Roèník 2015

Èiastka 17

Uverejnená 20. marca 2015

Cena 2,98 

OBSAH:
48.

V y h l á  k a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii
oípaných

49.

V y h l á  k a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec
a kôz

50.

V y h l á  k a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopåòa vyhláka
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

51.

O z n á m e n i e Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky
Slovenska è. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami
zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na úèely vykonávania doh¾adu

52.

O z n á m e n i e Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uloení kolektívnej zmluvy vyieho
stupòa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa

Strana 410

Zbierka zákonov è. 48/2015

Èiastka 17

48
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oípaných

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 53 písm. g) zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oípaných sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 odsek 1 znie:
(1) Oípaná sa oznaèuje tetovaním alebo plastovou
unou znaèkou. Oznaèenie oípanej zabezpeèuje drite¾, ktorým sa na úèely tejto vyhláky rozumie fyzická
osoba alebo právnická osoba zodpovedná za vetky
hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom èase prevádzkuje..
2. V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: Pämiestny abecedno-èíselný kód na oznaèení oípanej je
identifikaèným kódom oípanej..
3. V § 2 sa vypúajú odseky 3 a 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 sa vypúa.
4. V § 2 ods. 3 písm. a) sa slovo spoloèenstva nahrádza slovami Európskej únie.
5. V § 3 odsek 3 znie:
(3) Pri strate unej znaèky alebo jej pokodení, ktoré
znemoòuje identifikáciu oípanej, alebo ak sa údaje
uvedené na nej stanú neèitate¾nými, oznaèí sa oípaná
náhradnou unou znaèkou, ktorá obsahuje pôvodný
identifikaèný kód. Náhradná identifikaèná znaèka oípanej dovezenej zo zahranièia obsahuje aspoò kód krajiny a identifikaèný kód oípanej. Osobitná evidencia
o vydaní náhradných uných znaèiek je súèasou centrálneho registra hospodárskych zvierat..
6. V § 4 ods. 1 sa slová alfanumerických znakov nahrádzajú slovami abecedno-èíselných znakov.
7. V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová alfanumerický kód
nahrádzajú slovami abecedno-èíselný kód.
8. V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo alfanumerickým
nahrádza slovom identifikaèným.

9. § 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
§ 7
Registrácia chovu oípanej
(1) iados o registráciu nového chovu sa zasiela
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje poèítaèovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat (ïalej len poverená osoba), na tlaèive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe è. 3,
potvrdenom príslunou regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou pred zaèatím èinnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením oípanej do chovu.
(2) Registraèné èíslo sa chovu4) pridelí na základe
iadosti pod¾a odseku 1. Registraèné èíslo chovu je
esmiestny abecedno-èíselný kód alebo esmiestny
èíselný kód, ktorý umoòuje identifikova konkrétny
chov. Abecedno-èíselné kódy alebo èíselné kódy na
oznaèenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na
webovom sídle poverenej osoby. Registraèné èíslo
chovu sa pri zmene drite¾a nemení, ak sa nemenia
geografické súradnice uvedené v centrálnom registri
hospodárskych zvierat, druh a rozsah èinností vykonávaných v objekte.
(3) Oznámenie o zruení chovu sa zasiela poverenej
osobe na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 3,
do siedmich dní odo dòa skonèenia èinnosti.
(4) Pri zmene drite¾a sa preukázate¾ným spôsobom
doloí poverenej osobe súhlas predchádzajúceho drite¾a.
§8
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ïalej
len centrálny register zvierat) sa eviduje
a) registraèné èíslo chovu,
b) názov a adresa chovu,
c) údaje o drite¾ovi a kontaktnej osobe
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt tatutárneho orgánu
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alebo èlena tatutárneho orgánu drite¾a, ak ide
o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a alebo sídlo právnickej osoby,
d) poèet vetkých oípaných draných v chove a poèet
prasníc,
e) kadá zmena v poète oípaných draných v chove
pod¾a kódu udalostí zverejnených na webovom sídle
poverenej osoby, prièom sa eviduje
1. poèet oípaných, ktorých sa zmena týka,
2. dátum, keï k zmene dolo,
3. ak ide o premiestnenie oípanej, registraèné èíslo
chovu, odkia¾ alebo kam je oípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o oípanú dovezenú
alebo vyvezenú, a identifikaèný kód oípanej,
f) geografické súradnice chovu okrem sprostredkovate¾a a exportnej organizácie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 4 znie:

4) § 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat..

