
I. Hovädzí dobytok a ošípané 

Klasifikácia chovov hovädzieho dobytka 

 

Stáda hovädzieho dobytka sa klasifikujú podľa podmienok uvedených v prílohách č. 2 a  5 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré 

ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými. Klasifikácia sa podľa tohto nariadenia 

vykonáva vo vzťahu k tuberkulóze, brucelóze a enzootickej bovinnej leukóze. Na zabezpečenie 

klasifikácie chovov a postupné prijímanie opatrení nevyhnutných na zavedenie siete dohľadu 

príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy schvaľujú súkromných veterinárnych lekárov 

v zmysle § 14 ods. 8 písm. b) nariadenia č. 280/2003 Z. z. – pod schválením SVL sa rozumie 

podpísanie zmluvy na príslušný rok a vymenovanie SVL za UVL ministrom.  

Dňom 1. januára 2020 sa na celom území Slovenskej republiky určuje vlastníkom chovu 

alebo osobám zodpovedným za chov plnenie povinností uvedených v § 14 ods. 8 písm. a) 

nariadenia č. 280/2003 Z. z.. Rozsah monitoringu stád potrebný na udržanie štatútu úradne bez 

výskytu týchto chorôb je bližšie špecifikovaný v Plánoch veterinárnej prevencie a ochrany štátneho 

územia Slovenskej republiky na rok 2016 - 2020.   

RVPS zabezpečí v rámci svojej pôsobnosti informovanie vlastníkov zvierat že podmienkou 

udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických 

akcií v rámci Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 

2020. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.). 

Podmienkou udelenia štatútu je registrácia farmy v CEHZ. U novo registrovaných fariem v CEHZ 

RVPS pridelí po registrácii farmy vo vzťahu k tuberkulóze, brucelóze a enzootickej bovinnej 

leukóze a IBR štatút neznámy, ktorý bude platný až do splnenia požiadaviek na udelenie štatútu bez 

výskytu alebo úradne bez výskytu chorôb. V prípade závažných nedostatkov pri identifikácii 

a registrácii zvierat v CEHZ zistených počas kontrol na mieste (nedostatky, u ktorých sa nariaďuje 

zákaz premiestňovania všetkých zvierat z farmy) pozastaviť štatút bez výskytu alebo úradne bez 

výskytu choroby. RVPS zaznamenávajú vykonanie monitoringu VPO v rámci CEHZ a programu 

VIS.  

V prípade neplnenia podmienok na udržanie štatútu úradne uznaného bez výskytu týchto 

chorôb je štatút stáda v závislosti od okolností buď pozastavený alebo zrušený. RVPS vydá 

opatrenia (podľa § 8 písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti –príslušnému vlastníkovi, 

držiteľovi zvierat. RVPS vedie aktualizovaný zoznam všetkých stád, ktoré nespĺňajú podmienky pre 

uznanie štatútu stáda úradne uznaného bez výskytu týchto chorôb.  

RVPS k 31. januáru 2020 predloží na ŠVPS SR  počet všetkých stád hovädzieho dobytka 

v regióne, počet vyšetrených stád k 31. decembru 2019. Údaje o štatútoch stád hoväzdieho 

dobytka vo vzťahu k  chorobám  zvierat budú predkladané na ŠVPS SR  podľa vzoru   následne 

zaslaných tabuliek (v súlade s EÚ požiadavkami).  

Okrem klasifikácie stád hovädzieho dobytka na vyššie uvedené choroby udelí RVPS stádu 

štatút stáda podľa Plánu eradikácie IBR na rok 2020. RVPS vedie aktualizovaný zoznam týchto 

stád. RVPS predloží k 31. januáru 2020 zoznam stád hovädzieho dobytka s príslušným štatútom vo 

vzťahu k IBR podľa vzoru tabuliek ŠVPS SR. 

 

 

Klasifikácia chovov ošípaných 

 

Stáda ošípaných sa klasifikujú podľa podmienok uvedených v  monitoringu KMO a ACH 

u domácich ošípaných. Na zabezpečenie klasifikácie chovov a postupné prijímanie opatrení 

nevyhnutných na zavedenie siete dohľadu príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy 

schvaľujú súkromných veterinárnych lekárov v zmysle § 14 ods. 8 písm. b) nariadenia č. 280/2003 

Z. z. (ako u HD). Dňom 1. januára 2020 sa na celom území Slovenskej republiky určuje vlastníkom 

chovu alebo osobám zodpovedným za chov plnenie povinností uvedených v § 14 ods. 8 písm. a) 

nariadenia č. 280/2003 Z.z. Rozsah monitoringu stád potrebný na udržanie štatútu úradne bez 
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výskytu týchto chorôb je bližšie špecifikovaný v Plánoch veterinárnej prevencie a ochrany štátneho 

územia Slovenskej republiky na roky 2019 - 2020. RVPS zabezpečí v rámci svojej pôsobnosti 

informovanie vlastníkov zvierat, že podmienkou udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj 

včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci Plánu veterinárnej prevencie 

a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2020.. Za vykonanie týchto úkonov 

zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.). Podmienkou udelenia štatútu je 

registrácia farmy v CEHZ. V prípade závažných nedostatkov pri identifikácii a registrácii zvierat 

v CEHZ zistených počas kontrol na mieste (nedostatky, u ktorých sa nariaďuje zákaz 

premiestňovania všetkých zvierat z farmy) pozastaviť štatút bez výskytu choroby. RVPS 

zaznamenávajú vykonanie monitoringu VPO v rámci programu VIS a CEHZ.  

V prípade neplnenia podmienok na udržanie štatútu úradne uznaného bez výskytu týchto 

chorôb je štatút chovu v závislosti od okolností buď pozastavený alebo zrušený.   

RVPS vydá opatrenia (podľa § 8 písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti) –príslušnému 

vlastníkovi, držiteľovi zvierat. RVPS vedie aktualizovaný zoznam všetkých chovov, ktoré nespĺňajú 

podmienky pre uznanie štatútu chovu úradne uznaného bez výskytu týchto chorôb.  

RVPS k 31. januáru 2020 predloží na ŠVPS SR  počet všetkých chovov ošípaných  

v regióne, počet vyšetrených chovov k 31. decembru 2019 . Údaje o štatútoch chovov ošípaných  vo 

vzťahu k  chorobám  zvierat budú predkladané na ŠVPS SR  podľa vzoru  následne zaslaných 

tabuliek (v súlade s EÚ požiadavkami). 

 

 

Podmienky premiestňovania 

 

Podmienkou premiestnenia medzi chovmi na území Slovenskej republiky je vystavenie 

sprievodného dokladu o klasifikácii chovu a Informácia o potravinovom reťazci („IPR“ je povinná 

aj pre HD, ovce, kozy, ošípané) .  

Podmienkou vystavenia tohoto dokladu je plnenie požiadaviek na registráciu farmy 

a identifikáciu premiestňovaných zvierat, klinické vyšetrenie premiestňovaných zvierat, plnenie 

kritérií na udržanie štatútu úradne bez výskytu chorôb – plnenie kritérií na klasifikáciu chovov, 

plnenie monitoringu chorôb podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia 

Slovenskej republiky na rok 2020 a výsledky tohto monitoringu, prípadne laboratórne vyšetrenia 

premiestňovaných zvierat na príslušné choroby a vykonaná určená špecifická profylaxia.  

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe overenia či je farma registrovaná v CEHZ spolu s individuálnou 

registráciou zvierat v CEHZ a overenia vlastníka chovu v CEHZ, vykonanej klinickej prehliadky 

zvierat určených na chov a produkciu buď úradným veterinárnym lekárom RVPS alebo zmluvným 

úradným veterinárnym lekárom pre daný chov, overenia zdravotnej klasifikácie chovu, výsledkov 

kontrol identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka na mieste (v chove), prípadne na základe 

dokladu o vykonaní požadovaného laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej špecifickej 

profylaxie. Výsledky vyšetrení potvrdí úradný veterinárny lekár na sprievodnom doklade.  

Sprievodný doklad môže podpísať len úradný veterinárny lekár RVPS, ktorý spĺňa podmienky 

uvedené v § 36 zákona č. 39/2007 Z.z. 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na chov a produkciu platí 10 dní od 

jeho vystavenia. 

 

Pre skupinu zvierat určených na premiestnenie do toho istého chovu stačí 1 sprievodný 

doklad, v ktorom úradný veterinárny lekár uvedie identifikáciu všetkých premiestňovaných zvierat. 

