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1. Základné pojmy
Chov (farma)
Pod pojmom „chov“ sa rozumie akákoľvek prevádzkareň, stavba, alebo ak ide o chov pod
otvoreným nebom, akékoľvek miesto, v ktorom sú zvieratá držané, chované alebo kde sa s nimi
manipuluje.
Zvieratá v chove musia mať samostatný zdroj vody a krmív, je zabránené samovoľnému
prechodu zvierat z jedného chovu na iný chov.
V rámci pojmu „chov“ sa evidujú aj karantény na zvieratá, bitúnky, exportné organizácie,
kafilérie, nemocnice pre ošetrovanie zvierat, sprostredkovatelia/obchodníci, pastvy/salaše, tržnice na
zvieratá, štátne veterinárne ústavy, výstavné priestory a zberné strediská zvierat.

Vlastník/majiteľ
Vlastník je fyzická alebo právnická osoba vlastniaca chov a /alebo hospodárske zvieratá. Chov
môže mať viac majiteľov. Majiteľ môže mať viac chovov.

Držiteľ
Pod pojmom držiteľ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za
zvieratá, a to i na prechodný čas. Držiteľ môže, ale nemusí byť vlastník.

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
Centrálne pracovisko organizácie poverenej vedením evidencie hospodárskych zvierat
(Plemenárske služby SR, š. p.), kde je vedená databáza chovov, zvierat, premiestnení zvierat a ďalších
sledovaných skutočností a udalostí.

Číselníky druhov a kategórií hydiny pre potreby centrálnej evidencie hydiny
Numerický kód pridelený pre príslušný druh hydiny, alfabetický kód pre kategóriu hydiny
a číselný kód pre podkategóriu - charakter chovu hydiny. Kódy slúžia na označenie druhu, kategórie
a charakteru chovu hydiny.

2. Registrácia chovov, vlastníkov, držiteľov
2.1. Register chovov
Označenie chovov
Každému chovu je pridelený jednoznačný 6-miestny abecedno-číselný, alebo číselný kód
nazvaný registračné číslo chovu.
Kód chovu sa nemení, ak sa nemení základné zameranie daného objektu (napr. bitúnok na
kafilériu), a nemenia sa jeho geografické údaje (rozdelenie - zlúčenie chovov).
Pre označenie chovov sa používajú nasledujúce kódy:

Formát
999999
A99999
B99999
C99999
E99999
K99999
L99999
N99999
O99999
P99999
T99999
U99999
V99999
Z99999

Popis
Chov HZ
Trvalá alebo prechodná karanténa pre zvieratá
Bitúnok
Colný - hraničný prechod
Exportná organizácia s priestormi pre ustajnenie HZ
Kafiléria
Liaheň
Nemocnica pre ošetrovanie zvierat
Sprostredkovateľ/obchodník
Pastva/salaš
Tržnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Výstavné priestory
Zberné stredisko zvierat

Poznámka: číslice 9 predstavujú konkrétne číslo pridelené zaregistrovanému chovu.

Registračné čísla chovov prideľuje organizácia poverená
pôdohospodárstva (MP SR) vedením centrálneho registra chovov.

Ministerstvom

Registrácia nového chovu
Povinnosť registrovať chov vzniká majiteľovi/držiteľovi hydiny, ak chová viac ako 300
kusov kury, moriek, husí, kačíc, bažantov, prepelíc, viac ako 5 kusov bežcov alebo 1500 kusov
hydiny určenej na výkrm.
Pri založení nového chovu, zlúčení viacerých chovov do jedného chovu alebo rozdelení chovu
na niekoľko chovov je vlastník povinný zaregistrovať všetky novo vzniknuté chovy.
Na zaregistrovanie nového chovu slúži tlačivo „Registrácia chovu“, ktoré poskytujú
regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p..
Na pracovisku CEHZ sú akceptované iba originály tlačiva „Registrácia chovu“ (nie kópie)
zaslané bežnou poštou na adresu pracoviska CEHZ, ktoré sú potvrdené príslušnou regionálnou

veterinárnou a potravinovou správou SR (v bode 02). V prípade exportnej organizácie, zberného
strediska zvierat, trvalej alebo prechodnej karantény pre zvieratá, je potrebné okrem schválenia
uvedeného typu chovu doložiť aj kópiu rozhodnutia príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej
správy o zriadení daného typu chovu.

Registrácia zmien v chove
Každý vlastník/držiteľ je povinný viesť zoznam hydiny v chove. Tento zoznam sa vedie na
predpísanom tlačive "Register hydiny a bežcov v chove" a/alebo „Register prevádzkovateľa
liahne“. „Register hydiny a bežcov v chove“ a „Register prevádzkovateľa liahne“ sa vedie samostatne
pre každý chov hydiny a bežcov. Spôsob vedenia je skupinový a jeden vyplnený riadok v registri sa
týka jednej skupiny bežcov alebo hydiny rovnakého druhu, kategórie a charakteru chovu (podľa
číselníka).