10. V § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 sa za slovo sa vkladajú
slová preukázate¾ným spôsobom.
11. V § 9 ods. 1 sa slová prílohe è. 5 nahrádzajú slovami prílohe è. 4.
12. V § 9 ods. 2 sa slová registraèným èíslom nahrádzajú slovami identifikaèným kódom.
13. V § 9 odsek 4 znie:
(4) Kódy udalostí na úèely vedenia registra oípaných v chove a èíselník kódov udalostí na vypåòanie tla-
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èiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 4, sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby..
14. V § 10 ods. 1 sa slovo vlastníka nahrádza slovom drite¾a.
15. V § 10 ods. 2 sa slová prílohe è. 6 nahrádzajú
slovami prílohe è. 5.
16. V § 11 odsek 1 znie:
(1) V kadom registri oípaných v chove sa na prvej
strane uvádza
a) registraèné èíslo chovu,
b) meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo
fyzickej osoby  podnikate¾a alebo obchodné meno
a sídlo právnickej osoby drite¾a..
17. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová uvedených v prílohe è. 4 nahrádzajú slovami zverejnených na webovom
sídle poverenej osoby.
18. V § 11 ods. 2 písm. b) treom bode sa slová registraèné èíslo nahrádzajú slovami identifikaèný kód.
19. V § 11 ods. 3 sa slová prílohe è. 7 nahrádzajú
slovami prílohe è. 6.
20. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
§ 11a
Touto vyhlákou sa preberajú právne záväzné akty
Európskej únie uvedené v prílohe è. 7..
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21. Prílohy è. 2 a 7 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
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Príloha č.3
k vyhláške č. 17/2012 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

Y:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:

d

Ulica:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

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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CEHZ

Konečný stav
všetkých ošípaných

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

deň

Registračné
číslo chovu

mes

Dátum

Hlásenie zmien v počte ošípaných

Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

rok

Z toho
počet prasníc

Počet ošípaných

Prenos konečného stavu
všetkých ošípaných

Vyhotovil:

Kód štátu

Dátum:

Kód ošípaných

Identifikačný kód ošípaných

Z toho počet
prasníc

Hlásenie
za mesiac
Strana
hlásenia

Podpis:

Registračné číslo chovu export

Hlásenie
za rok

(narodenie, import,export,odcudzenie, domáca zakálačka, predaj neregistrovanému držiteľovi, úhyn a likvidácia v chove)

Kód
udalosti

Názov a adresa chovu:

Číslo
riadku

VZOR
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Kód
krajiny

Dátum:

Podpis:

Deň

B

Mesiac

Rok

Dátum premiestnenia

Názov a adresa chovu:

Registračné číslo chovu:

C

Počet ošípaných

Dátum:

Podpis:

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Názov a adresa chovu:

Registračné číslo chovu:

Kód štátu

D

Kód ošípaných

Identifikačný kód ošípaných

Zrušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Podpis:

Dátum:

Názov a adresa chovu:

Sprostredkovateľ,
ktorý premiestnenie sprostredkoval

List č.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z.z.

Doklad o premiestnení ošípaných

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

CEHZ

VZOR

Zbierka zákonov è. 48/2014

5

4

3

2

1

A

Riadok
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 17/2012 Z. z.

VZOR

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

REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE
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REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE
Od mesiaca/roka ………..............
……………………….

Registračné číslo
chovu

Poradové číslo zo šita

5-miestny kód chovu pre účely
označovania ošípaných

Meno a priezvisko držiteľa alebo obchodné meno držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………..............................
..........
Trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa:
………………………………………………...............…………………………......................................................
..……

Telefónne číslo:

Číslo faxu:

e-mail. adresa:

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

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
26
27
28
29
30

Číslo
riadka

str

riad

Opravy

deň

mes

Dátum

rok

Kód
udalosti

Počet
ošípaných
Konečný stav

Prevod
Identifikačné kód ošípanej

REGISTER OŠÍPANÝCH V CHOVE
Strana

Registračné
číslo chovu
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Kód
Krajiny
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 17/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ UNIE
Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii oípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ
L 213, 8. 8. 2008)..

Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

v z. Magdaléna Lacko-Bartoová v. r.

Èiastka 17

Zbierka zákonov è. 49/2015

Strana 421

49
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky è. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 53 písm. g) zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I

§2
Uná znaèka a elektronický identifikátor
(1) Za unú znaèku sa povauje hranatá uná znaèka alebo terèík. Vzor a opis unej znaèky je uvedený
v prílohe è. 1.

Oznaèenie ovce a kozy

(2) Ak dolo k strate alebo znehodnoteniu unej
znaèky alebo elektronického identifikátora, ovca alebo
koza sa oznaèí náhradnou unou znaèkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom, ktoré obsahujú pôvodné abecedné a èíselné znaky a identifikátor
duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných
uných znaèiek a náhradných elektronických identifikátorov je súèasou centrálneho registra hospodárskych zvierat.

(1) Prvotné oznaèenie a trvalé oznaèenie ovce alebo kozy zabezpeèuje drite¾, ktorým sa na úèely tejto
vyhláky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba
zodpovedná za vetky hospodárske zvieratá v chove,
ktorý v danom èase prevádzkuje.1)

(3) Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje poèítaèovú databázu pre
centrálny register hospodárskych zvierat pod¾a § 19 zákona (ïalej len poverená osoba)..

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

(2) Prvotné oznaèenie ovce alebo kozy sa vykonáva do
24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto oznaèenie je
doèasné a umoòuje spo¾ahlivo urèi identitu ovce alebo kozy a jej matky.
(3) Trvalé oznaèenie1a) ovce a kozy sa vykonáva
a) dvoma plastovými unými znaèkami s identifikaèným kódom zvieraa,
b) jednou plastovou unou znaèkou a elektronickým
identifikátorom2) vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej unej znaèky,
c) jednou plastovou unou znaèkou a elektronickým
identifikátorom2) vo forme injektovate¾ného transpondéra,
d) jednou plastovou unou znaèkou ovce a kozy do
veku 12 mesiacov, alebo
e) iným spôsobom,1a) ak ich nemono oznaèi plastovou unou znaèkou zo zdravotných dôvodov alebo
ak ide o ovcu alebo kozu so zakrpatenými unicami
alebo bez uníc.
(4) Trvalé oznaèenie sa vykonáva pred premiestnením ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa zviera narodilo, najneskôr vak do iestich mesiacov od jeho narodenia.
(5) Oznaèenie ovce alebo kozy iným identifikaèným
prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narui
oznaèenie a nesmie by zamenite¾né s oznaèením ovce
alebo kozy pod¾a odseku 3.

Poznámky pod èiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

1) Èl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) è. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie
(ES) è. 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 èas A nariadenia (ES) è. 21/2004 v platnom znení..

2. § 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
§ 4
Znehodnotenie unej znaèky
a elektronického identifikátora
Uné znaèky a elektronický identifikátor uhynutej
alebo zabitej ovce alebo kozy sa znehodnotia.4)
§5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1) iados o registráciu nového chovu sa zasiela poverenej osobe na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2, potvrdenom príslunou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred zaèatím èinnosti,
ale najneskôr pred prvým premiestnením oviec a kôz do
chovu.
(2) Registraèné èíslo sa chovu5) pridelí na základe
iadosti pod¾a odseku 1. Registraèné èíslo je esmiestny abecedno-èíselný kód alebo esmiestny èíselný
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kód, ktorý umoòuje identifikova konkrétny chov.
Abecedno-èíselné kódy alebo èíselné kódy na oznaèenie
jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom
sídle poverenej osoby. Registraèné èíslo chovu sa pri
zmene drite¾a nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych
zvierat, druh a rozsah èinností vykonávaných v objekte.
(3) Oznámenie o zruení chovu sa zasiela poverenej
osobe na tlaèive, ktorého vzor je uvedený v prílohe è. 2
do siedmich dní od skonèenia èinnosti.
(4) Pri zmene drite¾a sa poverenej osobe preukázate¾ným spôsobom doloí súhlas predchádzajúceho
drite¾a..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Èl. 2 písm. b) nariadenia (ES) è. 21/2004 v platnom znení..

