístupnenie aplikácie „Prístup farmára“ do systému CEHZ. Prostredníctvom aplikácie „Prístup 

farmára“ je okrem iného umožnené do systému CEHZ vkladať už vytvorené súbory hlásenia 

o zmenách a premiestneniach zvierat v elektronickej podobe v stanovenej štruktúre. Podmienkou pre 

vkladanie zmien a premiestnení zvierat v elektronickej podobe je vedenie evidencie zvierat v chove 

prostredníctvom softwarovej aplikácie, ktorá umožňuje vygenerovať súbor o zmenách 

a premiestneniach v stanovenej štruktúre. 

Požiadavka na vytvorenie aplikácie „Prístup farmára“ do systému CEHZ sa podáva 

prostredníctvom formulára, ktorý poskytuje pracovisko CEHZ. Formulár sa vyplňuje podľa predtlače 

a pravdivosť uvedených údajov ako aj záväznosť vytvorenia aplikácie „Prístup farmára“, musí byť 

potvrdená podpisom držiteľa chovu, hoci prístup môže byť vytvorený aj pre inú osobu. Formulár je 

možné stiahnuť aj z internetovej stránky Plemenárskych služieb SR, š. p., www.pssr.sk 

 

Tlačivo "Hlásenie zmien oviec/kôz“ 
Cez aplikáciu „Prístup farmára“  do systému CEHZ sa vloží súbor vygenerovaný softwarovou 

aplikáciou, ktorá sa používa na vedenie evidencie zvierat v chove. Takto vložený súbor bude prevzatý 

systémom CEHZ a bude spracovaný ako hlásenie o zmenách. 
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Tlačivo „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ 
Alternatívu vkladania hlásení o premiestneniach zvierat medzi dvoma chovmi cez aplikáciu 

„Prístup farmára“ do systému CEHZ je možné využiť iba vtedy, ak obaja držitelia zvierat medzi 

ktorými sa zvieratá premiestňujú majú vytvorenú a sprístupnenú aplikáciu „Prístup farmára“. 

 V prípade splnenia hore uvedenej podmienky, držiteľ zvierat, z ktorého chovu sa zvieratá 

premiestňujú, vloží cez aplikáciu „Prístup farmára“ do systému CEHZ súbor o premiestnení zvierat 

vygenerovaný softwarovou aplikáciou slúžiacou na vedenie evidencie zvierat v chove.  

Držiteľ zvierat, do chovu ktorého sa zvieratá premiestňujú, cez aplikáciu „Prístup farmára“  do 

systému CEHZ potvrdí zrealizovanie tohto premiestnenia zvierat. 

Po vložení a potvrdení súboru, súbor sa prevezme systémom CEHZ a bude spracovaný ako 

hlásenie o premiestnení zvierat. 

 

5.4.2. Štruktúra súborov zasielaných v elektronickej podobe 
 

Štruktúru súborov zasielaných v elektronickej podobe na pracovisko CEHZ stanovuje 

pracovisko CEHZ. Na požiadanie pracovisko CEHZ poskytne štruktúru týchto súborov, aby súbory 

mohli byť implementované do softwarových aplikácií slúžiacich na vedenie evidencie zvierat 

v chovoch. 
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6. Kontrola vstupných a výstupných dát 

6.1.  Výpis chybných dát 
 

Vstupné dáta sú kontrolované z formálneho hľadiska i z hľadiska logických väzieb k už 

registrovaným údajom. V prípade výskytu a zistenia chýb v dátach, budú tieto chyby vytlačené vo 

"Výpise chybných dát". 

Chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ s hviezdičkou pred číslom chyby znamenajú, že 

ohlásený údaj nebol vôbec spracovaný. Chyby bez hviezdičky sú upozornením na určité nezrovnalosti 

v údajoch, ale informácie boli spracované.  

Na chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ je potrebné reagovať a vykonať príslušnú 

opravu (viď. Popis zisťovaných chýb).  

Oprava chýb sa robí využitím tlačív CEHZ, kde treba buď len zopakovať hlásenie 

zmeny/premiestnenia so správnymi údajmi, alebo najprv zrušiť hlásenie zmeny/premiestnenia 

s nesprávnymi údajmi (viď Rušenie omylom nahlásených zmien/premiestnení) a až potom nahlásiť 

zmenu/premiestnenie so správnymi údajmi.  