2.1. Register hydiny a bežcov v chove
Do „Registra hydiny a bežcov v chove“ sa zaznamenávajú všetky zmeny, ku ktorým dochádza
v chove. Zmeny musia byť v „Registri hydiny a bežcov v chove“ zaznamenané najneskôr do 48 hodín
od uskutočnenia zmeny/pohybu. Do „Registra hydiny a bežcov v chove“ sa zaznamenávajú tieto
údaje:


druh,



kategória,



charakter chovu,



počiatočný stav,



úhyn,



strata/utratenie,



drobný predaj,



vývoz do zahraničia,



dovoz zo zahraničia,



odsun,



prísun,



registračné číslo dodávateľa/odberateľa,



kód krajiny,



konečný stav,

Popis jednotlivých stĺpcov registra:
Číslo riadku:

Riadky v registri sú očíslované tak, že každá strana začína riadkom č.1.

Druh:

Druh podľa číselníka.

Kategória:

Kategória podľa číselníka.

Charakter:

Charakter chovu podľa číselníka.

Dátum:

Dátum zmeny/pohybu.

Počiatočný stav:

Konečný stav z predchádzajúceho riadku po zohľadnení všetkých
pohybov.

Úhyn:

Počet kusov uhynutej hydiny alebo bežcov.

Strata/Utratenie:

Počet kusov hydiny a bežcov, ktorá bola odcudzená alebo utratená.

Drobný predaj:

Počet kusov hydiny a bežcov predanej neregistrovaným chovateľom.

Vývoz do zahraničia:

Počet kusov hydiny a bežcov, ktoré boli vyvezené do zahraničia.

Dovoz zo zahraničia:

Počet kusov hydiny a bežcov dovezených zo zahraničia.

Premiestnenie prísun:

Počet kusov hydiny a bežcov, ktoré boli prisunuté na farmu z iného chovu
zaregistrovaného na území Slovenskej republiky (Doklad o premiestnení
hydiny a bežcov).

Premiestnenie odsun:

Počet kusov hydiny a bežcov, ktoré boli odsunuté na iný chov
zaregistrovaný na území Slovenskej republiky (Doklad o premiestnení
hydiny a bežcov)

Registračné číslo

6-miestny

číselný,

alebo

abecedno-číselný

kód,

ktorý

dodávateľa/odberateľa: organizácia poverená vedením centrálneho registra chovov.

Kód krajiny:

Dvojmiestny alfabetický kód štátu

Konečný stav:

Stav po zohľadnení všetkých pohybov.

prideľuje

Opravy údajov v "Registri hydiny a bežcov v chove“
Ak dôjde k chybnému zápisu do registra, ktorý chce chovateľ vzápätí opraviť, môže tak urobiť
s tým, že chybný riadok prečiarkne a do nasledujúceho riadku napíše správny zápis.

2.2. Register prevádzkovateľa liahne
Do „Registra prevádzkovateľa liahne“ sa zaznamenávajú všetky zmeny, ku ktorým dochádza
v liahni. Zmeny musia byť v „Registri prevádzkovateľa liahne“ zaznamenané najneskôr do 48 hodín
od uskutočnenia zmeny/pohybu. Do „Registra prevádzkovateľa liahne“ sa zaznamenávajú tieto údaje:


druh,



kategória,



charakter chovu,



počet naskladnených vajec do inkubátora,



počet vajec vyradených z inkubátora,



počet vyliahnutej jednodňovej hydiny a bežcov,



drobný predaj jednodňovej hydiny a bežcov,



vývoz do zahraničia,



odsun jednodňovej hydiny a bežcov,



registračné číslo odberateľa,



kód krajiny (export),

Popis jednotlivých stĺpcov registra:
Číslo riadku:

Riadky v registri sú očíslované tak, že každá strana začína riadkom
č.1.

Druh:

Druh podľa číselníka.

Kategória:

Kategória podľa číselníka.

Charakter chovu:

Charakter chovu podľa číselníka.

Dátum:

Dátum zmeny/pohybu.

Počet naskladnených vajec

Celkový počet vajec, ktoré boli nasadené do inkubátora.

do inkubátora:

Počet vajec vyradených

Celkový počet vajec vyradených z inkubátora počas inkubácie.

z inkubátora:
Počet vyliahnutej

Celkové množstvo vyliahnutej jednodňovej hydiny a bežcov.

jednodňovej hydiny a
bežcov:
množstvo

predanej

Drobný predaj

Celkové

jednodňovej hydiny a

neregistrovaným chovateľom.

jednodňovej

hydiny

a

bežcov

bežcov:
Vývoz do zahraničia:

Celkový počet vyvezenej jednodňovej hydiny a bežcov do zahraničia.

