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18
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. januára 2012
o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Označenie ovce a kozy
(1) Prvotné označenie ovce a kozy sa vykonáva do 24
hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je
dočasné a podľa neho možno spoľahlivo určiť identitu
ovce alebo kozy a ich matky.
(2) Trvalé označenie1) ovce a kozy sa vykonáva
a) dvoma plastovými ušnými značkami s jedinečným
číslom,
b) jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým
identifikátorom,2)
c) jednou plastovou ušnou značkou ovce alebo kozy do
veku 12 mesiacov,
d) iným spôsobom podľa osobitného predpisu1) len
ovce alebo kozy, ktoré nemožno označiť plastovou
ušnou značkou zo zdravotných dôvodov.
(3) Predmetom obchodu v rámci Európskej únie
môžu byť len ovce a kozy s trvalým označením podľa odseku 2 písm. b).
(4) Trvalé označenie sa vykoná pred premiestnením
ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa narodili, najneskôr však do šiestich mesiacov od narodenia.
(5) Označenie ovce alebo kozy iným identifikačným
prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť
označenie a nesmie byť zameniteľné s označením ovce
alebo kozy podľa odseku 2.
§2
Ušná značka
(1) Za ušnú značku sa považuje hranatá ušná značka
alebo terčík. Vzor popisu ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky, ovca alebo koza sa označí náhradnou ušnou znač1

kou, ktorá obsahuje pôvodné abecedné a číselné znaky
a identifikátor duplikátu. Osobitnú evidenciu o vydaní
náhradných ušných značiek vedie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 zákona (ďalej len „poverená osoba“).
§3
Označovanie ovce a kozy dovezenej zo zahraničia
Ovca a koza dovezená z krajiny, ktorá nie je členským
štátom Európskej únie, ktorá bola podrobená
kontrole3) a zostáva v chove, sa označí podľa § 1 do 14
dní po vykonaní kontroly, najneskôr pred jej premiestnením do ďalšieho chovu.
§4
Likvidácia ušnej značky
Ušné značky uhynutej alebo zabitej ovce a kozy sa
musia znehodnotiť4) a nesmú sa znovu použiť na označenie ovce a kozy.
§5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1) Založenie nového chovu sa nahlási poverenej osobe pred začatím činnosti a pred prvým premiestňovaním oviec a kôz do chovu.
(2) Pri registrácii chovu sa poverenej osobe predkladá
doklad na registráciu chovu potvrdený regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
(3) Oznámenie o ukončení chovu sa predkladá poverenej osobe do siedmich dní od skončenia činnosti.
(4) Vzor registrácie chovu je uvedený v prílohe č. 2.
(5) Na základe tlačiva registrácie chovu sa pridelí
chovu registračné číslo. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný
kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Registračné číslo chovu sa pri zmene vlastníka alebo drži-