 

 

 

6.2.  Oprava a rušenie omylom nahlásených zmien/premiestnení 
 

6.2.1. Oprava a rušenie omylom nahlásených zmien tlačivom 
„Hlásenie zmien oviec/kôz“ 

 
V prípade omylom nahlásených zmien  tlačivom „Hlásenie zmien oviec/kôz“ sa oprava 

a rušenie vykonáva tlačivom „Hlásenie zmien oviec/kôz“ a použitím kódov udalostí určených na 

opravu a rušenie omylom nahlásených zmien. 

 

Oprava pohlavia na samca 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa hlásená oprava týka. 

 C Kód udalosti 31. 

   

Oprava pohlavia na samicu 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa hlásená oprava týka. 

 C Kód udalosti 32. 
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Oprava evidovaných údajov zvieraťa (okrem pohlavia) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa hlásená oprava týka. 

 C Kód udalosti 39. 

 V ostatných stĺpcoch sa uvedú správne údaje, ktoré sú opravované (dátum narodenia, 

identifikačné číslo matky, identifikačné číslo otca, plemenná skladba aj s kódom podielu 

krvi, druh produkcie).  

Pri oprave alebo doplnení donorky sa identifikačné číslo donorky uvádza v stĺpci E druhého 

riadku, ktorý nasleduje hneď za riadkom, v ktorom je uvedené identifikačné číslo zvieraťa, 

na ktoré je hlásená oprava. 

   

Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 94. 

 D Dátum rušeného pohybu. 

   

Zrušenie omylom nahlásenej straty vplyvom predátorov (kódom udalosti 41) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 94. 

 D Dátum rušeného pohybu. 

   

Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 51) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 95. 

 D Dátum rušeného pohybu. 

   

Zrušenie omylom nahláseného použitia pre vlastnú spotrebu (kódom udalosti 61) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 95. 

 D Dátum rušeného pohybu. 
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Zrušenie omylom nahláseného prísunu/importu a zabitia zvieraťa na bitúnku (kódom udalosti 

65, 66, 67, 68) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 96. 

 D Dátum rušeného pohybu. 

 E Evidovaná krajina, odkiaľ bol prísun/import nahlásený. 

   

Zrušenie omylom nahláseného odsunu/exportu (kódom udalosti 80) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 98. 

 D Dátum rušeného pohybu. 

 E Evidovaná krajina, kde bol odsun/export nahlásený. 

   

Zrušenie omylom zaregistrovaného zvieraťa (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 

23, 24, 81, 82, 83, 84) 

 Stĺpec Popis záznamu 

 B Identifikačné číslo zvieraťa, ktorého sa rušený pohyb týka. 

 C Kód udalosti 99. 

 Omylom zaregistrované zviera je možné zrušiť iba vtedy ak na zviera neboli nahlásené 

premiestnenia, veterinárne kontroly a zviera nie je matkou alebo otcom iného zvieraťa. 

 

6.2.2. Rušenie omylom nahlásených premiestnení tlačivom „Doklad 
o premiestnení oviec/kôz“ 

 

Rušenie omylom nahláseného premiestnenia tlačivom „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ sa 

uskutočňuje opätovným vyplnením tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“.  

Tlačivo „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ sa vystaví v troch exemplároch. Držiteľ chovu, 

odkiaľ bolo nahlásené omylom evidované premiestenie v tlačive „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ 

v časti chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú uvedie: 

- Registračné číslo svojho chovu. 

- Názov a adresu chovu. 

- Dátum záznamu údajov do dokladu. 

- Podpisom potvrdí vyplnené údaje v tlačive. 
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Pri použití tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ v časti rušenie omylom nahláseného 

premiestnenia zaškrtnutím tejto možností označí, že do CEHZ sa hlási rušenie omylom nahláseného 

premiestnenia. 

V časti „chov, kam sa zvieratá omylom premiestnili“ uvedie registračné číslo nakupujúceho 

(preberajúceho) chovu. 

V tele tlačiva uvedie identifikačné čísla zvierat, ktorých sa rušenie premiestnenia týka (stĺpec 

B) a rušený dátum premiestnenia zvierat (stĺpec C). 

Držiteľ zvierat, kam bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie zvierat uvedie v tlačive 

„Doklad o premiestnení  oviec/kôz“ v časti chov, kam sa zvieratá premiestňujú: 

- Registračné číslo svojho chovu ( je už vyplnené predchádzajúcim          

              majiteľom/držiteľom chovu). 

