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49
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. 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. ustanovuje:
Čl. I

§2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1) Za ušnú značku sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Vzor a opis ušnej značky je uvedený
v prílohe č. 1.

Označenie ovce a kozy

(2) Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej
značky alebo elektronického identifikátora, ovca alebo
koza sa označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom, ktoré obsahujú pôvodné abecedné a číselné znaky a identifikátor
duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných
ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.

(1) Prvotné označenie a trvalé označenie ovce alebo kozy zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto
vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba
zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove,
ktorý v danom čase prevádzkuje.1)

(3) Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 zákona (ďalej len „poverená osoba“).“.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
„§ 1

(2) Prvotné označenie ovce alebo kozy sa vykonáva do
24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je
dočasné a umožňuje spoľahlivo určiť identitu ovce alebo kozy a jej matky.
(3) Trvalé označenie1a) ovce a kozy sa vykonáva
a) dvoma plastovými ušnými značkami s identifikačným kódom zvieraťa,
b) jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým
identifikátorom2) vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej ušnej značky,
c) jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým
identifikátorom2) vo forme injektovateľného transpondéra,
d) jednou plastovou ušnou značkou ovce a kozy do
veku 12 mesiacov, alebo
e) iným spôsobom,1a) ak ich nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných dôvodov alebo
ak ide o ovcu alebo kozu so zakrpatenými ušnicami
alebo bez ušníc.
(4) Trvalé označenie sa vykonáva pred premiestnením ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa zviera narodilo, najneskôr však do šiestich mesiacov od jeho 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 3.
© Wolters Kluwer s. r. o.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje 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
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
1a
) Príloha časť A nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.“.

2. § 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
„§ 4
Znehodnotenie ušnej značky
a elektronického identifikátora
Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutej
alebo zabitej ovce alebo kozy sa znehodnotia.4)
§5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1) Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti,
ale najneskôr pred prvým premiestnením oviec a kôz do
chovu.
(2) Registračné číslo sa chovu5) pridelí na základe
žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný
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kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov.
Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie
jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom
sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri
zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych
zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.

„(1) Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do
siedmich dní odo dňa premiestnenia ovce alebo kozy.
Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa zasiela z chovu, kam sa zviera premiestnilo.“.

(3) Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej
osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2
do siedmich dní od skončenia činnosti.

6. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12
mesiacov veku na dočasnú farmu sa preukázateľným
spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo
dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa
zviera premiestnilo.“.

(4) Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho
držiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5

„ ) Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.“.

3. V § 6 písmená c) a d) znejú:
„c) údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide
o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d) údaje o zvierati
1. identifikačný kód zvieraťa,
2. identifikačný kód matky, ak je známy,
3. deň, mesiac a rok narodenia,
4. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5. každá zmena oviec a kôz držaných v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka
kódov plemien oviec, číselníka kódov plemien kôz
a číselníka kódov podielu krvi pre ovce a kozy uverejnených na webovom sídle poverenej osoby
a dátum, keď k zmene došlo,
6. dátum premiestnenia zvieraťa,
7. dátum úhynu zvieraťa,
8. miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje, meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu,
registračné číslo prepravcu, ak je pridelené,5a)
a evidenčné číslo vozidla, ktorým bolo zviera premiestnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností
a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES
a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005) v platnom znení.“.

4. V § 7 odsek 1 znie:
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5. V § 7 ods. 2 sa slová „prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 3“.

7. V § 8 ods. 2 sa za slovo „kôz“ vkladá slovo „prevádzkovaný“.
8. V § 8 ods. 3 sa slovo „zabitia“ nahrádza slovom
„premiestnenia“.
9. V § 8 ods. 4 sa slová „prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
10. V § 9 ods. 1 sa za slovo „sa“ vkladajú slová „preukázateľným spôsobom“.
11. V § 9 ods. 2 sa slová „prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.
12. V § 9 ods. 3 sa slová „číselník kódov podľa prílohy
č. 3“ nahrádzajú slovami „číselníky kódov uvedených
v § 6 písm. d) piatom bode“.
13. V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová „vlastníka/držiteľa“
nahrádzajú slovom „držiteľa“.
14. V § 10 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a) držiteľovi
1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby.
b) zvierati
1. identifikačný kód zvieraťa a dátum identifikácie,6)
2. identifikačný kód matky, ak je známy,
3. deň, mesiac a rok narodenia,
4. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5. každá zmena ovce alebo kozy v chove a dátum,
keď k zmene došlo, duplikát dokladu o premiestnení ovce alebo kozy uvedený v § 7,
6. výsledok poslednej inventúry oviec a kôz v chove
vykonávanej najmenej raz za kalendárny rok
a dátum jej vykonania.“.
15. V § 10 ods. 5 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú
slovami „prílohe č. 6“.
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16. Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.

Vzor a opis hranatej ušnej značky

Názov, logo, alebo kód
poverenej osoby

PS SR,
š.p.

SK

1234567

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

Čísla číselnej rady pre
označenie jedinca oviec,
a kôz

Vzor a opis terčíka

Názov, logo, alebo kód
poverenej osoby

PS SR,
š.p.

SK

1234567

© Wolters Kluwer s. r. o.