V časti kód farmy sa uvádza kód podľa CEHZ, u ošípaných i päť miestny alfanumerický kód, 

ktorým sú označené. 

 

V prípade, ak ide o premiestňovanie zvierat určených do veterinárnej ošetrovne a pre prípad 

naliehavého zabitia, ak je zviera spôsobilé na prepravu, postačuje na premiestnenie zvieraťa 
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potvrdenie o klinickej prehliadke, ktorého vystavením môže regionálny veterinárny lekár poveriť 

súkromného veterinárneho lekára ,  ktorý bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe  uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných 

veterinárnych činností v roku 2020. V potvrdení veterinárny lekár uvedie, či ide o premiestnenie do 

ošetrovne alebo na naliehavé zabitie a v časti klinická prehliadka popíše zdravotný stav a potvrdí 

spôsobilosť na prepravu zvierat. 

 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na zabitie vystavuje úradný 

veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat a doklad platí na dobu najviac 3 mesiacov od jeho 

vystavenia, pričom dátum skončenia platnosti musí byť v ňom vyznačený. Povinnosťou vlastníka, 

resp. držiteľa zvierat je pred každým premiestnením zvierat určených na zabitie doplniť údaje 

týkajúce sa časti identifikácia zvierat. Sprievodný doklad musí sprevádzať zásielku zvierat až na 

miesto určenia – bitúnok.   

Vlastník, resp. držiteľ zvierat má právo zhotoviť kópiu originálu sprievodného dokladu na 

premiestňovanie zvierat určených na zabitie vystaveného úradným veterinárnym lekárom príslušnej 

RVPS v mieste pôvodu zvierat a použiť túto kópiu po doplnení identifikačných údajov o 

premiestňovaných zvieratách na zabitie i pre ďalšie premiestňovania na bitúnok po dobu vyznačenej 

platnosti. Súčasťou  „Sprievodného dokladu na premiestňovanie zvierat určených na zabitie je aj 

Potvrdenie o klinickej prehliadke premiestňovaných zvierat priamo na tomto doklade alebo ako 

samostatná príloha podľa priloženého vzoru potvrdené súkromným veterinárnym lekárom ,  ktorý 

bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS v mieste pôvodu zvierat na základe  

uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2020, a v ktorom 

v prípade kráv a jalovíc (v prípade, že boli pripustené) bude aj potvrdenie o vyšetrení na teľnosť 

s negatívnym výsledkom. 

  

        Potvrdenie o klinickej prehliadke chovov ošípaných u producentov odstavčiat určených na 

premiestnenie do strediska na zhromažďovanie zvierat (ďalej len stredisko), z ktorých sú zvieratá 

premiestnené do iných chovov v rámci SR v ten istý deň ako boli premiestnené do strediska, môže 

na základe poverenia RVPS vystaviť i súkromný veterinárny lekár, s ktorým RVPS v mieste pôvodu 

zvierat má uzatvorenú platnú zmluvu o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2020. 

Podmienkou vystavenia tohoto potvrdenia je plnenie požiadaviek na registráciu farmy 

a identifikáciu premiestňovaných zvierat. U zvierat premiestňovaných zo strediska musí byť 

priložený sprievodný doklad vystavený v zbernom stredisku úradným veterinárnym lekárom RVPS, 

na základe pôvodných sprievodných dokladov na premiestnenie odstavčiat určených do strediska 

(kópia pôvodných dokladov pri premiestnení do strediska musí byť priložená k sprievodnému 

dokladu až na miesto konečného určenia odstavčiat – pôvodný doklad musí byť vystavený              

v 4 vyhotoveniach) – miesto musí byť registrované v CEHZ a schválené príslušným orgánom 

veterinárnej správy. 

 

Ak sa zistí, že vlastník, držiteľ zvierat nedodržiava podmienky pre premiestňovanie zvierat, 

RVPS mu uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov, vrátane sprísnenia požiadaviek na 

premiestňovanie zvierat – vystavovanie sprievodného dokladu pred každým premiestnením zvierat 

spolu s klinickou prehliadkou premiestňovaných zvierat. 

 

Ak je v chove jedno alebo viac zvierat podozrivých z choroby povinnej hlásením alebo ak sa 

v chove potvrdí výskyt choroby povinnej hlásením, RVPS nariadi veterinárnymi opatreniami 

špeciálny režim premiestňovania zvierat z ohniska choroby, prípadne z ochranného pásma a pásma 

dohľadu. Premiestňované zvieratá v týchto prípadoch musia byť sprevádzané sprievodným 

dokladom, podmienkou vystavenia ktorého je individuálne klinické vyšetrenie všetkých 

premiestňovaných zvierat. 

 

Pri premiestňovaní hovädzieho dobytka na bitúnok postačuje  
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- Informácia o potravinovom reťazci a sprievodný doklad s úplne vyplnenými údajmi vo 

všetkých troch častiach,  

 

Pri premiestňovaní ošípaných na bitúnok postačuje  

- Informácia o potravinovom reťazci a sprievodný doklad s úplne vyplnenými údajmi vo 

všetkých troch častiach, 

 

Premiestňovanie ošípaných z infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO musí byť v súlade 

usmernením č. 2877/2019 – 225 z 20.8.2019 a v súlade s Rozhodnutím komisie č. 709/2014 o 

opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých 

členských štátoch  zo dňa 9.10.2014. 

 

Preprava musí byť vykonávaná v súlade s nariadením Rady č. 1/2005 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 (ďalej len „nariadenie Rady č. 1/2005“) 

 

 

A. Hovädzí dobytok a ošípané – všeobecné požiadavky 

Musia spĺňať podmienky uvedené v § 3 ods. 2 písm. b), c), § 4 nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 280/2003 Z.z. a premiestňovaný HD musia sprevádzať pasy zvierat.  

 

B. Hovädzí dobytok a ošípané na chov alebo produkciu 

musia okrem požiadaviek uvedených v časti A  

1. byť v chove pôvodu počas 30 dní pred premiestnením alebo od narodenia, ak zvieratá sú 

mladšie ako 30 dní. Úradný veterinárny lekár musí na základe identifikácie a úradných 

záznamov overiť, že zvieratá splnili túto požiadavku a že zvieratá pochádzajú zo Slovenskej 

republiky alebo boli dovezené v súlade s legislatívou upravujúcou zdravie zvierat. U zvierat 

prechádzajúcich cez schválené stredisko na zhromažďovanie zvierat, čas zhromaždenia 

takýchto zvierat mimo chovu pôvodu nesmie prekročiť šesť dní, 

2. nemôžu byť  zaradené do stáda do doby, pokiaľ úradný veterinárny lekár vykonávajúci dozor 

v chove nepovolil ich zaradenie do stáda a musia byť dovtedy izolované od všetkých 

ostatných zvierat v chove, 

3. ošípané musia byť pred premiestnením podrobené identifikačnej kontrole a klinickej 

prehliadke najviac 24 hodín pred ich premiestnením a nesmú prejavovať žiadne klinické 

príznaky ochorenia – veterinárny lekár vystaví potvrdenie o vykonaní tejto prehliadky. 

4. HD musí byť pred premiestnením podrobený identifikačnej kontrole a klinickej prehliadke 

najviac  72  hodín ( len v prípade obchodu je to stále 24 hodín – ale to je riešené v TRACES 

) pred ich premiestnením a nesmie prejavovať žiadne klinické príznaky ochorenia – úradný 

veterinárny lekár ( buď poverený UVL na základe zmluvy alebo UVL RVPS)  vystaví 

potvrdenie o vykonaní tejto prehliadky. 

 

 

 

 

 

 

C. Hovädzí dobytok na chov a produkciu  

musí okrem požiadaviek uvedených v častiach A a B  
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1. pochádzať z chovu úradne uznaného bez výskytu tuberkulózy, ktorý plní monitoring 

tuberkulózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019, 2018, 2017, 2016;  

2. pochádzať z chovu úradne uznaného bez výskytu brucelózy, ktorý plní monitoring brucelózy 

podľa plánu VPO na rok 2020, 2019, 2018, 2017, 2016; 

3. pochádzať zo stáda hovädzieho dobytka úradne uznaného bez výskytu enzootickej leukózy; 

ktorý plní monitoring enzootickej bovinnej leukózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019, 

2018, 2017, 2016  

4. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring VPO a vyšetrovanie na aborty podľa plánu VPO 

na rok 2020, 2019, a u plemenných býkov na kampylobakteriózu v testoch, ktoré boli 

vykonané počas 30 dní v izolácii (časť B odsek 2) pred ich zaradením do chovu; 

5. pochádzať z chovu úradne uznaného bez výskytu IBR alebo bez výskytu IBR, ktorý plní 

monitoring IBR podľa Plánu eradikácie IBR na rok 2020 a 2019 alebo pochádzať z chovu, 

ktorý má vypracovaný a plní individuálny plán ozdravovania od IBR v roku 2020.  