- Názov a adresu chovu. 

- Dátum záznamu údajov do dokladu. 

- Podpisom potvrdí vyplnené údaje v tlačive. 

 

Po vyplnení tlačiva „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ a jeho potvrdení oboma stranami 

medzi ktorými bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie, originál tlačiva zašle držiteľ 

zvierat, kam bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie na adresu CEHZ, jednu kópiu 

tlačiva si ponechá držiteľ zvierat, odkiaľ bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie a jednu 

kópiu tlačiva si ponechá držiteľ zvierat, kam bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie. 
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7. Kontaktné pracoviská 

 
7.1.  Najbližšie kontaktné pracovisko 

 

Týmito pracoviskami sú regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p. a príslušní 

pracovníci. Regionálne strediská PS SR, š. p. poskytujú tlačivá CEHZ, program na vedenie evidencie 

zvierat v elektronickej podobe, označovací materiál (ušné značky, kliešte) a poradenstvo. 

Kontakty na pracovníkov regionálnych stredísk nájdete na webovej stránke Plemenárskych 

služieb SR, š. p. www.pssr.sk. 

 

7.2. Pracovisko centrálnej evidencie hospodárskych  zvierat 
 

Na nasledovnú adresu sa zasielajú všetky tlačivá CEHZ. 

 

Plemenárske služby SR, š. p. – ÚPZ Žilina 

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 

Rosinská cesta 12 

010 08 Žilina 

tel. č.: 041-5073744 

fax: 041-5008006, 041-5008007 

url: www.pssr.sk/cehz 

e-mail: cehz@pssr.sk 
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8. Prílohy 
 

1. Číselník kódov udalostí 

2. Číselník kódov plemien 

a. Číselník kódov plemien oviec 

b. Číselník kódov plemien kôz 

3. Číselník kódov podielu krvi 

4. Číselník Druhu produkcie 

5. Tlačivo „Registrácia chovu“ 

6. Tlačivo „Individuálny register oviec a kôz v chove“ 

a. Titulný list 

b. Vzor vyplňovania 

7. Tlačivo „Hlásenie zmien oviec/kôz“ 

a. Vzor tlačiva 

b. Vzor vyplňovania 

8. Tlačivo „Doklad o premiestnení oviec/kôz“ 

a. Vzor tlačiva 

b. Vzor vyplňovania 

9. Tlačivo „Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu“ 

10. Formulár - žiadosť o aplikáciu  „Prístup farmára“ 
 



  Príloha č.1 

Číselník kódov udalostí 

 

Kód udalosti Popis udalosti 

01 Narodenie barana 
02 Narodenie jahničky 
03 Narodenie capka 
04 Narodenie kozičky 
11 Prísun barana z členskej krajiny EÚ/Import barana zo zahraničia 
12 Prísun ovce z členskej krajiny EÚ/Import ovce zo zahraničia 
13 Prísun capa z členskej krajiny EÚ/Import capa zo zahraničia 
14 Prísun kozy z členskej krajiny EÚ/Import kozy zo zahraničia 
21 Zaregistrovanie staršieho žijúceho barana 
22 Zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice 
23 Zaregistrovanie staršieho žijúceho capa 
24 Zaregistrovanie staršej žijúcej kozy 
31 Oprava pohlavia na samca 
32 Oprava pohlavia na samicu 
39 Oprava evidovaných údajov zvieraťa (okrem pohlavia) 
40 Odcudzenie 
41 Strata vplyvom predátorov 
51 Uhynutie a  likvidácia na mieste 
61 Použitie pre vlastnú spotrebu (domáca zakáľačka) 
65 Import a zabitie barana na bitúnku 
66 Import a zabitie ovce na bitúnku 
67 Import a zabitie capa na bitúnku 
68 Import a zabitie kozy na bitúnku 
71 Premiestnenie barančeka na dočasnú farmu 
72 Premiestnenie jahničky na dočasnú farmu 
73 Premiestnenie capka na dočasnú farmu 
74 Premiestnenie kozičky na dočasnú farmu 
80 Odsun zvieraťa do členskej krajiny EÚ/Export zvieraťa do zahraničia 
81 Narodenie barana po ET (embryo transfer) 
82 Narodenie jahničky po ET (embryo transfer) 
83 Narodenie capka po ET (embryo transfer) 
84 Narodenie kozičky po ET (embryo transfer) 