) Príloha časť A nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa stanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec
a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 005, 9. 1. 2004).
2
) Príloha časť A šiesty bod nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
3
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie Slovenskej republiky z tretích krajín v znení neskorších predpisov.
4
) § 18 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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teľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice, druh a rozsah činností daného objektu.
(6) Na označenie chovu5) sa používajú tieto
abecedno-číselné kódy:
a) chov oviec a kôz
000000,
b) karanténa
A00000,
c) bitúnok
B00000,
d) exportná organizácia
E00000,
e) spracovateľský závod
K00000,
f) veterinárna nemocnica
N00000,
g) sprostredkovateľ/podnikateľ
O00000,
h) pastva/salaš
P00000,
i) tržnica
T00000,
j) štátny veterinárny a potravinový ústav
U00000,
k) výstavné priestory
V00000,
l) zberné stredisko
Z00000.
(7) Pri zmene vlastníka alebo doplnení ďalšieho vlastníka chovu sa doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho vlastníka chovu.
§6
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej
len „centrálny register“) sa eviduje
a) registračné číslo chovu,
b) názov a adresa chovu,
c) údaje o vlastníkovi a o držiteľovi oviec a kôz
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt štatutárneho zástupcu,
ak ide o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby
– podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d) údaje o zvierati
1. jedinečné číslo zvieraťa,
2. deň, mesiac a rok narodenia,
3. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
4. každá zmena oviec a kôz držaných v chove podľa
číselníka kódov uvedených v prílohe č. 3 a dátum,
kedy k zmene došlo,
5. dátum premiestnenia zvieraťa,
6. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,
e) geografické súradnice chovu, okrem sprostredkovateľa nákupu a predaja zvierat a exportnej organizácie.
f) druh produkcie, iba v chove oviec a kôz.
§7
Doklad o premiestnení ovce a kozy
(1) Doklad o premiestnení ovce a kozy sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa premiestnenia
ovce a kozy. Doklad o premiestnení ovce a kozy sa zasiela z chovu, do ktorého sa ovca a koza premiestnili.
(2) Vzor dokladu o premiestnení ovce a kozy je uvedený v prílohe č. 4.
5
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(3) Doklad o premiestnení ovce a kozy možno zasielať
aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§8
Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy
na dočasnú farmu
(1) Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu sa na účely ich identifikácie zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa
ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa
ovca alebo koza premiestnili.
(2) Dočasnou farmou je chov oviec alebo kôz fyzickou
osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá
nie je registrovaná v centrálnom registri, alebo právnickou osobou, ktorá nie je registrovaná v centrálnom registri, ktorá nadobúda ovce alebo kozy na účely zabitia,
do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.
(3) Poskytnúť ovcu alebo kozu na dočasnú farmu
možno len vtedy, ak v deň zabitia vek ovce alebo kozy
nie je vyšší ako 12 mesiacov.
(4) Vzor hlásenia podľa odseku 1 je uvedený v prílohe
č. 5.
§9
Hlásenie zmien oviec a kôz
(1) Hlásenie zmien sa zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny, ak ide o narodenie a dovoz
z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
do siedmich dní odo dňa trvalého označenia oviec alebo
kôz.
(2) Vzor hlásenia zmien oviec a kôz je uvedený v prílohe č. 6.
(3) Pri hlásení zmien stavu oviec a kôz sa používa číselník kódov podľa prílohy č. 3.
(4) Hlásenie zmien oviec a kôz možno zasielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 10
Individuálny register oviec a kôz v chove
(1) Individuálny register oviec a kôz sa vedie v každom chove s výnimkou prepravcov.
(2) V každom individuálnom registri oviec a kôz v chove sa na prvej strane uvádza
a) registračné číslo chovu,
b) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby alebo
fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno
a sídlo právnickej osoby vlastníka/držiteľa.
(3) Individuálny register oviec a kôz v chove obsahuje
údaje o
a) držiteľovi a vlastníkovi
1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,

) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2005 Z. z.
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2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby
– podnikateľa a sídlo právnickej osoby.
b) ovci a koze
1. jedinečné číslo zvieraťa a dátum identifikácie,6)
2. deň, mesiac a rok narodenia,
3. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
4. každá zmena ovce a kozy v chove a dátum, kedy
k zmene došlo.
(4) Individuálny register oviec a kôz v chove sa vedie
v písomnej forme alebo elektronickej forme. Individuálny register oviec a kôz v chove spolu so sprievodnými
dokladmi sa uchováva najmenej tri roky7) od posledného vykonaného záznamu.
(5) Vzor individuálneho registra oviec a kôz v chove je
uvedený v prílohe č. 7.

§ 11
Prechodné ustanovenie
Označenie oviec a kôz podľa doterajších predpisov sa
považuje za označenie oviec a kôz podľa tejto vyhlášky.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky č. 371/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii oviec
a kôz.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

6
7

) Príloha časť B druhý bod nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
) Čl. 5 tretí bod a čl. 6 tretí bod nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 18/2012 Z. z.

VZOR

Popis ušnej znaky

Abecedný dvojmiestny
kód pre oznaenie krajiny
(pre Slovenskú republiku
– SK)

SK

1234567

ísla íselného radu pre
oznaenie jedinca

Popis teríka

SK

1234567
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Abecedný dvojmiestny kód pre
oznaenie krajiny (pre Slovenskú
republiku – SK)

ísla íselného radu pre
oznaenie jedinca oviec,
resp. kôz
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

VZOR
REGISTRÁCIA CHOVU

Tlaþivo vyplĖte paliþkovým písmom!