3. V § 6 písmená c) a d) znejú:
c) údaje o drite¾ovi a kontaktnej osobe
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu drite¾a, ak ide
o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a alebo sídlo právnickej osoby,
d) údaje o zvierati
1. identifikaèný kód zvieraa,
2. identifikaèný kód matky, ak je známy,
3. deò, mesiac a rok narodenia,
4. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je èlenským tátom Európskej únie,
5. kadá zmena oviec a kôz draných v chove zaznamenaná pod¾a èíselníka kódov udalostí, èíselníka
kódov plemien oviec, èíselníka kódov plemien kôz
a èíselníka kódov podielu krvi pre ovce a kozy uverejnených na webovom sídle poverenej osoby
a dátum, keï k zmene dolo,
6. dátum premiestnenia zvieraa,
7. dátum úhynu zvieraa,
8. miesto, odkia¾ a kam sa zviera premiestòuje, meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu,
registraèné èíslo prepravcu, ak je pridelené,5a)
a evidenèné èíslo vozidla, ktorým bolo zviera premiestnené..
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ukázate¾ným spôsobom zasiela poverenej osobe do
siedmich dní odo dòa premiestnenia ovce alebo kozy.
Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa zasiela z chovu, kam sa zviera premiestnilo..
5. V § 7 ods. 2 sa slová prílohe è. 4 nahrádzajú slovami prílohe è. 3.
6. V § 8 odsek 1 znie:
(1) Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12
mesiacov veku na doèasnú farmu sa preukázate¾ným
spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo
dòa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa
zviera premiestnilo..
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 è. 5 nahrádzajú slovami prílohe è. 4.
10. V § 9 ods. 1 sa za slovo sa vkladajú slová preukázate¾ným spôsobom.
11. V § 9 ods. 2 sa slová prílohe è. 6 nahrádzajú slovami prílohe è. 5.
12. V § 9 ods. 3 sa slová èíselník kódov pod¾a prílohy
è. 3 nahrádzajú slovami èíselníky kódov uvedených
v § 6 písm. d) piatom bode.
13. V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová vlastníka/drite¾a
nahrádzajú slovom drite¾a.

5a) Nariadenie Rady (ES) è. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat poèas prepravy a s òou súvisiacich èinností
a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES
a nariadenia (ES) è. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005) v platnom znení..

14. V § 10 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
a) drite¾ovi
1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej
osoby  podnikate¾a alebo obchodné meno právnickej osoby,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a alebo sídlo právnickej osoby.
b) zvierati
1. identifikaèný kód zvieraa a dátum identifikácie,6)
2. identifikaèný kód matky, ak je známy,
3. deò, mesiac a rok narodenia,
4. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je èlenským tátom Európskej únie,
5. kadá zmena ovce alebo kozy v chove a dátum,
keï k zmene dolo, 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..

4. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa pre-

15. V § 10 ods. 5 sa slová prílohe è. 7 nahrádzajú
slovami prílohe è. 6.

Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:
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16. Prílohy è. 1 a 6 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 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

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

Y:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:

d

Ulica:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

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:

Rok
A

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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:

Prepravca

B

Identifikačný kód zvieraťa

Deň

C

Mesiac

Rok

Dátum premiestnenia

Deň

D

Mesiac

Rok

Dátum úhynu

Podpis:

Zrušenie
omylom
nahláseného
premiestnenia

List č.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 18/2012 Z.z.

Evidenčné číslo vozidla:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Identifikačný kód zvieraťa

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
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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

Podpis
kupujúceho

B

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

Kód udalosti

C

Deň

D

Mesiac

Rok

Dátum narodenia,
príjmu a úbytku
Kód
krajiny

Podpis:

E

Registračné číslo chovu
- export

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód matky

Kód
krajiny

F

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód otca

Dňa:

List č.:

Kód plemena

G

Druh produkcie
H

Zbierka zákonov è. 49/2014

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

Kód
krajiny

IČO držiteľa:

Číslo riadka

Názov a adresa chovu:

1. plemeno

CEHZ

3. plemeno

Registračné číslo chovu:

2. plemeno

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

Podiel
krvi

VZOR

4. pelmeno

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

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

Zbierka zákonov è. 49/2014
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

v z. Magdaléna Lacko-Bartoová v. r.
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50
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky è. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky pod¾a § 53 písm. g) zákona
è. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona è. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 20/2012 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii
hovädzieho dobytka sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa vypúa odkaz na poznámku pod
èiarou 1.
2. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Na úèely tejto vyhláky je drite¾om fyzická osoba
alebo právnická osoba zodpovedná za vetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom èase prevádzkuje.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
è. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaïuje systém
identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o oznaèovaní
hovädzieho dobytka a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým
sa zruuje nariadenie Rady (ES) è. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení..

Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
3. V § 1 odsek 5 znie:
(5) Trvalé oznaèenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením
a) dvomi plastovými unými znaèkami s jedineèným
èíslom, ktoré je identifikaèným kódom zvieraa (ïalej len uná znaèka), alebo
b) jednou unou znaèkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického uného títku, bachorového bolusu alebo injektovate¾ného transpondéra.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Príloha I nariadenia (ES) è. 1760/2000 v platnom znení..

4. V § 1 ods. 6 sa slová odseku 4 nahrádzajú slovami odseku 5.

5. Nadpis § 2 znie: Uná znaèka a elektronický identifikátor.
6. V § 2 odsek 3 znie:
(3) Ak dolo k strate alebo znehodnoteniu unej
znaèky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne oznaèí náhradnou
unou znaèkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom. Náhradná uná znaèka a náhradný elektronický identifikátor obsahujú pôvodné abecedno  èíselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná
evidencia o vydaní náhradných uných znaèiek a náhradných elektronických identifikátorov je súèasou
centrálneho registra hospodárskych zvierat..
7. § 2 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby poverenej prevádzkovaním poèítaèovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat
pod¾a § 19 ods. 1 zákona (ïalej len poverená osoba)..
8. Nadpis § 4 znie: Znehodnotenie unej znaèky
a elektronického identifikátora.
9. V § 4 sa za slovo znaèky vkladajú slová a elektronický identifikátor.
10. § 5 vrátane nadpisu znie:
§ 5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1) iados o registráciu nového chovu hovädzieho
dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlaèive, ktorého
vzor a opis je uvedený v prílohe è. 2, potvrdenom príslunou regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou pred zaèatím chovu hovädzieho dobytka, ale
najneskôr pred prvým premiestnením hovädzieho dobytka do chovu.
(2) Registraèné èíslo sa chovu1) pridelí na základe
iadosti pod¾a odseku 1. Registraèné èíslo je esmiestny abecedno-èíselný kód alebo esmiestny èíselný
kód, ktorý umoòuje identifikova konkrétny chov.
Abecedno-èíselné kódy alebo èíselné kódy na oznaèenie
jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom
sídle poverenej osoby. Registraèné èíslo chovu sa pri
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zmene drite¾a chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah èinností vykonávaných
v objekte.
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15. V § 8 ods. 1 sa slová prílohe è. 6 nahrádzajú slovami prílohe è. 5.
16. V § 9 ods. 1 sa slová prílohe è. 7 nahrádzajú slovami prílohe è. 6.

(3) Oznámenie o zruení chovu hovädzieho dobytka
sa zasiela poverenej osobe na tlaèive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe è. 2, do siedmich dní odo dòa zruenia chovu.

17. § 9 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Ak ide o te¾a, ktoré nie je urèené na premiestnenie, postupuje sa pod¾a osobitného predpisu.6).

(4) Pri zmene drite¾a sa poverenej osobe preukázate¾ným spôsobom doloí súhlas predchádzajúceho drite¾a..

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 278/2003 Z. z.
o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka
a oznaèovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho..

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypúa.
11. V § 6 písmená c) a d) znejú:
c) údaje o drite¾ovi a kontaktnej osobe
1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu  podnikate¾a,
alebo obchodné meno, identifikaèné èíslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum
narodenia a trvalý pobyt tatutárneho orgánu
alebo èlena tatutárneho orgánu drite¾a, ak ide
o právnickú osobu,
2. trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby 
podnikate¾a alebo sídlo právnickej osoby,
d) údaje o zvierati
1. identifikaèný kód zvieraa,
2. identifikaèný kód matky,
3. deò, mesiac a rok narodenia,
4. pohlavie,
5. plemeno alebo farba srsti,
6. úitkové zameranie kráv  dojnica alebo dojèiaca
krava,
7. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je èlenským tátom Európskej únie,
8. kadá zmena hovädzieho dobytka draného
v chove zaznamenaná pod¾a èíselníka kódov udalostí, èíselníka kódov plemien a èíselníka kódov
farby srsti uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keï k zmene dolo,
9. dátum premiestnenia zvieraa,
10. miesto, odkia¾ a kam sa zviera premiestòuje,
11. dátum úhynu zvieraa,
12. druh elektronického identifikátora, ak je ním
zviera oznaèené,.