94 
Zrušenie omylom nahláseného odcudzenie (kódom udalosti 40)/ straty vplyvom 
predátorov (kódom udalosti 41) 

95 
Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 
51)/ použitia pre vlastnú spotrebu (kódom udalosti 61) 

96 
Zrušenie omylom nahláseného importu a zabitia na bitúnku (kódom udalosti 
65, 66, 67, 68) 

97 
Zrušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka, kozičky (kódmi udalostí 
71, 72, 73 a 74) 

98 Zrušenie omylom nahláseného odsunu/exportu (kódom udalosti 80) 

99 
Zrušenie omylom zaregistrovaného zvieraťa (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 
12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 81, 82, 83, 84) 

 



  Príloha č. 2a 

Číselník kódov plemien oviec 

 

 Kód 
plemena 

Názov plemena 

AM Askánske merino 
BD Blue de Meine 
BE Berrichone du Cher 
BG Bergshaf 
C Cigaja 

CO Corriedale 
F Fínske 

FM Fleisch merino 
HC Gornyj corriedale 
HS Haempshire 
CH Charollais 
IF Ile de France 

KM Kaukazské merino 
L Lein 

LC Lacaune 
LE Leicester 
LI Lincoln 

LM Landschaft merino 
M Merino 

NC Nemecká čiernohlavá ovca 
ND Nemecká dlhovlnová 
NV Nórsky Vilsau 
OD Oxford Down 
R Romanovské 

RM Romney marsch - Kent 
SF Suffolk 
SK Severokaukazské vlnové 
SM Stavropolské merino 
T Texel 
V Pôvodná valaška 

VF Vychodofrízske 
X iné neuvedené, neznáme plemeno 

ZU Zošľachtená valaška ČR 
ZV Zošľachtená valaška 



  Príloha č. 2b 

Číselník kódov plemien kôz 

 

 

 

Kód 
plemena 

Názov plemena 

AL Alpínska koza 
AN Anglonubíjska koza 
BK Biela koza 
BU Búrska koza 
HK Hnedá koza 
KC Koza Kamerunska 
KK Kašmírska koza 
MK Mohérová koza 
X iné neuvedené, neznáme plemeno 

 



   

 
 

Číselník kódov podielov krvi 
 
 

Číselný kód 1. plemeno % 2. plemeno % 3. plemeno % 4. plemeno % 

00 100 0 0 0 
01 87,5 12,5 0 0 
02 75 25 0 0 
03 62,5 37,5 0 0 
04 50 50 0 0 
05 75 12,5 12,5 0 
06 62,5 25 12,5 0 
07 50 37,5 12,5 0 
08 50 25 25 0 
09 37,5 37,5 25 0 
10 62,5 12,5 12,5 12,5 
11 50 25 12,5 12,5 
12 37,5 37,5 12,5 12,5 
13 37,5 25 25 12,5 
14 25 25 25 25 

 
 

 



Druh produkcie: 

 

1- mlieko 

2- mäso 

3- iná 



  
      
   
REGISTRÁCIA CHOVU Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom 
 01 Registrácia nového chovu:  02 Potvrdenie chovu RVPS 

  (dátum, odtlačok pečiatky a podpis) 
 
 

 

 Chov HZ 
 

 Bitúnok 
 

 Spracovateľský závod 
 

 Výstavné priestory 
 

 Zberné stredisko 

 
 

 

 Pasienok 
 

 Tržnica 
 

 Sprostredkovateľ 
 

 Liaheň 
 

 Iné: 

 
 

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu    Registračné číslo:       

a) Oprava/doplnenie údajov: b) Zmena údajov c) Zrušenie chovu 
 

  
 

 
potvrdzuje RVPS 

 
   
 Chovu  

 

Držiteľa   Chovu  
 

Držiteľa  
  
 Štatutárneho orgánu  Kontaktnej osoby  

 
Štatutárneho orgánu  Kontaktnej osoby  

   
 
 
 

 

 
 
 
 

04  Chov Názov:  

Kraj:  Okres:  

Obec:  PSČ:  

Ulica:  Súradnice 
GIS: 

 X:  

Súpisné číslo:   Y:  
      