Odsun jednodňovej hydiny

Počet odsunutej jednodňovej hydiny a bežcov na chovy zaregistrované

a bežcov:

na území Slovenskej republiky (Doklad o premiestnení hydiny a
bežcov)

Registračné číslo

6-miestny číselný kód, ktorý prideľuje organizácia poverená

odberateľa:

Ministerstvom pôdohospodárstva (MP SR) vedením centrálneho
registra chovov.

Opravy údajov v "Registri prevádzkovateľa liahne“
Ak dôjde k chybnému zápisu do registra, ktorý chce chovateľ vzápätí opraviť, môže tak urobiť
s tým, že chybný riadok prečiarkne a do nasledujúceho riadku napíše správny zápis.

3. Hlásenie zmien a premiestnení do CEHZ

Okrem zaznamenávania zmien a premiestnení v „Registri hydiny a bežcov v chove“ a v
„Registri prevádzkovateľa liahne“ sa tieto zmeny a premiestnenia hlásia aj do Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat CEHZ.
Pre účely hlásenia zmien a premiestnení v chove do CEHZ sa používa tlačivo „Hlásenie zmien
v počte hydiny a bežcov “, tlačivo "Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej
hydiny a bežcov“ a tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“.

3.1. „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“
Používa sa na hlásenie nasledovných zmien:

-

stav na začiatku mesiaca,

-

úhyn,

-

strata (utratenie),

-

drobný predaj,

-

export,

-

import,

-

stav na konci mesiaca,

3.2. „Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej
hydiny a bežcov“
Používa sa na hlásenie nasledovných zmien:

-

počet naskladnených vajec do inkubátora,

-

počet vajec v inkubácií na konci mesiaca,

-

počet vyliahnutej jednodňovej hydiny a bežcov za mesiac,

-

drobný predaj jednodňovej hydiny a bežcov,

-

export,

Tlačivo „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“ a tlačivo "Hlásenie o mesačnom
naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov“ sa vystavujú iba raz mesačne po

skončení celého aktuálneho mesiaca, ak v danom mesiaci došlo k zmenám/pohybom v chove. Do
CEHZ sa zasielajú najneskôr do štrnástich dní nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje za
mesiacom, za ktorý je tlačivo vystavované.

3.2.1.

Hlavička tlačív

Názov a adresa chovu:

Názov a adresa chovu, za ktorý je tlačivo vyplňované.

Registračné číslo chovu:

Pridelené registračné číslo chovu.

Hlásenie za mesiac:

Mesiac, za ktorý je hlásenie vystavované.

Hlásenie za rok:

Rok, za ktorý je hlásenie vystavované.

Strana hlásenia:

Poradové číslo listu hlásenia v rámci mesiaca, za ktorý je hlásenie
vystavované.

3.2.2.

Záznam zmien/pohybov za celý mesiac na tlačive Hlásenie
zmien v počte hydiny

Nasledovné zmeny:
-

úhyn,

-

strata (utratenie),

-

drobný predaj,

sa pri zaznamenaní do tlačiva „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“ zosumujú za celý
mesiac a výskyt týchto zmien sa uvedie v jednom riadku za konkrétny druh, kategóriu a charakter
chovu hydiny.
Napríklad ak v danom mesiaci v chove uhynulo viacero zvierat, táto zmena sa do tlačiva
zaznamená v jednom riadku v ktorom sa zosumuje celkový počet uhynutých zvierat za mesiac.
Obdobne sa postupuje aj pri zaznamenávaní ďalších zmien a pohybov, uvedených vyššie.

Záznam zmien do tlačiva
Číslo riadku:

Poradové číslo riadku na strane.

Druh:

Druh podľa číselníka.

Kategória:

Kategória podľa číselníka.

Charakter chovu:

Charakter chovu podľa číselníka.

Stav na začiatku mesiaca:

Konečný stav z predchádzajúceho mesiaca.

Úhyn:

Počet uhynutej hydiny a bežcov za daný mesiac

Strata (utratenie):

Počet odcudzenej alebo utratenej hydiny a bežcov za daný
mesiac.

Vývoz do zahraničia:

Počet vyvezenej hydiny a bežcov, kód krajiny kam boli bežce a
hydina vyvezené. Vývoz hydiny a bežcov sa v mesačnom hlásení
sumuje len v prípade, ak bol vyvezený len jeden druh a kategória
do jednej krajiny. V prípade vývozu do viacerých krajín je
potrebné export rozpísať aj do ďalších riadkov podľa druhu,
kategórie a krajiny vývozu, kde druh a kategória hydiny a bežcov
budú rovnaké, v stĺpci pre export budú počty a rôzne kódy krajín,
do ktorých bol vývoz za daný mesiac zrealizovaný.

