Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Číslo: 306/2007-223

V Bratislave, dňa 1. februára 2007

ZRIADENIE POČÍTAČOVEJ DATABÁZY PRE CENTRÁLNY
REGISTER SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“)
príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. v) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
zriaďuje
počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat (ďalej len „register“).
Register spĺňa nasledujúce požiadavky na funkčnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť:
1. obsahuje zoznam veterinárnych lekárov poverených hlavným veterinárnym lekárom
Slovenskej republiky (ďalej len „poverený veterinárny lekár“) v súlade s § 6 ods. 5 písm. g)
zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ako aj veterinárnych lekárov poverených
podľa doterajších predpisov, ktorý je aktualizovaný ŠVPS SR a zasielaný elektronickou
poštou prevádzkovateľovi bezodkladne po poverení veterinárneho lekára,
2. umožňuje bezplatný on-line prístup do registra všetkým povereným veterinárnym lekárom
v rozsahu prístupových práv na zadávanie a menenie údajov (full control) v registri,
3. umožňuje bezplatný on-line prístup orgánom veterinárnej správy v rozsahu prístupových
práv len na čítanie (read only),
4. automaticky preveruje a znemožňuje prístup do registra fyzickým a právnickým osobám,
ktoré nie sú uvedené v bodoch 2. a 3. a automaticky preveruje a znemožňuje prístup
osobám uvedeným v bodoch 2. a 3. do registra nad rámec stanovených prístupových práv,
5. je prístupný na internete ako web aplikácia s možnosťou súčasného pripojenia najmenej
100 užívateľov kedykoľvek počas 24 hod. denne, s výnimkou technickej prestávky, ktorá
sa na internetovej stránke registra vopred ohlási a časovo ohraničí, a z dôvodov, ktoré
nemôže prevádzkovateľ registra ovplyvniť,
6. umožňuje evidovať nahlásené pasy spoločenských zvierat (ďalej len „pas“) a všetky
vystavené a zrušené pasy,
7. umožňuje vytvoriť samostatný súbor so sériovými číslami pasov pre každého povereného
veterinárneho lekára (ďalej len „konto“),
8. umožňuje poverenému veterinárnemu lekárovi zaznamenať vystavenie iba takého pasu,
ktorý je evidovaný na jeho konte,
9. umožňuje zaznamenať všetky údaje vedené v časti I.-V. a VIII. pasu,
10. umožňuje zaznamenať všetky údaje vedené v ostatných častiach pasu, ktoré sa
zaznamenávajú do pasu pri vykonávaní súkromných veterinárnych činností,
11. umožňuje zaznamenať zrušenie pasu a presunúť registrované údaje zo zrušeného pasu do
samostatného súboru, v ktorom register znemožní zaznamenávať zmeny a údaje zo
zrušeného pasu sprístupní len na čítanie (read only) po dobu najmenej desiatich rokov,