05  Druh HZ   
 

HD  
 

ošípané  
 

ovce  
 

kozy  
 

kone  
 

hydina  
 

bežce 
   

 

ryby  
 

včely  
 

králiky  
 

kožušinové zvieratá     
06  Držiteľ 

 
Obchodné meno/  
meno a priezvisko:  

    IČO/rodné číslo: PSČ:  

Obec:  Tel. číslo:  

Ulica:  Číslo faxu:  

Súpisné číslo:  E-mailová adresa:  
 
07  

 
Štatutárny orgán  

 
Titul pred 
menom: 

   
za: 

   
 Dátum narodenia: 

Priezvisko:  Meno:  

Obec:  PSČ:  

Ulica:  Tel. číslo:  

Súpisné číslo:  Číslo mobilu:  

E-mailová adresa:  Číslo faxu:  
 

08  Kontaktná 
osoba 

Obchodné meno/ 
meno a priezvisko:  

IČO/dát. narodenia: PSČ:  

Obec:  Tel. číslo:  

Ulica:  Číslo mobilu:  

Súpisné číslo:  E-mailová adresa:  
      

09  Doručovacia 
adresa 

            
Obec:  PSČ:   

 Ulica:  Súpisné  číslo: 
      
  10  Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:   



 
Návod na vyplňovanie tlačiva „Registrácia chovu“ 

 
01 Registrácia nového chovu Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu 

zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom 
iný neuvedený typ chovu. 

02 Potvrdenie chovu RVPS  Pri registrovaní nového chovu miesto pre odtlačok pečiatky a podpis 
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
(RVPS), ktorý posúdi spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa 
(HZ) alebo na iný účel. Veterinárny lekár príslušnej RVPS uvedie aj dátum 
potvrdenia chovu RVPS. 

03 Oprava/doplnenie/zmena 
údajov/zrušenie chovu 

Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov 
už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu. 

03 a) Oprava/doplnenie údajov Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej opravu/doplnenie údajov 
hlásite (napr. oprava obchodného mena alebo mena a priezviska držiteľa alebo 
kontaktnej osoby, doplnenie súpisného čísla ulice v adrese chovu a pod.). 

03 b) Zmena údajov Zaškrtnite zodpovedajúce políčko položky, ktorej zmenu údajov hlásite  
(napr. zmena adresy sídla držiteľa, zmena kontaktnej osoby a pod.). 

03 c) Zrušenie chovu Zaškrtnite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy HZ, 
ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná RVPS. 

04 Chov Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú 
súradnice GIS X a Y., ktoré zapíše príslušná RVPS. 

05 Druh HZ Zaškrtnite zodpovedajúci druh/druhy HZ v chove. Pri doplnení ďalšieho druhu 
HZ v registrovanom chove sa vyžaduje potvrdenie RVPS. 
 
Pri rušení chovu (bod 03 c) označte druh/druhy HZ, ktoré požadujete zrušiť. 

06 Držiteľ Uveďte údaje držiteľa  podľa predtlače. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba, 
fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická  osoba zodpovedná za všetky  
hospodárske zvieratá  v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak je 
držiteľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, je potrebné uviesť 
jej pridelené IČO. Ak je držiteľom fyzická osoba, je potrebné uviesť jej rodné 
číslo. Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvalom pobyte, fyzická osoba – 
podnikateľ údaj o mieste podnikania a právnická osoba údaj o sídle. 

07 Štatutárny orgán Ak  je držiteľ chovu právnická osoba (s.r.o., a.s. a pod.), uveďte údaje 
vybraného štatutárneho orgánu podľa predtlače. 

08 Kontaktná osoba Uveďte údaje kontaktnej osoby podľa predtlače.  
09 Doručovacia pošta Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná 

s adresou chovu. 
10 Podpis a odtlačok pečiatky 

držiteľa 
Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom prípadne aj odtlačkom pečiatky, ak je 
k dispozícii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



    
 

   
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

INDIVIDUÁLNY  REGISTER   
OVIEC A KÔZ V CHOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

INDIVIDUÁLNY  REGISTER   
OVIEC A KÔZ  V CHOVE    

 
 
 
 

Od mesiaca/roka ………………… 

     Poradové číslo zošita ……………………… 

 

 

 

 

Registračné číslo 
chovu 

      

 
 
 
 
 
 

Meno a priezvisko držiteľa alebo obchodné meno držiteľa:   
 
………………………………………………...............………………………………………… 
 
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo držiteľa:   
 