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

Čísla číselnej rady pre
označenie jedinca oviec,
a kôz
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Príloha č.2
k vyhláške č. 18/2012 Z. z
Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom!

VZOR
REGISTRÁCIA CHOVU
01 Registrácia nového chovu:
Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský závod

Výstavné priestory

Zberné stredisko

Pasienok

Tržnica

Sprostredkovateľ

Liaheň

Iné:

02 Potvrdenie chovu RVPS
03 Oprava/doplnenie/zmena údajov/zrušenie chovu Registračné číslo:
a) Oprava/doplnenie údajov:

c) Zrušenie chovu

b) Zmena údajov

Chovu

Držiteľa

Chovu

Držiteľa

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

Štatutárneho orgánu

Kontaktnej osoby

04 Chov

potvrdzuje RVPS

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Súpisné číslo:
05 Druh HZ

06 Držiteľ

ošípané

ovce

kozy

ryby

včely

králiky

kožušinové zvieratá

IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo faxu:

Súpisné číslo:

e-mail. adresa:

Titul pred:

za:

dát. narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo:

Súpisné číslo:

Mob. číslo:

e-mail. adresa:

Číslo faxu:

08 Kontaktná
osoba

Obchodné meno/
meno a priezvisko
IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Mob. číslo:

Súpisné číslo:

e-mail. adresa:

09 Doručovacia

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:

d

Ulica:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

© Wolters Kluwer s. r. o.

Y:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

kone

hydina

bežce
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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 veterinárneho
lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS), ktorý
posúdi a schváli spôsobilosť objektu k chovu hospodárskeho zvieraťa (HZ)
alebo k inému účelu.

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 hlásite opravu/doplnenie
údajov (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 hlásite zmenu údajov (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
alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove,
ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak má držiteľ pridelené IČO, vyžaduje sa
jeho uvedenie!

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. Pod pojmom kontaktná osoba
sa rozumie osoba, ktorá je zodpovedná za zasielanie hlásení do centrálneho
registra hospodárskych zvierat.

09

Doručovacia pošta

Uveďte adresu na doručovanie poštových zásielok, ak táto adresa nie je
totožná s adresou chovu.

10

Podpis a odtlačok pečiatky Potvrďte uvedené údaje svojim podpisom, prípadne aj odtlačkom pečiatky,
ak je k dispozícii.
držiteľa
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Názov a adresa chovu:

Názov a adresa chovu:

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

5

Rok

24

D

Mesiac

23

Deň

4

Rok

Číslo
riadku

3

C

Mesiac

Dátum úhynu

22

Deň

Dátum premiestnenia

2

B

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

21

Kód
krajiny

Kód
krajiny

Meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu:

1

A

Číslo
riadku

Registračné číslo prepravcu, ak je pridelené:

B

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

Deň

C

Mesiac

Zrušenie
omylom
nahláseného
premiestnenia

Rok

Deň

D

Mesiac

Rok

Dátum úhynu

Podpis:

Dátum premiestnenia

Evidenčné číslo vozidla:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

List č.
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Prepravca

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Doklad o premiestnení oviec a kôz

Sprostredkovateľ, ktorý premiestnenie sprostredkoval
Názov a adresa chovu:

IČO držiteľa zvierat:

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

CEHZ

VZOR

www.zbierka.sk
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

Zbierka zákonov č. 49/2014
Čiastka 17

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.

www.zbierka.sk

Zbierka zákonov č. 49/2015

Čiastka 17

Strana 427

Príloha č. 4
k vyhláške č. 18/2012 Z.z.
Hlásenie o premiestnení oviec a kôz na dočasnú farmu
Registračné číslo chovu

SK

Farma pôvodu zvierat

Dňa................................. Podpis.........................................

Deň

Kód
krajiny

Rok

Dátum premiestnenia

Číslo
zmeny

Číslo riadka

Identifikačný kód zvieraťa

Mesiac

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

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:
Súpisné číslo:
e-mailová adresa:
Spôsob prepravy (EČV vozidla):
Adresa dočasnej farmy, kam bolo zviera premiestnené *
Obec:

PSČ:

Ulica:

Číslo telefónu:

Súpisné číslo:

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. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dokument je určený na účely hlásenia o premiestnení zvierat na porážku do 7 dní od dátumu ich premiestnenia.

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

Podpis
predávajúceho
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Podpis
kupujúceho

C

Deň

D

Mesiac

Rok

Dátum narodenia,
príjmu a úbytku
Kód
krajiny

E

Registračné číslo chovu
- export

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód matky

Kód
krajiny

F

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód otca

Dňa:
Kód plemena

G

Druh produkcie
H
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25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

B

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

Podpis:

List č.:
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1

A

Kód
krajiny

IČO držiteľa:

Číslo riadka

Názov a adresa chovu:

Kód udalosti

CEHZ

1. plemeno

Registračné číslo chovu:

2. plemeno

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

Podiel
krvi

VZOR

3. plemeno
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4. pelmeno

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

www.zbierka.sk
Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
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Príloha č.6
k vyhláške č. 18/2012 Z. z.
VZOR

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

INDIVIDUÁLNY REGISTER
OVIEC A KÔZ V CHOVE
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Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Wolters Kluwer s. r. o.
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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:

………………………………………………...............…………………………………………
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Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

v z. Magdaléna Lacko-Bartošová v. r.
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