01 Registrácia nového chovu:
Chov HZ

Bitúnok

SpracovateĐský závod

Výstavné priestory

Pastva

Tržnica

SprostredkovateĐ

Iné:

Zberné stredisko

02 Schválenie chovu RVPS

03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registraþné þíslo:
a) Oprava/doplnenie údajov

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

Chovu

Vlastníka

Chovu

Vlastníka

Štatutár. zástupcu

DržiteĐa

Štatutár. zástupcu

DržiteĐa

04 Chov

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSý:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Popis. þ.:
05 Druh HZ
06 Vlastník

HD

ošípané

ovce

X:
Y:

kozy

Názov/
meno a priezvisko:
IýO/dát. narodenia:

PSý:

Obec:

Telefón:

Ulica:

Fax:

Popis. þ.:

e-mail:

07 Štatutárny zástupca

Titul pred:

za:

dát. narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSý:

Ulica:

Telefón:

Popis. þ.:

Mobil:

e-mail:
08 DržiteĐ

potvrdzuje RVPS

Fax:

Názov/
meno a priezvisko:
IýO/dát. narodenia:

09 Doruþovacia

PSý:

Obec:

Telefón:

Ulica:

Fax:

Popis. þ.:

e-mail:

Obec:

adresa

Ulica:

PSý:
Popis. þ.:
10 Podpis a odtlaþok peþiatky vlastníka/držiteĐa:
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Návod na vyplňovanie tlačiva Registrácia chovu
01

Registrácia
nového chovu

02

Schválenie chovu
RVPS

03

Oprava/doplnenie
/zmena
údajov/zrušenie
chovu
Oprava/doplnenie
údajov

03 a)

03 b)

Zmena údajov

03 c)

Zrušenie chovu

04

Chov

05

Druh HZ

06

Vlastník

07
08

Štatutárny
zástupca
Držiteľ

09

Doručovacia adresa

10

Podpis
a odtlačok pečiatky
vlastníka/držiteľa
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Pri registrovaní nového chovu zaškrtnutím políčka označte typ chovu
zodpovedajúci jeho povahe a charakteru. V prípade možnosti iné uveďte textom
iný neuvedený typ chovu.
Pri registrovaní nového chovu miesto na odtlačok pečiatky veterinárneho lekára
príslušnej RVPS, ktorý posúdi a schváli spôsobilosť objektu na chov HZ alebo
na iný účel.
Uveďte registračné číslo chovu, ak požadujete opravu/doplnenie/zmenu údajov
už zaregistrovaného chovu alebo zrušenie zaregistrovaného chovu.

Začiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite opravu/doplnenie
údajov (napr. oprava mena držiteľa, doplnenie popisného čísla ulice v adrese
chovu a pod.).
Začiarknite zodpovedajúce políčko položky, pri ktorej hlásite zmenu údajov
(napr. zmena adresy sídla vlastníka, zmena držiteľa a pod.).
Začiarknite, ak požadujete zrušiť chov. Ďalej v bode 05 označte druh/druhy
HZ, ktoré v chove požadujete zrušiť. Zrušenie chovu potvrdzuje príslušná
RVPS.
Uveďte údaje registrovaného chovu podľa predtlače. V časti chov sa uvádzajú
súradnice GIS X a Y, ktoré zapíše príslušná RVPS.
Začiarknite 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.
Uveďte údaje vlastníka chovu podľa predtlače. Pod pojmom vlastník sa rozumie
fyzická osoba alebo právnická osoba vlastniaca chov a/alebo HZ. Ak má
vlastník chovu pridelené IČO, vyžaduje sa jeho uvedenie.
Ak vlastníkom chovu/zvierat je právnická osoba (s. r. o., a. s. a pod.), uveďte
údaje vybraného štatutárneho zástupcu podľa predtlače.
Uveďte údaje držiteľa chovu podľa predtlače. Pod pojmom držiteľ sa rozumie
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá, a to i na
prechodný čas.
Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je totožná
s adresou chovu.
Potvrďte uvedené údaje svojím podpisom alebo aj odtlačkom pečiatky.
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