………………………………………………...............………………………………………… 
 
Telefónne číslo:   Číslo faxu:   e-mail. adresa: 
 
………………………………………………...............………………………………………… 

 



Príloha č. 5

Poradové číslo listu 1

Ušná značka zvieraťa a

Plemeno (nepovinný údaj)

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa prečiarknite
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Príloha č. 5

Prísun/nákup Ušná značka matky (nepovinný údaj)Odsun/predaj

1

Pozn.: Pozn.:

24 4 8 9

1 5 6
Pozn.: návrat z výstavy AX 2005 Pozn.:

S K

3 1S K5 9V 1 0 2

4 8 9 24

5 6
Pozn.: Pozn.: výstava AX 2005

S K

3 1 1S K0 2 5 9

2

16.8.2005

V 1

4 4 8 9

2 1 1
Pozn.: odcudzenie Pozn.:

S K

3 2S K

2 9 9 81 0 5

0 5
Pozn.: import Nemecko Pozn.:

D E

0 1 2 01D E

92 5 2 9

1 1 3
Pozn.: PD Horná Dolina Pozn.:

S K

5 2S K5 54 0 1 6

6 2 2 24

5 0
Pozn.: Pozn.: odsun na bitúnok

S K

2 5 2S K0 2 0 1

1

28.4.2005

B 1

4 6 1 5

3 5 0
Pozn.: Pozn.: odsun do kafilérie

S K

2 53 S K3 0 2 0
15.9.2005

K

10.4.2005

20.8.2005

2.9.2005

15.9.2005

4 6 1 5

4 52 5 0K

S K
Pozn.:

S
Pozn.:

5 14
Pozn.:

6 1

0 0

S K

2 5 5S K
Pozn.:

Kód kraj. Poradové číslo zvieraťa

Dátum Registračné číslo chovu

Kód kraj. Poradové číslo zvieraťa

Ušná značka otca (nepovinný údaj)Dátum Registračné číslo chovu



Príloha č. 5

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Úžitkové zameranie*: mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosť                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Poznámka: dátum označenia zvieraťa

Druh produkcie*: mlieko, mäso, iné                                                                                                                                          *nehodiace sa preškrtnúť

Pod
iel

 kr
vi

D
át

um
na

ro
de

ni
a

Po
hl

av
ie

Plemeno (nepovinný údaj)

1. 
ple

men
o %

2. 
ple

men
o%

3. 
ple

men
o %

4. 
ple

men
o %Č

ís
lo

ria
dk

u

Identifikačný kód zvieraťa

Kód krajiny Identifikačný kód zvieraťa

Poradové číslo listu 1



Príloha č. 5

Prísun/nákup Identifikačný kód matky Odsun/predaj

Dátum Registračné číslo chovu

Kód kraj. Identifikačný kód zvieraťa

Dátum Registračné číslo chovu

Kód kraj. Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód otca (nepovinný údaj)

Pozn.: Pozn.:

Pozn.: Pozn.:

Pozn.:

Pozn.: 

Pozn.: Pozn.: 

Pozn.: Pozn.: 

Pozn.: Pozn.:

Pozn.:

Pozn.: Pozn.:

Pozn.: 

Pozn.: Pozn.:

Pozn.: Pozn.:



CEHZ Hlásenie zmien oviec/kôz
(narodenie, import, export, odcudzenie, domáca zakáľačka, likvidácia na mieste, strata vplyvom predátorov)

Názov a adresa chovu: List č.:

Podpis: Dňa:

A H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

C D

Registračné číslo chovu
- export

Deň

F

Mesiac

Registračné číslo chovu:

D
ru

h 
pr

od
uk

ci
e

IČO držiteľa:

Identifikačný kód otca
Identifikačný kód matky

Po
di

el
kr

vi

Kód plemena

3.
 p

le
m

en
o

1.
 p

le
m

en
o

2.
 p

le
m

en
o

4.
 p

el
m

en
oIdentifikačný kód zvieraťa

Č
ís

lo
 ri

ad
ku

G

Kód
krajinyIdentifikačný kód zvieraťa

Kó
d 

ud
al

os
tiIdentifikačný kód zvieraťa

Kód
krajiny

B E

Kód
krajiny

Dátum narodenia,
príjmu a úbytku

Rok Identifikačný kód zvieraťa



CEHZ Hlásenie zmien oviec/kôz
(narodenie, import, export, odcudzenie, domáca zakáľačka, likvidácia na mieste, strata vplyvom predátorov)