6. v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia nesmie prísť do 

kontaktu s hovädzím dobytkom, ktorý nespĺňa vyššie uvedené požiadavky. 

 

 

D. Hovädzí dobytok určený na zabitie  

musí okrem požiadaviek v časti A pochádzať zo stád, ktoré sú úradne uznané bez výskytu 

tuberkulózy, úradne uznané bez výskytu enzootickej leukózy a úradne uznané bez výskytu 

brucelózy a plnia monitoring uvedených chorôb podľa plánu VPO na rok 2020, 2019, 2018, 2017, 

2016. V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne 

v súlade s veterinárnymi požiadavkami o ich zabití na určenom bitúnku a za určených podmienok. 

 

 

E. Zvieratá určené na zabitie  

sa po príchode  

1. na bitúnok musia zabiť čo najskôr, avšak najneskôr do 72 hodín od príchodu v súlade s 

požiadavkami na zdravie zvierat, alebo 

2. do schváleného strediska na zhromažďovanie zvierat musia premiestniť priamo na bitúnok, 

aby sa tam zabili čo najskôr, avšak najneskôr do troch pracovných dní od príchodu do 

strediska na zhromažďovanie zvierat v súlade s požiadavkami pre zdravie zvierat; v čase 

medzi ich príchodom do strediska na zhromažďovanie zvierat a ich príchodom na bitúnok 

nesmú prísť do kontaktu s inými párnokopytníkmi okrem tých, ktoré spĺňajú požiadavky 

tohto usmernenia;  

Úradný veterinárny lekár vykonávajúci dozor na bitúnku a v zbernom stredisku skontroluje 

správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v sprievodnom doklade. V prípade nezrovnalostí 

musí byť okamžite informovaná RVPS v mieste pôvodu zvierat, ktorá príjme príslušné opatrenia. 

 

F. Ošípané 

musia spĺňať všeobecné požiadavky na premiestňovanie ošípaných a klasifikáciu chovov 

a zdravotné požiadavky uvedené v prílohe č. 2 Národného kontrolného programu pre KMO a AMO 

v diviačej populácii na Slovensku v roku 2020. 

 

 

 

G. Ošípané na chov (plemenné) a produkciu 

musia okrem požiadaviek uvedených v častiach A, B a F 



 

 6 

1. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring KMO/AMO podľa plánu VPO na rok 2020, 2019  

(jednoročná periodicita skúšok) plemenné zvieratá staršie ako 4 mesiace musia reagovať 

negatívne na sérologický test, ktorý bol vykonaný počas 30 dní v izolácii (časť B odsek 2) 

pred ich zaradením do stáda; 

2. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring tuberkulózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019;  

3. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring brucelózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019;  

4. plemenné zvieratá musia byť počas 30 dní v izolácii (časť B odsek 2) pred ich zaradením do 

chovu vyšetrené na brucelózu s negatívnym výsledkom, 

5. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring VPO u iných chorôb a vyšetrovanie na aborty 

podľa plánu VPO na rok 2020, 2019; 

6. v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia nesmie prísť do 

kontaktu s ošípanými, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky. 

7. premiestňovanie ošípaných z infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO musí byť v súlade 

usmernením č. 2877/2019 – 225 z 20.8.2019 a v súlade s Rozhodnutím komisie č. 709/2014 

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v 

určitých členských štátoch  zo dňa 9.10.2014.  

 

H. Ošípané určené na zabitie 

musia okrem požiadaviek v časti A pochádzať z chovov, ktoré plnia plán VPO na rok 2020, 2019. 

Premiestňovanie ošípaných z infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO musí byť v súlade 

usmernením č. 2877/2019 – 225 z 20.8.2019 a v súlade s Rozhodnutím komisie č. 709/2014 o 

opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých 

členských štátoch  zo dňa 9.10.2014. 

 

I. Schvaľovanie strediska na zhromaždenie zvierat 

Príslušný orgán veterinárnej správy postupuje podľa § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky  

č. 280/2003 Z.z. Stredisko musí byť zaregistrované v CEHZ a plniť požiadavky v súvislosti  

s identifikáciou a registráciou zvierat. 

 

U stredísk, z ktorých sú zvieratá premiestnené do iných chovov v rámci SR v ten istý deň ako boli 

premiestnené do strediska, je potrebné splniť požiadavky odsekov 1 písm. a) až c), d) bod 1, e) a f) 

§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z.. 

 

Vlastník alebo osoba zodpovedná za stredisko na zhromažďovanie zvierat je povinná plniť 

najmenej podmienky uvedené v § 11 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. 

a čl. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. 

 

Schválenie strediska na zhromažďovanie zvierat sa môže obmedziť na určité druhy zvierat alebo na 

zvieratá na chov a na produkciu alebo na zvieratá na zabitie. Príslušný orgán veterinárnej správy 

bezodkladne oznámi ŠVPS SR zoznam schválených stredísk a všetky ich aktualizácie.  

 

K. Požiadavky na sprostredkovateľov obchodu so zvieratami   

 

Sprostredkovatelia obchodu so zvieratami musia splniť požiadavky uvedené v § 13 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 280/2003 Z.z. Sprostredkovateľ musí byť zaregistrovaný v CEHZ a plniť 

požiadavky v súvislosti s identifikáciou a registráciou zvierat. 

 

 

II. Ovce a kozy 
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Klasifikácia chovov oviec a kôz 
 

Chovy oviec a kôz sa klasifikujú podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 47/2005 Z.z. Klasifikácia sa podľa tohto nariadenia vykonáva vo vzťahu 

k brucelóze (B. melitensis). Rozsah monitoringu chovov potrebný na udržanie štatútu úradne bez 

výskytu brucelózy je bližšie špecifikovaný Plánoch veterinárnej prevencie a ochrany štátneho 

územia Slovenskej republiky na rok 2019- 2020  (jednoročná periodicita skúšok). RVPS zabezpečí 

v rámci svojej pôsobnosti informovanie vlastníkov zvierat, že podmienkou udržania štatútu úradne 

bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických akcií v rámci VPO na 

rok 2019. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.). 

Podmienkou udelenia štatútu je registrácia farmy v CEHZ. V prípade závažných nedostatkov pri 

identifikácii a registrácii zvierat v CEHZ zistených počas kontrol na mieste (nedostatky, u ktorých 

sa nariaďuje zákaz premiestňovania všetkých zvierat z farmy) pozastaviť štatút bez výskytu 

choroby. RVPS zaznamenávajú vykonanie monitoringu VPO v rámci programu VIS. V prípade 

neplnenia podmienok na udržanie štatútu úradne uznaného bez výskytu tejto choroby je štatút chovu 

v závislosti od okolností buď pozastavený alebo zrušený.  

 

 

RVPS vydá opatrenia (podľa § 8 písm. e) zákona o veterinárnej starostlivosti) –príslušnému 

vlastníkovi, držiteľovi zvierat. RVPS vedie aktualizovaný zoznam všetkých chovov, ktoré nespĺňajú 

podmienky pre uznanie štatútu chovu úradne uznaného bez výskytu týchto chorôb.  

 

RVPS k 31. januáru 2020 predloží na ŠVPS SR  počet všetkých chovov oviec a kôz   

v regióne, počet vyšetrených chovov k 31. decembru 2019 . Údaje o štatútoch chovov oviec a kôz 

vo vzťahu k  chorobám  zvierat budú predkladané na ŠVPS SR  podľa vzoru  následne zaslaných 

tabuliek (v súlade s EÚ požiadavkami). 

 

Hospodárstvam oviec a kôz môže byť v zmysle Prílohy VIII Kapitoly A oddielu A bodu 1.  

nariadenia (ES) č. 999/2001 a  Kapitoly XI. Metodického pokynu ŠVPS SR č. 08/2019 - 267 

na výkon Národného programu eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií 

(TSE) v Slovenskej republike pre rok 2020 (ďalej len „MP pre TSE“) uznaný štatút kontrolovaného 

alebo zanedbateľného rizika klasickej scrapie. 