Číselník kódov udalostí
01
02
03
04
11
12
13
14
21
22
23
24
31
32
39
40
41
51
61
65
66
67
68
71
72
73
74
80
81
82
83
84
94
95
96
97
98
99

Narodenie barana
Narodenie jahničky
Narodenie capka
Narodenie kozičky
Dovoz barana z členského štátu EÚ/Dovoz barana z tretej krajiny
Dovoz ovce z členského štátu EÚ/Dovoz ovce z tretej krajiny
Dovoz capa z členského štátu EÚ/Dovoz capa z tretej krajiny
Dovoz kozy z členského štátu EÚ/Dovoz kozy z tretej krajiny
Zaregistrovanie staršieho žijúceho barana
Zaregistrovanie staršej žijúcej ovce/bahnice
Zaregistrovanie staršieho žijúceho capa
Zaregistrovanie staršej žijúcej kozy
Oprava pohlavia na samca
Oprava pohlavia na samicu
Oprava evidovaných údajov ovce alebo kozy (okrem pohlavia)
Odcudzenie
Strata vplyvom predátorov
Uhynutie a likvidácia na mieste
Zabitie na súkromnú domácu spotrebu (domáca zakáľačka)
Dovoz a zabitie barana na bitúnku
Dovoz a zabitie ovce na bitúnku
Dovoz a zabitie capa na bitúnku
Dovoz a zabitie kozy na bitúnku
Premiestnenie barančeka na dočasnú farmu
Premiestnenie jahničky na dočasnú farmu
Premiestnenie capka na dočasnú farmu
Premiestnenie kozičky na dočasnú farmu
Vývoz ovce a kozy do členského štátu EÚ/Vývoz ovce a kozy do tretej krajiny
Narodenie barana po ET (embryo transfer)
Narodenie jahničky po ET (embryo transfer)
Narodenie capka po ET (embryo transfer)
Narodenie kozičky po ET (embryo transfer)
Zrušenie omylom nahláseného odcudzenia (kódom udalosti 40)/straty vplyvom predátorov (kódom
udalosti 41)
Zrušenie omylom nahláseného uhynutia a likvidácie na mieste (kódom udalosti 51)/zabitia na
súkromnú domácu spotrebu (kódom udalosti 61)
Zrušenie omylom nahláseného dovozu a zabitia na bitúnku (kódmi udalostí 65, 66, 67, 68)
Zrušenie premiestnenia barančeka, jahničky, capka a kozičky (kódmi udalostí 71, 72, 73 a 74)
Zrušenie omylom nahláseného vývozu (kódom udalosti 80)
Zrušenie omylom zaregistrovanej ovce a kozy (kódmi udalostí 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 21, 22,
23, 24, 81, 82, 83, 84)
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Číselník kódov plemien oviec
AM
BD
BE
BG
C
CO
F
FM
HC
HS
CH
IF
KM
L
LC
LE
LI
LM
M
NC
ND
NV
OD
R
RM
SF
SK
SM
T
V
VF
X
ZU
ZV

Askánske merino
Blue de Meine
Berrichone du Cher
Bergshaf
Cigaja
Corriedale
Fínske
Fleisch merino
Gornyj corriedale
Haempshire
Charollais
Ile de France
Kaukazské merino
Lein
Lacaune
Leicester
Lincoln
Landschaft merino
Merino
Nemecká čiernohlavá ovca
Nemecká dlhovlnová
Nórsky Vilsau
Oxford Down
Romanovské
Romney Marsh–Kent
Suffolk
Severokaukazské vlnové
Stavropoľské merino
Texel
Pôvodná valaška
Východofrízske
iné neuvedené, neznáme plemeno
Zošľachtená valaška ČR
Zošľachtená valaška

Číselník kódov plemien kôz
AL
AN
BK
BU
HK
KC
KK
MK
X

Alpínska koza
Anglonubíjska koza
Biela koza
Búrska koza
Hnedá koza
Koza kamerunská
Kašmírska koza
Mohérová koza
iné neuvedené, neznáme plemeno
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Číselník kódov podielov krvi
Číselný kód
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

© IURA EDITION, spol. s r. o.