Názov a adresa chovu: List č.:

9 9 9 9 9 9 9 9 Podpis: Dňa:

A H

1 S K 2 0 0 1 3 3 0 1 0 6 0 8 0 5 S K 2 5 5 0 0 S K 4 6 1 5 1 Z V M 0 4 1
2 S K 2 0 0 1 3 4 0 2 0 6 0 8 0 5 S K 2 5 4 5 0 S K 4 6 1 5 1 Z V 0 0 1
3 S K 2 2 0 1 2 9 2 2 1 7 0 9 0 2 C 0 0 1
4 D E 1 2 0 0 1 3 6 1 1 0 7 0 8 0 5 D E 1
5 1 5 0 2 0 4 D E 9 9 8 1 2 3 K 0 0
6 S K 3 0 0 5 8 5 1 2 0 9 0 8 0 5 U A 1
7 U A 8 0 0 5 6 5 6 0 2 0 3 0 3 U A 7 7 6 5 4 3 2 M 0 0
8 S K 2 0 0 2 0 1 4 0 0 9 0 8 0 5
9 S K 2 0 0 2 0 2 4 1 1 0 0 8 0 5
10 S K 2 0 0 2 0 3 5 1 1 0 0 8 0 5
11 S K 2 0 0 2 0 4 6 1 1 1 0 8 0 5
12 S K 2 0 0 2 0 5 8 0 1 1 0 8 0 5 I T E 1 0 2 5 5
13 S K 2 0 0 2 0 6 8 1 1 2 0 8 0 5 S K 2 5 4 6 0 S K 4 6 2 5 2 Z V C V F 0 8 1
14 S K 5 5 4 6 6
15 S K 2 0 0 2 0 1 9 4 0 9 2 8 0 5
16 S K 2 0 0 1 3 3 3 2
17 S K 2 0 0 1 3 4 3 9 0 6 0 9 0 5 2
18

19

20

21

22

23

24

25

Tomašovič

G

Kód
krajiny

Kód
krajiny

B E

Č
ís

lo
 ri

ad
ku

13.4.2015

C D

Registračné číslo chovu
- export

Deň

F

Mesiac

Kód plemena

3.
 p

le
m

en
o

1.
 p

le
m

en
o

2.
 p

le
m

en
o

4.
 p

el
m

en
oIdentifikačný kód zvieraťa

Kód
krajiny

Registračné číslo chovu:

1 2
FARMA oviec a kôz, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina

D
ru

h 
pr

od
uk

ci
e

IČO držiteľa:

Identifikačný kód otca
Identifikačný kód matky

Po
di

el
kr

vi

Dátum narodenia,
príjmu a úbytku

Rok Identifikačný kód zvieraťa

3 4 5

Identifikačný kód zvieraťa

Kó
d 

ud
al

os
tiIdentifikačný kód zvieraťa

6



CEHZ List č.

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

Registračné číslo dopravcu (číslo povolenia): Meno a priezvisko alebo obchodné meno dopravcu: Registračná značka vozidla: Podpis:
Dopravca

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

Deň Mesiac

D

Číslo 
riadku

A

Identifikačný kód zvieraťa
Kód

krajiny Identifikačný kód zvieraťa Deň

28

29

Identifikačný kód zvieraťa Dátum premiestnenia

B B C

12

13

21

14

22

23

25

26

27

6

7

8

9

10

11

20

1

2

16

17

24

3

4

5

18

19

Zrušenie 
omylom 

nahláseného 
premiestnenia

Doklad o premiestnení oviec a kôz

Rok

Dátum úhynu

Kód
krajiny Identifikačný kód zvieraťa Deň

D

IČO držiteľa zvierat:

Sprostredkovateľ, ktorý premiestnenie sprostredkoval

Číslo 
riadku Mesiac Mesiac Rok

15 30

Rok

Dátum premiestnenia

CA

Dátum úhynu

Deň Mesiac Rok



CEHZ List č.