RVPS postupuje pri uznávaní štatútu rizika klasickej scrapie pre hospodárstvo v zmysle tohto 

MP pre TSE, podľa ktorého aj vykonáva kontroly, vedie evidenciu a zoznamy hospodárstiev podľa 

rizika klasickej scrapie.  

RVPS zasiela na ŠVPS SR a majiteľovi hospodárstva (žiadateľovi) oznámenie 

o uznaní/zrušení štatútu rizika klasickej scrapie a na ŠVPS SR zasiela sumárnu správu 

o hospodárstvach s určeným štatútom rizika kontrolovaného alebo zanedbateľného rizika klasickej 

scrapie (MP pre TSE).  

RVPS po uznaní/zrušení štatútu rizika klasickej scrapie hospodárstvu, zapíše hospodárstvu 

štatút rizika klasickej scrapie do CEHZ v deň jeho uznania/zrušenia. Ak je hospodárstvu uznaný 

štatút rizika klasickej scrapie, inšpektor RVPS vyznačí typ štatútu rizika klasickej scrapie 

do sprievodného dokladu sprevádzajúceho zviera z daného hospodárstva v zmysle MP pre TSE. 

 

 

Podmienky premiestňovania 
 

Podmienkou premiestnenia medzi chovmi na území Slovenskej republiky je vystavenie 

sprievodného dokladu o klasifikácii chovu.  

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe overenia či je farma registrovaná v CEHZ spolu s individuálnou 

registráciou zvierat v CEHZ a overenia vlastníka chovu v CEHZ, vykonanej klinickej prehliadky 

zvierat určených na chov a produkciu buď úradným veterinárnym lekárom RVPS alebo zmluvným 
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úradným veterinárnym lekárom pre daný chov, overenia zdravotnej klasifikácie chovu, výsledkov 

kontrol identifikácie a registrácie na mieste (v chove), prípadne na základe dokladu o vykonaní 

požadovaného laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení 

potvrdí úradný veterinárny lekár na sprievodnom doklade.  

 

Sprievodný doklad môže podpísať len úradný veterinárny lekár RVPS, ktorý spĺňa podmienky 

uvedené v § 36 zákona č. 39/2007 Z. z. 

 

Podmienkou vystavenia tohoto dokladu je plnenie Plánu veterinárnej prevencie a ochrany 

štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019 - 2020 a výsledky tohto monitoringu, vrátane 

monitoringu scrapie u uhynutých oviec, prípadne laboratórne vyšetrenia premiestňovaných zvierat 

na príslušné choroby a vykonaná určená špecifická profylaxia.  

 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na chov a produkciu platí 10 dní od 

jeho vystavenia. 

 

Pre skupinu zvierat určených na premiestnenie do toho istého chovu stačí 1 sprievodný 

doklad, v ktorom úradný veterinárny lekár uvedie identifikáciu všetkých premiestňovaných zvierat. 

V časti kód farmy sa uvádza kód podľa  CEHZ. 

 

V prípade, ak ide o premiestňovanie zvierat určených do veterinárnej ošetrovne a pre prípad 

naliehavého zabitia, ak je zviera spôsobilé na prepravu, postačuje na premiestnenie zvieraťa 

potvrdenie o klinickej prehliadke, ktorého vystavením môže regionálny veterinárny lekár poveriť 

súkromného veterinárneho lekára ,  ktorý bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe  uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných 

veterinárnych činností v roku 2020. V potvrdení veterinárny lekár uvedie, či ide o premiestnenie do 

ošetrovne alebo na naliehavé zabitie a v časti klinická prehliadka popíše zdravotný stav a potvrdí 

spôsobilosť na prepravu zvierat.  

 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na zabitie vystavuje úradný 

veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat a doklad platí na dobu najviac 3 mesiacov od jeho 

vystavenia, pričom dátum skončenia platnosti musí byť v ňom vyznačený. Povinnosťou vlastníka, 

resp. držiteľa zvierat je pred každým premiestnením zvierat určených na zabitie doplniť údaje 

týkajúce sa časti identifikácia zvierat.  

 

Sprievodný doklad musí sprevádzať zásielku zvierat až na miesto určenia – bitúnok. Vlastník, 

resp. držiteľ zvierat má právo zhotoviť kópiu originálu sprievodného dokladu na premiestňovanie 

zvierat určených na zabitie vystaveného úradným veterinárnym lekárom príslušnej RVPS v mieste 

pôvodu zvierat a použiť túto kópiu po doplnení identifikačných údajov o premiestňovaných 

zvieratách na zabitie i pre ďalšie premiestňovania na bitúnok po dobu vyznačenej platnosti.  

 

 

Sprievodný doklad na premiestnenie zvierat (oviec a kôz) na zabitie z infikovaných chovov 

scrapie sa vystavuje (v zmysle kapitoly XI. MP pre TSE) len na jednu konkrétnu zásielku zvierat, 

podľa predloženého súpisu zvierat. Tento Sprievodný doklad je platný len jeden deň na konkrétnu 

prepravu zvierat a inšpektor RVPS do tohto sprievodného dokladu dopíše informáciu, že zvieratá 

pochádzajú z infikovaného chovu scrapie a majú byť testované na TSE v zmysle MP pre TSE. 

 

Súčasťou „Sprievodného dokladu na premiestňovanie zvierat určených na zabitie je aj 

Potvrdenie o klinickej prehliadke premiestňovaných zvierat priamo na tomto doklade alebo ako 

samostatná príloha podľa priloženého vzoru potvrdené súkromným veterinárnym lekárom,  ktorý 
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bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS v mieste pôvodu zvierat na základe  

uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2020. 

Potvrdenie musí byť vystavené najviac 72 hodín pred premiestnením. 

 
 

Ak sa zistí, že vlastník, držiteľ zvierat nedodržiava podmienky pre premiestňovanie zvierat, 

RVPS mu uloží opatrenia na odstránenie nedostatkov, vrátane sprísnenia požiadaviek 

na premiestňovanie zvierat – vystavovanie sprievodného dokladu pred každým premiestnením 

zvierat spolu s klinickou prehliadkou premiestňovaných zvierat. 
 

Ak je v chove jedno alebo viac zvierat podozrivých z choroby povinnej hlásením alebo ak sa 

v chove potvrdí výskyt choroby povinnej hlásením, RVPS nariadi veterinárnymi opatreniami 

špeciálny režim premiestňovania zvierat z ohniska choroby, prípadne z ochranného pásma a pásma 

dohľadu. Premiestňované zvieratá v týchto prípadoch musia byť sprevádzané sprievodným 

dokladom, podmienkou vystavenia ktorého je individuálne klinické vyšetrenie všetkých 

premiestňovaných zvierat.  
 

Pri premiestňovaní zvierat na bitúnok postačuje sprievodný doklad s úplne vyplnenými 

údajmi vo všetkých troch častiach. Preprava musí byť vykonávaná v súlade s nariadením Rady č. 

1/2005. 

 

A. Ovce a kozy – všeobecné požiadavky 

 

1. musia byť označené a registrované podľa osobitného predpisu, 

2. nesmú pochádzať z chovu alebo z oblasti, ktoré zo zdravotných dôvodov podliehajú zákazu 

alebo obmedzeniu, ktoré postihuje tieto druhy v súlade s veterinárnymi požiadavkami 

a nesmeli byť v styku so zvieratami z takého chovu – obmedzenie sa vzťahuje na výskyt 

brucelózy, besnoty a sneti slezinovej a obdobie zákazu musí trvať najmenej 42 dní 

u brucelózy, 30 dní u besnoty a 15 dní u sneti slezinovej po zabití posledného zvieraťa 

postihnutého jednou z týchto chorôb alebo vnímavého k takejto chorobe, 

3. nesmú pochádzať z chovu alebo byť v styku so zvieratami z chovu umiestneného                   

v ochrannom pásme a zvieratá nesmú chov opustiť²), 

4. nesmú byť predmetom obmedzenia z veterinárno-zdravotných dôvodov uplatňovaných 

podľa osobitného predpisu²), 

5. musia 

a) byť narodené a chované od narodenia na území Slovenskej republiky, 

b) alebo, v prípade ak boli dovezené, pochádzať z tretej krajiny schválenej na dovoz do 

Slovenskej republiky a vyhovovať veterinárno-zdravotným požiadavkám na dovoz, 

6. musia spĺňať podmienky uvedené v § 3-9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z.z. 