1. plemeno %
100
87,5
75
62,5
50
75
62,5
50
50
37,5
62,5
50
37,5
37,5
25

2. plemeno %
0
12,5
25
37,5
50
12,5
25
37,5
25
37,5
12,5
25
37,5
25
25

3. plemeno %
0
0
0
0
0
12,5
12,5
12,5
25
25
12,5
12,5
12,5
25
25

4. plemeno %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,5
12,5
12,5
12,5
25
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

VZOR
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

VZOR
Hlásenie o premiestnení oviec/kôz na dočasnú farmu
Registračné číslo

SK

Farma pôvodu zvierat

Podpis ...................................

Kód
krajiny

Rok

Dátum premiestnenia
Číslo
zmeny

Číslo riadka

Číslo ušnej značky zvieraťa – identifikačné číslo zvieraťa

Mesiac

Dňa ......................

Deň

Vyhotovil ...........................................

1
2
3
4
5
Identifikačné údaje chovateľa, na ktorého dočasnú farmu bolo zviera premiestnené
Meno.......................................
Priezvisko ....................................................
Titul ............................
Číslo OP
Dátum narodenia:
Obec:
Ulica:
Popisné č.:
Spôsob prepravy (EČV)
Obec:
Ulica:
Popisné č.:

Adresa trvalého bydliska
PSČ:
Číslo telefónu:
Číslo faxu:
e-mailová adresa:
Adresa dočasnej farmy, kam bolo zviera premiestnené*
PSČ:
Číslo telefónu:
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 (kódmi udalostí 71, 72, 73 a 74).
* Vypĺňa sa, ak adresa dočasnej farmy, kam bolo zviera premiestnené, nie je totožná s adresou trvalého bydliska.
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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 zabitie do siedmich dní od dátumu ich premiestnenia.

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

Odtlačok pečiatky a podpis
poskytovateľa

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Podpis
nadobúdateľa
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

VZOR

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

INDIVIDUÁLNY REGISTER
OVIEC A KÔZ V CHOVE
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INDIVIDUÁLNY REGISTER
OVIEC A KÔZ V CHOVE

Od mesiaca/roka …………………
Poradové íslo zošita ………………………

Registrané íslo
chovu

Meno a priezvisko vlastníka alebo obchodné meno vlastníka:
………………………………………………...............…………………………………………
Trvalý pobyt alebo sídlo vlastníka:
………………………………………………...............…………………………………………
Meno a priezvisko držitea alebo obchodné meno držitea:
………………………………………………...............…………………………………………
Trvalý pobyt alebo sídlo držitea:
………………………………………………………………………...............………………...
Telefónne íslo:

Faxové íslo:

e-mailová adresa:

………………………………………………...............…………………………………………

© IURA EDITION, spol. s r. o.

ýíslo
riadka

1

Poradové þíslo zvieraĢa

Ušná znaþka zvieraĢa

© IURA EDITION, spol. s r. o.

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

%
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pl
2.

%
o
en
em
pl
3.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

*Nehodiace sa preþiarknite.

o
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%
o
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4.

Plemeno (nepovinný údaj)
%
k
el
di
Po

i
rv

Dátum

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Registraþné þíslo chovu

Prísun/nákup

Dátum

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.: výstava AX 2005

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Pozn.:

Registraþné þíslo chovu

Odsun/predaj

Kód kraj.

Kód kraj.

Poradové þíslo zvieraĢa

Ušná znaþka otca (nepovinný údaj)

Poradové þíslo zvieraĢa

Ušná znaþka matky (nepovinný údaj)

Čiastka 6

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Úžitkové zameranie:* mlieko, mäso, kombinovaná úžitkovosĢ

Poznámka: dátum oznaþenia zvieraĢa

Kód krajiny

Poradové þíslo listu

www.zbierka.sk
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

Zbierka zákonov č. 18/2012
Strana 115

Pohlavie

Dátum
narodenia