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

6 6 6 6 6 6 6 6

Názov a adresa chovu: Dátum: Podpis:

Registračné číslo dopravcu (číslo povolenia): Meno a priezvisko alebo obchodné meno dopravcu: Registračná značka vozidla: Podpis:

S K 2 0 0 1 3 4 1 3 0 4 1 5 1 2 0 4 1 5

Číslo 
riadku Mesiac

15 30

Rok

Dátum premiestnenia

CA

Dátum úhynu

Deň Mesiac Rok

1

2

16

Rok

Dátum úhynu

Kód
krajiny Identifikačný kód zvieraťa Deň Mesiac Rok

Identifikačný kód zvieraťa Dátum premiestnenia

Deň Mesiac

Zrušenie 
omylom 

nahláseného 
premiestnenia

Doklad o premiestnení oviec a kôz

0 5

4

5

18

19

12

24

3

13

21

14

22

23

25

26

27

6

7

8

9

10

11

29

28

B B C

20

Identifikačný kód zvieraťa
Kód

krajiny Identifikačný kód zvieraťa Deň

D

Číslo 
riadku

A

17

D

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

51 2 3 4 6 Tomšovič13.4.2015Farma oviec a kôz, Rosinska cesta 12 , 010 08 Žilina

VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka 13.4.2015 Taška

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

K 1 0 2

IČO držiteľa zvierat:

Sprostredkovateľ, ktorý premiestnenie sprostredkoval

Dopravca



Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu                                                                                                          

 
Registračné číslo  SK            
Farma pôvodu zvierat  

 
 

Vyhotovil............................................    Dňa.................................  Podpis......................................... 
 
 

Č
ís

lo
 ri

ad
ka

 Číslo ušnej značky zvieraťa - identifikačné číslo zvieraťa 

   
   

 Č
ís

lo
 

   
   

 z
m

en
y 

Dátum premiestnenia 

Kód 
krajiny 

  D
eň

 

M
es

ia
c 

R
ok

 
 

1                                       
2                                       
3                                       
4                                       
5                      

Identifikačné údaje chovateľa, na ktorého dočasnú farmu bolo zviera premiestnené 
Meno...................................................... Priezvisko...............................................  Titul.........................   
Číslo OP                   

Adresa trvalého bydliska 
Dátum narodenia: PSČ: 
Obec: Číslo telefónu: 
Ulica: Číslo faxu: 
Popisné č.: e-mailová adresa: 
Spôsob prepravy(EČV vozidla): 

Adresa dočasnej farmy, kam bolo zviera premiestnené * 
Obec: PSČ: 
Ulica: Číslo telefónu: 
Popisné č. : Číslo faxu: 
 
 
Zmena :  71 - premiestnenie barančeka na dočasnú farmu,    72 - premiestnenie jahničky na dočasnú farmu,   
                73 - premiestnenie capka na dočasnú farmu,           74 - premiestnenie kozičky na dočasnú farmu 
                97 - rušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka a kozičky (hlásené kódom 71, 72, 73 a 74). 
 
* vypĺňa sa, ak adresa dočasnej farmy kam bolo zviera premiestnené nie je totožná s adresou trvalého bydliska 
               
Kupujúci svojím podpisom  
 

- sa zaväzuje dodržiavať ochranu  zvierat pri  zabíjaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- dáva súhlas so spracovaním osobných údajov na účely identifikácie a registrácie zvierat podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 
 
Dokument je určený na účely hlásenia o premiestnení zvierat na porážku do 7 dní od dátumu ich premiestnenia. 

 
 
 
 
 
V..................................................dňa................................................................. 
 
 
 
 
 

Odtlačok pečiatky a podpis                                          
predávajúceho 

Podpis                                                                      
kupujúceho 

 



Názov a adresa 
organizácie / meno a 
priezvisko:*

 

 Plemenárske služby SR, š. p. 
Účelové plemenárske zariadenie v Žiline 
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat 
Rosinská cesta 12 
010 08 Žilina

 

Vec: Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“  

     Žiadame o pridelenie „Prístupu chovateľa (farmára)“ do databázy Centrálnej evidencie 
hospodárskych zvierat.

registračné číslo chovu 
(chovov):*

Kontaktná osoba (meno 
a priezvisko):*

Kontaktná poštová 
adresa:*

tel. číslo:

e-mail adresa:

IČO alebo rodné číslo:**

Mená držiteľov v 
jednotlivých chovoch 
(nepovinný údaj):

*  Povinný údaj.  

**  Povinný údaj. IČO subjektu alebo rodné číslo pokiaľ sa jedná o chovateľa ako fyzickú osobu neregistrovanú ako SHR.

 

 

Pečiatka a podpis zástupcu organizácie
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