 

 

B. Ovce a kozy – na chov (plemenné) alebo produkciu 

 

musia okrem požiadaviek uvedených v časti A   

1. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring brucelózy (B. melitensis) podľa plánu VPO na rok 

2020, 2019; 

a) zvieratá určené na chov musia pochádzať z chovu a musia byť výlučne v styku so 

zvieratami z takého chovu, v ktorom neboli klinicky diagnostikované nasledujúce 

choroby v predchádzajúcich 6 mesiacoch nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma 

agalactiae) alebo nákazlivá agalakcia kôz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. 

mycoides var. mycoides, „veľké kolónie“), 

b) v predchádzajúcich 12 mesiacoch paratuberkulóza alebo kazeózna lymphadenitída, 
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c) v predchádzajúcich 3 rokoch pľúcna adenomatóza, Maedi-Visna alebo vírusová 

artritída/encefalitída kôz. Toto obdobie bude skrátené na 12 mesiacov, ak zvieratá 

infikované Maedi-Visna alebo vírusovou artritídou/encefalitídou kôz boli zabité 

a zostávajúce zvieratá boli vyšetrené dvomi testmi s negatívnym výsledkom, 

2. s ohľadom na nákazlivú epididymitídu (B. ovis) nekastrované barany na chov musia 

a) pochádzať z chovu, kde žiadny prípad nákazlivej epididymitídy (B. ovis)  nebol 

diagnostikovaný v predchádzajúcich 12 mesiacoch alebo premiestňované zvieratá boli 

pred premiestnením podrobené serologickému vyšetreniu s negatívnym výsledkom 

pokiaľ ide o premiestnenie do chovu iného chovateľa, 

b) byť trvalo držané v chove po dobu 60 dní pred odoslaním, 

c) byť v období 30 dní po premiestnení v izolácii klinicky vyšetrené s negatívnym 

výsledkom na túto chorobu, 

3. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring chorôb a vyšetrovanie na aborty podľa plánu VPO 

na rok 2020, 2019; 

4. byť v chove pôvodu počas 30 dní pred premiestnením alebo od narodenia, ak zvieratá sú 

mladšie ako 30 dní. Úradný veterinárny lekár musí na základe identifikácie a úradných 

záznamov overiť, že zvieratá splnili túto požiadavku a že zvieratá pochádzajú zo Slovenskej 

republiky alebo boli dovezené v súlade s legislatívou upravujúcou zdravie zvierat, 

5. byť pred premiestnením podrobené identifikačnej kontrole a klinickej prehliadke najviac 24 

hodín pred ich premiestnením a nesmú prejavovať žiadne klinické príznaky ochorenia – 

úradný veterinárny lekár ( buď poverený UVL na základ zmluvy alebo UVL RVPS)  vystaví 

potvrdenie o vykonaní tejto prehliadky v prípade, že chov nespĺňa niektoré požiadavky na 

zdravotný status podľa bodu 2, regionálny veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat môže 

povoliť premiestnenie zvierat do chovu s rovnakým zdravotným statusom po súhlase 

regionálneho veterinárneho lekára v mieste určenia zvierat. 

 

C. Ovce, kozy určené na zabitie  

Okrem požiadaviek uvedených v časti II. A ďalej musia pochádzať zo stád, ktoré sú úradne uznané 

bez výskytu brucelózy (B. melitensis) a plnia monitoring podľa plánu VPO na rok 2020, 2019. 

V prípade, ak táto podmienka nie je splnená, príslušný orgán veterinárnej správy rozhodne v súlade 

s veterinárnymi požiadavkami o ich zabití na určenom bitúnku a za určených podmienok. 

Úradný veterinárny lekár vykonávajúci dozor na bitúnku skontroluje správnosť a úplnosť všetkých 

údajov uvedených v sprievodnom doklade. V prípade nezrovnalostí musí byť okamžite informovaná 

RVPS v mieste pôvodu zvierat, ktorá príjme príslušné opatrenia. 

 

 

 

III. Kone  

Na premiestňovanie živých zvierat je potrebné splniť tieto požiadavky 

1. všetky zvieratá z čeľade koňovité, ktoré sú premiestňované zo svojho chovu, musia byť 

registrované (CEHZ), označené a sprevádzané identifikačným dokladom – pasom koňa, 

2. zvieratá určené na chov a produkciu musia byť počas prepravy sprevádzané sprievodným 

dokladom a pasom koňa, ak sú registrované v súlade s nariadením č. 294/2003 Z. z., 

3. športové a dostihové kone na jazdecké preteky musia mať vystavený identifikačný doklad 

koňa  (všetky kone musia mať pas) s potvrdením údajov uvedených ako v sprievodnom 

doklade  

Premiestňované kone nesmú pochádzať z chovu, ktorý podlieha zákazu z dôvodov týkajúcich sa 

zdravia zvierat a ani neprišli do kontaktu so zvieratami čeľade koňovité pochádzajúcimi z chovu, 

ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu premiestňovania z dôvodov týkajúcich sa zdravia zvierat 
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1. počas šiestich mesiacov počnúc dňom posledného skutočného alebo možného kontaktu s 

chorým zvieraťom, ak ide o zvieratá čeľade koňovité, u ktorých je podozrenie, že majú 

žrebčiu nákazu. Avšak v prípade žrebca platí zákaz až dovtedy, kým sa zviera nevykastruje, 

2. počas šiestich mesiacov, počnúc dňom kedy sa choré zvieratá zabijú na bitúnku, ak ide o 

sopľavku alebo nákazlivú encefalomyelitídu koní, 

3. ak ide o infekčnú anémiu, až do dátumu, kedy sa infikované zvieratá zabili a zostávajúce 

zvieratá vykazujú negatívnu reakciu pri dvoch Cogginsových testoch vykonaných v 

trojmesačnom odstupe, 

4. počas šiestich mesiacov od posledného prípadu, ak ide o vezikulárnu stomatitídu, 

5. počas jedného mesiaca od posledného prípadu, ak ide o sneť slezinovú (anthrax), 

6. ak všetky zvieratá druhov vnímavých k chorobe umiestnené v chove boli zabité a objekty 

dezinfikované do 30 dní  počnúc dňom, kedy sa zvieratá zlikvidovali a objekty 

vydezinfikovali, okrem prípadu sneti slezinovej (anthraxu), keď je obdobie zákazu 15 dní. 

 

Zvieratá čeľade koňovité musia byť čo najskôr prepravené z chovu pôvodu priamo alebo cez 

schválený trh zvierat alebo stredisko na zhromažďovanie zvierat do miesta určenia v dopravných 

prostriedkoch alebo kontajneroch, ktoré boli pred prepravou vyčistené a dezinfikované schváleným 

dezinfekčným prostriedkom. Dopravné prostriedky musia byť navrhnuté tak, aby trus, podstielka 

a krmivo nevypadávali z dopravného prostriedku počas prepravy. Preprava musí byť vykonávaná      

v súlade s nariadením Rady č. 1/2005. 

 

A. Športové a dostihové kone na jazdecké preteky  

V identifikačnom doklade koňa  (pas)  úradný veterinárny lekár RVPS overí:   

1. Ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2020, 2019; 

2. Serologické vyšetrenie na infekčnú anémiu - musí byť vykonané u všetkých koní starších 

ako 2 roky a vyšetrenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov – dátum serologického vyšetrenia 

musí byť zaznamenaný v sprievodnom doklade alebo v identifikačnom doklade (pase) koňa .  

 

Pod overením sa rozumie potvrdenie v identifikačnom doklade koňa (pas), že  kôň je spôsobilý 

zúčastňovať sa jazdeckých pretekov v roku 2020 do dátumu platnosti jeho skúšok alebo 

serologických vyšetrení každého individuálneho zvieraťa. 

 

Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na jazdeckých pretekoch, skontroluje splnenie 

požadovaných veterinárnych podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie koní 

skontroluje dátum posledného serologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch. Pokiaľ sa jedná 

o zahraničné kone staršie ako 2 roky, dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú 

anémiu koní  nesmie byť starší ako 6 mesiacov a musí byť vyznačený v identifikačnom doklade 

(pase) koňa.   

 

B. Registrované, chovné kone 

V sprievodnom doklade na základe údajov v identifikačnom doklade koňa (pas) úradný 

veterinárny lekár RVPS potvrdí  

1. ochranné očkovanie proti influenze koní podľa metodiky VPO na rok 2020, 2019  

2. splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej infekčnej metritídy, žrebčej nákazy 

a encefalomyelitídy koní podľa plánu VPO na rok 2020, 2019 u koní používaných 

v plemenitbe. 