Poznámka pod èiarou k odkazu 6 znie:

18. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová vlastníka/drite¾a nahrádzajú slovom drite¾a.
19. V § 10 ods. 2 písm. a) sa vypúajú slová a vlastníkovi.
20. V § 10 ods. 2 písmeno b) znie:
b) hovädzom dobytku:
1. identifikaèný kód zvieraa,
2. identifikaèný kód matky,
3. deò, mesiac a rok narodenia,
4. pohlavie,
5. plemeno alebo farba srsti,
6. úitkové zameranie kráv  dojnica alebo dojèiaca
krava,
7. kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je èlenským tátom Európskej únie,
8. kadá zmena hovädzieho dobytka draného
v chove a dátum, keï k zmene dolo..
21. V § 10 ods. 3 sa slová prílohe è. 8 nahrádzajú
slovami prílohe è. 7.
22. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 11a
Prechodné ustanovenie
k úprave úèinnej od 1. apríla 2015
Elektronický identifikátor vo forme elektronického
uného títku a injektovate¾ného transpondéra sa pouíva od 1. januára 2016 a vo forme bachorového bolusu sa pouíva od 18. júla 2019..

12. V § 7 odsek 1 znie:
(1) Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa preukázate¾ným spôsobom zasiela
poverenej osobe do siedmich dní odo dòa zmeny. Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zasiela
z chovu, kam sa zviera premiestnilo..

23. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu
znie:

13. V § 7 ods. 3 sa slová prílohe è. 4 nahrádzajú slovami prílohe è. 3.

Zruuje sa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky è. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o oznaèovaní hovädzieho dobytka,
o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho
registra hovädzieho dobytka..

14. V § 7 ods. 4 sa slová prílohe è. 5 nahrádzajú slovami prílohe è. 4.

§ 12a
Zruovacie ustanovenie
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24. Prílohy è. 1 a 7 vrátane nadpisov znejú:
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 20/2012 Z. z.

Vzor a opis ušnej značky

Názov, logo, alebo kód poverenej
osoby

Prvé čísla z číselného radu
na
označenie
jedinca
hovädzieho dobytka

PS SR, š.p.
Abecedný dvojmiestny kód na
označenie
krajiny
(pre
Slovenskú republiku – SK)

SK

1234

56789

Čiarový kód

Ďalšie čísla z pokračovania
číselného radu jedinca
hovädzieho dobytka
zvýraznené pre potreby
držiteľa hovädzieho dobytka
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Príloha č.2
k vyhláške č. 20/2012 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

Y:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

X:

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:

d

Ulica:

10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

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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Hlásenie zmien hovädzieho dobytka
(narodenie, import, vývoz, odcudzenie, strata vplyvom predátorov, domáca zakáľačka)

VZOR

Príloha č. 3
k vyhláške č. 20/2012 Z. z
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Názov a adresa chovu:

Názov a adresa chovu:

Rok
A

35
36
37
38
39
40

15

16

17

18

19

20

11

34

31

10

14

30

9

32

29

8

33

28

7

13

27

6

12

25
26

5

24

D

Mesiac

23

Deň

4

Rok

Číslo
riadku

22

C

Mesiac

Dátum úhynu

2

Deň

Dátum premiestnenia

3

B

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

21

Kód
krajiny

1

A

Číslo
riadku

VZOR

Kód
krajiny

Podpis:

Podpis:

Podpis:

B

Deň

C

Mesiac

Rok

Dátum premiestnenia

Deň

D

Mesiac

Rok

Dátum úhynu

Zrušenie
omylom
nahláseného
premiestnenia

List č.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

Identifikačný kód zvieraťa

Identifikačný kód zvieraťa

Dátum:

Dátum:

Dátum:

Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka

Sprostredkovateľ, ktorý premiestnenie sprostredkoval
Názov a adresa chovu:

IČO držiteľa zvierat:

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú

CEHZ

Èiastka 17
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VZOR

Èiastka 17

Príloha č. 5
k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

Plemenárske služby SR, š. p.
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
tel.: 041/5073744, e-mail: cehz@pssr.sk, http://www.pssr.sk/cehz

A

Hologram

Ident. kód zvieraťa

SPRIEVODNÝ DOKLAD
ZVIERAŤA – PAS
PASSPORT – Cattle Identity Card
Krajina pôvodu:

Dátum narodenia

Plemeno

Pohlavie

Farba srsti

Dátum vystavenia pasu
Podpis držiteľa:

Registračné číslo chovu,
kde sa zviera narodilo:

Názov a adresa chovu, kde sa zviera narodilo:

Pôvod zvieraťa
Matka:

Donorka:

V týchto miestach možno pas preložiť
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉMIE NA ZVIERA
A

B

C

D

E

F

Vykonané veterinárne úkony
Dátum úkonu

Stručný popis

Podpis veterinárneho lekára

Poznámky
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Záznamy o premiestnení zvieraťa

B

Záznamy o účasti zvieraťa na trhu, alebo výstave
Poradové
číslo

Dátum

Registračné číslo tržnice – výstavných
priestorov

Podpis zodpovednej osoby za tržnicu –
výstavné priestory

Poznámky

Záznamy o zmenách držiteľa zvieraťa
Dátum prísunu
zvieraťa

Registračné číslo nového chovu
(aj spracovateľský závod, bitúnok,
sprostredkovateľ a pod.)

1.

Meno/názov a adresa

Podpis držiteľa

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

2.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

3.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

4.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

5.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

6.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

7.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

8.

Meno:
Ulica:
PSČ a miesto:

Dátum a dôvod vyradenia zvieraťa:

Podpis veterinárneho lekára:
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VZOR

Príloha č. 6
k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 20/2012 Z. z.

VZOR

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

INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO
DOBYTKA V CHOVE
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INDIVIDUÁLNY REGISTER HOVÄDZIEHO
DOBYTKA V CHOVE

Od mesiaca/roka …………………
Poradové číslo zošita ………………………

Registračné číslo
chovu

Meno a priezvisko držiteľa alebo obchodné meno držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
Trvalý pobyt alebo sídlo držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
…………………………………………...............…………………………………………........
Telefónne číslo:

Číslo faxu:

e-mail. adresa :

…………………………………………………………………………………………………..............................................................................
.
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Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

v z. Magdaléna Lacko-Bartoová v. r.
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51
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala pod¾a § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona è. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch
a investièných slubách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorích
predpisov a pod¾a § 35 ods. 2 zákona è. 747/2004 Z. z. o doh¾ade nad finanèným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. marca 2015 è. 2/2015, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Národnej banky Slovenska è. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a poboèkami zahranièných obchodníkov s cennými papiermi na úèely vykonávania doh¾adu.
Úèelom predmetného opatrenia je zosúladenie zberu údajov v oblasti finanèného výkazníctva so zmeneným stavom vyvolaným novelizáciou opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 è. 12/2014 o predkladaní výkazov,
hlásení a iných správ bankami a poboèkami zahranièných bánk na úèely vykonávania doh¾adu a zabezpeèenie kontinuity truktúry databáz a údajov vykazovaných výkazmi Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12 a Výkaz ziskov a strát
Bil (NBS) 2-12 pre obchodníkov s cennými papiermi a poboèky zahranièných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí
nie sú bankami.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.
Opatrenie je uverejnené v èiastke 3/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a mono doò nazrie vo vetkých organizaèných zlokách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.
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52
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, e pod¾a § 9 ods. 1 a 2 zákona
è. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorích predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky do 10. marca 2015 uloené kolektívna zmluva vyieho stupòa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyieho stupòa:
1. Kolektívna zmluva vyieho stupòa na roky 2015  2016 z 30. januára 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským zdruením výrobcov piva a sladu.
2. Dodatok è. 1 ku Kolektívnej zmluve vyieho stupòa na roky 2014  2015 z 26. februára 2015 uzatvorený medzi
Odborovým zväzom KOVO
a
Zdruením bytového hospodárstva na Slovensku.
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