 

Sprievodný doklad vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat na 

základe vykonania klinickej prehliadky pri premiestňovaní zvierat, overenia štatútu chovu a plnenia 

plánu VPO v roku 2020, 2019, prípadne na základe dokladu o vykonaní požadovaného 

laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení potvrdí RVPS 
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na sprievodnom doklade. Sprievodný doklad musí byť vystavený najskôr 72 hodín pred naložením 

zvierat. Doba platnosti dokladu je 10 dní. 

 

Úradný veterinárny lekár sa musí v čase kontroly, najmä  na základe vyhlásení vlastníka alebo 

chovateľa ubezpečiť, že nie sú žiadne dôvody, ktoré by viedli k záveru, že zvieratá čeľade koňovité 

boli počas 15 dní pred kontrolou v kontakte so zvieratami čeľade koňovité, postihnutými infekčným 

alebo nákazlivým ochorením. 

 

Zvieratá čeľade koňovité nesmú byť určené na zabitie v rámci národného programu eradikácie 

nákazlivej alebo infekčnej choroby. 

 

Pre skupinu zvierat určených na premiestnenie do toho istého chovu stačia pasy zvierat alebo 

identifikačné doklady vydané pre individuálne zvieratá a 1 sprievodný doklad, v ktorom úradný 

veterinárny lekár uvedie identifikáciu všetkých premiestňovaných zvierat. 

 

U premiestňovaných zvierat musia byť plnené  

 splnenie monitoringu infekčnej anémie, infekčnej arteritídy, infekčnej metritídy, žrebčej 

nákazy a encefalomyelitídy koní podľa plánu VPO na rok 2020, 2019, ak ide o zvieratá 

určené na plemenitbu. 

 

Potvrdenie o klinickej prehliadke premiestňovaných zvierat môže na základe poverenia RVPS 

vystaviť i súkromný veterinárny lekár, s ktorým RVPS v mieste pôvodu zvierat má uzatvorenú 

platnú zmluvu o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2020.  

 

 

IV. ZVER Z FARMOVÝCH  CHOVOV. 

 

Klasifikácia zveri z farmových chovov  
 

Chovy zveri z farmových chovov sa klasifikujú podľa podmienok uvedených v § 6 nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 313/2003 Z. z. Klasifikácia sa podľa tohto nariadenia vykonáva 

u prežúvavcov a u sviňovitých vo vzťahu k brucelóze a tuberkulóze. Pokiaľ chovy nespĺňajú 

podmienky štatútu úradne bez výskytu tuberkulózy a brucelózy, musia byť monitorované 

a premiestňované v súlade Plánom veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej 

republiky na rok 2019- 2020.  RVPS zabezpečí v rámci svojej pôsobnosti informovanie vlastníkov 

zvierat, že podmienkou premiestňovania je aj včasné vykonanie profylaktických a diagnostických 

akcií v rámci  Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 

2019- 2020 . Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z. 

z.). Podmienkou udelenia štatútu je registrácia farmy v CEHZ alebo na ŠVPS SR.  

 

Podmienky premiestňovania 

 

Premiestňovať zver z farmových chovov, medzi farmovými chovmi alebo na bitúnok na 

území Slovenskej republiky je možné len  s vystaveným sprievodným dokladom. Podmienkou 

vystavenia tohto dokladu je splnenie požiadaviek na registráciu farmy a identifikáciu 

premiestňovaných zvierat (usmernenie ŠVPS – Spôsob identifikácie zveri vo farmovom chove 

03886/2019-222 z 5.11. 2019), klinické vyšetrenie premiestňovaných zvierat určených na chov a 

produkciu, plnenie monitoringu chorôb podľa  Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho 

územia Slovenskej republiky na rok 2019- 2020 a výsledky tohto monitoringu, prípadne laboratórne 

vyšetrenia premiestňovaných zvierat na príslušné choroby a vykonaná určená špecifická profylaxia.  

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe overenia či je farma registrovaná v CEHZ  alebo ŠVPS SR, 

vykonanej klinickej prehliadky zvierat určených na chov a produkciu, výsledku kontroly 
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identifikácie  premiestňovanej zveri na mieste (v chove), prípadne na základe dokladu o vykonaní 

požadovaného laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení 

potvrdí úradný veterinárny lekár na sprievodnom doklade.  

Ak uznaná chovateľská organizácia neurčí prostriedky identifikácie zvierat, tak za dostatočnú 

identifikáciu sa považuje označenie uvedené v usmernení Spôsob identifikácie zveri vo farmovom 

chove 03886/2019-222 z 5.11. 2019). 

Sprievodný doklad môže podpísať len úradný veterinárny lekár RVPS, ktorý spĺňa podmienky 

uvedené v § 36 zákona č. 39/2007 Z. z. 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat určených na chov a produkciu platí 10 dní od 

jeho vystavenia. 

Pre skupinu zvierat určených na premiestnenie do toho istého chovu stačí 1 sprievodný 

doklad, v ktorom úradný veterinárny lekár uvedie identifikáciu všetkých premiestňovaných zvierat.  

 

V prípade, ak ide o premiestňovanie zvierat určených do veterinárnej ošetrovne a pre prípad 

naliehavého zabitia, ak je zviera spôsobilé na prepravu, postačuje na premiestnenie zvieraťa 

potvrdenie o klinickej prehliadke, ktorého vystavením môže regionálny veterinárny lekár poveriť 

súkromného veterinárneho lekára ,  ktorý bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS 

v mieste pôvodu zvierat na základe  uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných 

veterinárnych činností v roku 2020. V potvrdení veterinárny lekár uvedie, či ide o premiestnenie do 

ošetrovne alebo na naliehavé zabitie a v časti klinická prehliadka popíše zdravotný stav a potvrdí 

spôsobilosť na prepravu zvierat. 

 

Súčasťou „Sprievodného dokladu na premiestňovanie zvierat určených na zabitie je aj 

Potvrdenie o klinickej prehliadke premiestňovaných zvierat priamo na tomto doklade alebo ako 

samostatná príloha podľa priloženého vzoru potvrdené súkromným veterinárnym lekárom,  ktorý 

bol menovaný za úradného veterinárneho lekára RVPS v mieste pôvodu zvierat na základe  

uzatvorenej platnej zmluvy o vykonaní odborných veterinárnych činností v roku 2020. 

Potvrdenie musí byť vystavené najviac 72 hodín pred premiestnením. Sprievodný doklad musí 

sprevádzať zásielku zvierat až na miesto určenia – bitúnok. 

 

Ak je v chove jedno alebo viac zvierat podozrivých z choroby povinnej hlásením alebo ak sa 

v chove potvrdí výskyt choroby povinnej hlásením, RVPS nariadi veterinárnymi opatreniami 

špeciálny režim premiestňovania zvierat z ohniska choroby, prípadne z ochranného pásma a pásma 

dohľadu.  

 

Preprava musí byť vykonávaná v súlade s nariadením Rady č. 1/2005 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 (ďalej len „nariadenie Rady č. 1/2005“). 

 

 

A. Jeleňovité, turovité a sviňovité na chov alebo produkciu 

musia ďalej spĺňať podmienky:  

1. byť v chove pôvodu počas 30 dní pred premiestnením alebo od narodenia, ak zvieratá sú 

mladšie ako 30 dní. Úradný veterinárny lekár musí na základe identifikácie a úradných 

záznamov overiť, že zvieratá splnili túto požiadavku a že zvieratá pochádzajú zo Slovenskej 

republiky alebo boli dovezené v súlade s legislatívou upravujúcou zdravie zvierat.  

2. nemôžu byť  zaradené do stáda do doby, pokiaľ úradný veterinárny lekár vykonávajúci dozor 

v chove nepovolil ich zaradenie do stáda a musia byť dovtedy izolované od všetkých 

ostatných zvierat v chove, 
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3. musia byť  označené, pred premiestnením podrobené identifikačnej kontrole a klinickej 

prehliadke najviac 72 hodín pred ich premiestnením a nesmú prejavovať žiadne klinické 

príznaky ochorenia – veterinárny lekár vystaví potvrdenie o vykonaní tejto prehliadky. 

4. musia pochádzať z chovu v ktorom nie nariadené opatrenia týkajúce sa zdravia zvierat 

 

B. Jeleňovitá zver na chov a produkciu  

musí okrem požiadaviek uvedených v častiach A   

1. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring tuberkulózy podľa plánu VPO na rok 

2019 a 2020. 

2. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring brucelózy podľa plánu VPO na rok 2019 a 2020.  

3. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring vyšetrovania na aborty podľa plánu VPO na rok 

2019 a 2020. 

4. v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia nesmie prísť do 

kontaktu s obdobným druhom zveri, ktorý nespĺňa vyššie uvedené požiadavky.  

 

C. Jeleňovitá zver určená na zabitie 

musí pochádzať zo stád, ktoré plnia monitoring chorôb podľa plánu VPO na rok 2019 a 2020. 

 

Úradný veterinárny lekár vykonávajúci dozor na bitúnku skontroluje správnosť a úplnosť všetkých 

údajov uvedených v sprievodnom doklade. V prípade nezrovnalostí musí byť okamžite informovaná 

RVPS v mieste pôvodu zvierat, ktorá príjme príslušné opatrenia. 

 

D. Diviaky 

musia byť najmenej 30 dní pred premiestnením chované v uzatvorených priestoroch a musia spĺňať 

všeobecné požiadavky na premiestňovanie ošípaných a klasifikáciu chovov a zdravotné požiadavky 

uvedené v prílohe č. 2 Národného kontrolného programu pre KMO a AMO v diviačej populácii na 

Slovensku v roku 2020. 

 

  

E. Diviaky na chov (plemenné) a produkciu 

musia okrem požiadaviek uvedených v časti A, D 

1. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring KMO/AMO podľa plánu VPO na rok 2020, 2019  

(jednoročná periodicita skúšok) plemenné zvieratá staršie ako 4 mesiace musia reagovať 

negatívne na sérologický test, ktorý bol vykonaný počas 30 dní v izolácii pred ich zaradením 

do stáda; 

2. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring tuberkulózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019;  

3. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring brucelózy podľa plánu VPO na rok 2020, 2019;  

4. plemenné zvieratá musia byť počas 30 dní v izolácii pred ich zaradením do chovu vyšetrené 

na brucelózu s negatívnym výsledkom, 

5. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring VPO u iných chorôb a vyšetrovanie na aborty 

podľa plánu VPO na rok 2020, 2019; 

6. v čase medzi opustením chovu pôvodu a príchodom na miesto určenia nesmie prísť do 

kontaktu s diviakmi a  ošípanými, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky. 

7. premiestňovanie diviakov z farmových chovov z infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO 

musí byť v súlade usmernením č. 2877/2019 – 225 z 20.8.2019 a v súlade s Rozhodnutím 
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komisie č. 709/2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým 

morom ošípaných v určitých členských štátoch  zo dňa 9.10.2014.  

 

F. Diviaky určené na zabitie 

 

musia okrem požiadaviek v časti A pochádzať z chovov, ktoré plnia plán VPO na rok 2020, 2019. 

Premiestňovanie diviakov z farmových chovov z infikovanej a vysokorizikovej oblasti AMO musí 

byť v súlade usmernením č. 2877/2019 – 225 z 20.8.2019 a v súlade s Rozhodnutím komisie č. 

709/2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v 

určitých členských štátoch  zo dňa 9.10.2014. 

 

G. Turovité (muflón, divo žijúce kozy) 

1. musia byť označené  

2. nesmú pochádzať z chovu alebo z oblasti, ktoré zo zdravotných dôvodov podliehajú zákazu 

alebo obmedzeniu, ktoré postihuje tieto druhy v súlade s veterinárnymi požiadavkami 

a nesmeli byť v styku so zvieratami z takého chovu – obmedzenie sa vzťahuje na výskyt 

brucelózy, besnoty a sneti slezinovej a obdobie zákazu musí trvať najmenej 42 dní 

u brucelózy, 30 dní u besnoty a 15 dní u sneti slezinovej po zabití posledného zvieraťa 

postihnutého jednou z týchto chorôb alebo vnímavého k takejto chorobe, 

3. nesmú pochádzať z chovu alebo byť v styku so zvieratami z chovu umiestneného v 

ochrannom pásme. Nesmú byť predmetom obmedzenia z veterinárno-zdravotných dôvodov 

uplatňovaných podľa osobitných predpisov 1), 

4. musia 

a) byť narodené a chované od narodenia na území Slovenskej republiky, 

b) alebo, v prípade ak boli dovezené, pochádzať z tretej krajiny schválenej na dovoz do 

Slovenskej republiky a vyhovovať veterinárno-zdravotným požiadavkám na dovoz, 

 

H. Turovité – na chov (plemenné) alebo produkciu 

 

musia okrem požiadaviek uvedených v časti G  

1. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring brucelózy (B. melitensis) podľa Plánu veterinárnej 

prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019- 2020 pochádzať 

z chovu a musia byť výlučne v styku so zvieratami z takého chovu, v ktorom neboli klinicky 

diagnostikované nasledujúce choroby 

a) v predchádzajúcich 6 mesiacoch nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) 

alebo nákazlivá agalakcia kôz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. 

mycoides, „veľké kolónie“), 

b) v predchádzajúcich 12 mesiacoch paratuberkulóza alebo kazeózna lymphadenitída, 

c) v predchádzajúcich 3 rokoch pľúcna adenomatóza, Maedi-Visna alebo vírusová 

artritída/encefalitída kôz. Toto obdobie bude skrátené na 12 mesiacov, ak zvieratá 

infikované Maedi-Visna alebo vírusovou artritídou/encefalitídou kôz boli zabité 

a zostávajúce zvieratá boli vyšetrené dvomi testmi s negatívnym výsledkom, 

                                                 
 1 napr.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.  116/2005 Z.z.  o opatreniach na kontrolu slintačky  a krívačky 
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2. s ohľadom na nákazlivú epididymitídu (B. ovis) nekastrované barany na chov musia 

a) pochádzať z chovu, kde žiadny prípad nákazlivej epididymitídy (B. ovis)  nebol 

diagnostikovaný v predchádzajúcich 12 mesiacoch alebo premiestňované zvieratá boli 

pred premiestnením podrobené klinickému vyšetreniu s negatívnym výsledkom pokiaľ ide 

o premiestnenie do chovu iného chovateľa, 

b) byť trvalo držané v chove po dobu 60 dní pred odoslaním, 

c) byť v období 30 dní po premiestnení v izolácii klinicky vyšetrené s negatívnym výsledkom             

na túto chorobu 

3. byť zvieratá staršie ako 6 mesiacov v priebehu 30 dní pred premiestnením v izolácii 

vyšetrené na tuberkulózu podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia 

Slovenskej republiky na rok 2019- 2020. 

 

4. pochádzať z chovu, ktorý plní monitoring chorôb a vyšetrovanie na aborty podľa Plánu 

veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019- 2020 

byť v chove pôvodu počas 30 dní pred premiestnením alebo od narodenia, ak zvieratá sú 

mladšie ako 30 dní. Úradný veterinárny lekár musí na základe identifikácie a úradných 

záznamov overiť, že zvieratá splnili túto požiadavku a že zvieratá pochádzajú zo Slovenskej 

republiky alebo boli dovezené v súlade s legislatívou upravujúcou zdravie zvierat; 

 

5. byť pred premiestnením podrobené identifikačnej kontrole a klinickej prehliadke najviac 72 

hodín pred ich premiestnením a nesmú prejavovať žiadne klinické príznaky ochorenia –

veterinárny lekár vystaví potvrdenie o vykonaní tejto prehliadky; 

6. v prípade, že chov nespĺňa niektoré požiadavky na zdravotný status podľa bodu 2, regionálny 

veterinárny lekár v mieste pôvodu zvierat môže povoliť premiestnenie zvierat do chovu 

s rovnakým zdravotným statusom po súhlase regionálneho veterinárneho lekára v mieste 

určenia zvierat. 

                                          I. Turovité - určené na zabitie  

Musia okrem požiadaviek uvedených v časti G pochádzať zo stád, ktoré plnia monitoring 

podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2019- 

2020.  

 

 

V. RYBY 

 

         Premiestňovanie rýb podlieha veterinárnej kontrole v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti a veterinárnym požiadavkám nariadenia vlády č. 290/2008 Z. z. . Každé 

premiestňovanie na ďalší chov a produkciu (aj zarybňovanie rybárskych revírov) ďalej len „na ďalší 

chov“ musí byť sprevádzané sprievodným dokladom potvrdeným úradným veterinárnym lekárom 

príslušnej RVPS. Podmienkou vystavenia tohto dokladu je splnenie požiadaviek na registráciu 

chovu rýb, klinické vyšetrenie premiestňovaných rýb určených na ďalší chov, plnenie monitoringu 

chorôb podľa  Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 

2019 - 2020 a výsledky tohto monitoringu, prípadne laboratórne vyšetrenia premiestňovaných 

zvierat na príslušné choroby a vykonaná určená špecifická profylaxia. Ryby v súlade 

s veterinárnymi požiadavkami nesmú pochádzať z chovu alebo z oblasti, ktorá podlieha zákazu 

alebo obmedzeniu premiestňovania zo zdravotných dôvodov. 

Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat vystavuje úradný veterinárny lekár RVPS 

v mieste pôvodu rýb na základe overenia registrácie daného chovu rýb, vykonania klinickej 
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prehliadky zvierat určených na ďalší chov a produkciu, dokladu o vykonaní požadovaného 

laboratórneho (iného) vyšetrenia a určenej špecifickej profylaxie. Výsledky vyšetrení potvrdí úradný 

veterinárny lekár na sprievodnom doklade. Zásielky rýb, ktoré nie sú sprevádzané sprievodným 

dokladom vydaným príslušnou RVPS nesmú byť prijaté do žiadneho chovu vnímavých rýb. Ryby je 

povolené premiestňovať do registrovaných chovov alebo na zarybnenie rybárskych revírov, ktoré 

nepodliehajú registrácii alebo fyzickým osobám za účelom drobnochovu bez ekonomického 

zhodnotenia. 

 

Premiestňovanie rýb na ďalší chov 

 

           Každé premiestňovanie na ďalší chov (aj zarybňovanie revírov) musí byť sprevádzané 

sprievodným dokladom potvrdeným úradným veterinárnym lekárom príslušnej RVPS. Úradný 

veterinárny lekár vyplní sprievodný doklad, ktorý tvorí prílohu tohto usmernenia podľa účelu 

premiestnenia a druhu premiestnených rýb podľa vyššie uvedených všeobecných požiadaviek 

a podľa potreby aj požiadaviek stanovených v eradikačných programoch. 

 

Premiestňovanie druhov rýb vnímavých na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) 

a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) 

           Pri premiestňovaní rýb vnímavých na VHS a IHN musí okrem požiadaviek uvedených vo 

všeobecnej časti spĺňať aj požiadavky eradikačného programu na VHS a IHN. Každé 

premiestňovanie z infikovaných chovov v ozdravovaní musí byť vykonané pod veterinárnou 

kontrolou príslušnej RVPS. Ostatné premiestňovania sú v zmysle platnej legislatívy Európskej únie 

a členských štátov. Zásielky rýb, ktoré nie sú sprevádzané sprievodným dokladom vydaným 

príslušnou RVPS nesmú byť prijaté do žiadneho chovu vnímavých rýb. 

 

Štatúty chovov:  

1. Úradne bez výskytu – registrovaný, monitorovaný, chov bez výskytu VHS/IHN 

v sledovanom období (počas dvoch rokov)  

2. Bez výskytu – registrovaný, ozdravený, monitorovaný, chov bez výskytu VHS/IHN v období 

kratšom ako dva roky  

3. Infikovaný, ozdravovaný – registrovaný chov s výskytom VHS/IHN zaradený  

do individuálneho eradikačného programu.  

 

Premiestňovanie: 

1. Chov úradne bez výskytu  - nenachádzajúci sa v ochrannom pásme VHS/IHN - z chovu  

sa môžu premiestňovať ryby na ďalší chov a spracovanie bez obmedzenia, avšak musí byť 

monitorovaný minimálne 2 x ročne, bez klinických príznakov ochorenia  

2. Chov úradne bez výskytu - nachádzajúci sa v ochrannom pásme VHS/IHN, z chovu  

sa môžu premiestňovať ryby na ďalší chov a spracovanie bez obmedzenia, avšak musí byť 

monitorovaný minimálne 4 x ročne bez výskytu klinických príznakov ochorenia so súhlasom 

veterinárnej správy 

3. Chov infikovaný v ozdravovaní -  môžu sa predávať konečnému spotrebiteľovi resp. 

dodávať maloobchodným prevádzkarniam klinicky zdravé, usmrtené, tržné ryby na ľudskú 

spotrebu podľa Nariadenia vlády č. 360/2011 Z. z.. ktorým sa ustanovujú hygienické 

požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov 

rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému 

spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam. Ak farma nemá schválenú 

prevádzkareň na zabíjanie a úpravu produktov rybolovu môžu sa premiestňovať klinicky 

zdravé tržné ryby do schválenej prevádzkarne iba so súhlasom dotknutých RVPS. Ryby na 

ďalší chov do dosiahnutia tržnej veľkosti sa môžu premiestňovať so súhlasom veterinárnej 

správy len na farmu s rovnakým zdravotným štatútom. Pred predajom a premiestnením 

musia byť ryby vyšetrené v súlade § 27 zákona č. 39/2007 Z. z. na prítomnosť rezíduí 
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(malachitová zelená, leukomalachitová zelená, kryštálová violeť, leukokryštálová violeť 

a briliantová zelená)  

4. Chov bez výskytu – ozdravený - nachádzajúci sa v ochrannom pásme VHS/IHN, z chovu sa 

môžu premiestňovať ryby na ďalší chov a spracovanie bez obmedzenia, avšak musí byť 

monitorovaný minimálne 4 x ročne bez výskytu klinických príznakov ochorenia so súhlasom 

veterinárnej správy 

 

Premiestňovanie rýb vnímavých na bakteriálne choroby platné pre chovy 

rýb so schváleným individuálnym eradikačným programom 

         Pri premiestňovaní rýb vnímavých na bakteriálne choroby platné pre chovy rýb so schváleným 

individuálnym eradikačným programom musí okrem požiadaviek uvedených vo všeobecnej časti 

spĺňať aj požiadavky programu eradikácie bakteriálnych chorôb rýb. Pre chovateľov rýb – ktorí 

uplatňujú individuálny program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb -bakteriálne ochorenie obličiek 

(BKD), furunkulóza lososovitých rýb a sčervenanie papule (ERM) je potrebné zabezpečiť, aby mali 

zavedené efektívne mechanizmy zamedzujúce reinfekciu chovu rýb, najmä zabránením nákupu rýb, 

ktoré môžu byť zdrojom infekcie. Pri premiestňovaní rýb na ďalší chov v rámci Slovenskej 

republiky (ďalej len „SR“), sa týmto programom zavádza povinnosť pre chovateľa rýb so 

schváleným individuálnym eradikačným programom dodržiavať podmienky premiestňovania 

vydaných Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) 

podľa  § 6 ods. 2 písm. f) a § 20 ods. 2 až 5 zákona č. 39/2007 Z. z., ktorými sú bez obmedzenia 

iných povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy: 

 

a) zákaz príjmu zásielky rýb, ktorá nie je sprevádzaná sprievodným dokladom vydaným 

príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou podľa vzoru uvedeného v prílohe 

k tomuto programu, 

b) viesť dennú evidenciu o úhynoch a nahlásiť každé podozrenie na výskyt bakteriálnej 

choroby rýb alebo zvýšený úhyn, ktorým sa na účely tohto programu rozumie zvýšenie úhynu 

o 10% a viac v porovnaní s priemerným úhynom za predchádzajúci kalendárny týždeň, 

c) v prípade podozrenia na výskyt bakteriálnej choroby rýb zabezpečiť na svoje náklady 

laboratórnu diagnostiku na potvrdenie alebo vylúčenie výskytu bakteriálnej choroby rýb. 

  

K premiestňovaniu rýb na ďalší chov je možné použiť všeobecný sprievodný doklad na 

premiestnenie rýb na ďalší chov, kde úradný veterinárny lekár vyplní relevantné požiadavky podľa 

účelu premiestňovania a druhu premiestňovaných rýb a nehodiace sa ustanovenia prečiarkne. 

V prípade premiestňovania vnímavých rýb na VHS a IHN a premiestňovania rýb vnímavých na 

bakteriálne choroby pre chovy rýb so schváleným individuálnym eradikačným programom je možné 

použiť okrem všeobecného dokladu na premiestňovanie aj sprievodné doklady z prílohy Národného 

programu eradikácie VHS a IHN v SR a Národného programu eradikácie bakteriálnych chorôb rýb 

v SR.   
 

 

 

 

 

       Prof. MVDr. Jozef Bíreš DrSc. 

                          ústredný riaditeľ 