Dovoz zo zahraničia:

Počet dovezenej hydiny a bežcov, kód krajiny odkiaľ bola hydina
a bežce dovezené. Dovoz hydiny a bežcov sa v mesačnom hlásení
sumuje len v prípade, ak bol dovezený len jeden druh a kategória
z jednej krajiny. V prípade dovozu z viacerých krajín je potrebné
import rozpísať aj do ďalších riadkov podľa druhu, kategórie a
krajiny dovozu, kde druh, kategória hydiny a bežcov budú
rovnaké, v stĺpci pre import budú počty a rôzne kódy krajín, z
ktorých bol dovoz za daný mesiac zrealizovaný.

Stav

Stav na konci mesiaca:

na

konci

mesiaca

po

zohľadnení

všetkých

presunov/pohybov, ktoré v danom mesiaci nastali.

3.2.3.

Záznam zmien/pohybov za celý mesiac na tlačive „Hlásenie
o mesačnom

naskladnení

vajec

a liahnutí

jednodňovej

hydiny a bežcov“
Nasledovné zmeny:
-

počet naskladnených vajec do inkubátora,

-

počet vajec v inkubácií na konci mesiaca,

-

počet vyliahnutej jednodňovej hydiny a bežcov za mesiac,

-

drobný predaj jednodňovej hydiny a bežcov,

sa pri zaznamenaní do tlačiva „Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí
jednodňovej hydiny a bežcov“ zosumujú za celý mesiac a výskyt týchto zmien sa uvedie v jednom
riadku za konkrétny druh, kategóriu a charakter chovu hydiny.

Záznam zmien do tlačiva
Číslo riadku:

Poradové číslo riadku na strane.

Druh:

Druh podľa číselníka.

Kategória:

Kategória podľa číselníka.

Charakter chovu:

Charakter chovu podľa číselníka.

Počet naskladnených vajec do

Celkový počet vajec naskladnených do inkubátora

inkubátora:
Počet vajec v inkubácií na

Počet vajec v inkubátore na konci mesiaca

konci mesiaca:
Počet vyliahnutej jednodňovej
hydiny a bežcov:

Počet vyliahnutej jednodňovej hydiny a bežcov za mesiac.

počet

predanej

jednodňovej

hydiny

Drobný predaj jednodňovej

Celkový

hydiny a bežcov:

neregistrovaným držiteľom za mesiac.

Vývoz:

Počet vyvezenej jednodňovej hydiny a bežcov, kód krajiny kam

a

bežcov

boli vyvezené. Export jednodňovej hydiny a bežcov sa
v mesačnom hlásení sumuje len v prípade, ak bol vyvezený len
jeden druh a kategória hydiny a bežcov do jednej krajiny.
V prípade vývozu do viacerých krajín je potrebné export rozpísať
aj do ďalších riadkov podľa druhu, kategórie hydiny a bežcov,
krajiny vývozu, kde druh a kategória hydiny a bežcov budú
rovnaké a v stĺpci pre export budú počty a rôzne kódy krajín, do
ktorých bol vývoz za daný mesiac zrealizovaný.

3.2.4

Päta tlačiva

Vyhotovil:

Meno osoby, ktorá tlačivo vyplňovala.

Dátum:

Dátum vystavenia tlačiva.

Podpis/pečiatka:

Podpis osoby, ktorá vyplňovala tlačivo, v prípade právnickej
osoby aj pečiatka organizácie.

Ak má tlačivo „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“ alebo tlačivo "Hlásenie o mesačnom
naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov“ vystavované za daný chov viac strán, päta
tlačiva sa vyplňuje iba na poslednej strane.

3.3. „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“
Tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ slúži na hlásenie premiestnení hydiny
a bežcov medzi dvoma chovmi, pričom pod pojmom chov sa rozumie definícia z kapitoly 1. Týmto
tlačivom sa teda hlásia nielen premiestnenia medzi dvoma chovmi s hydinou a bežcami, ale aj
premiestnenia medzi ostatnými zariadeniami, kde sa zvieratá zdržujú alebo sa s nimi v týchto
zariadeniach nejakým spôsobom narába.

Nahlásenie presunov hydiny a bežcov na tlačive „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“
nezahŕňa stav hydiny a bežcov v danom hlásenom mesiaci. Presuny je potrebné zahrnúť ku konečným
stavom hydiny a bežcov hláseným ku koncu mesiaca, prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien
hydiny a bežcov“.
Tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ sa vystavuje v troch exemplároch.
Vlastník/držiteľ chovu, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú v tlačive „Doklad o premiestnení hydiny a
bežcov“ v časti chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú uvedie:
-

Registračné číslo svojho chovu.

-

Názov a adresu chovu.

-

Dátum záznamu údajov do dokladu.

-

Podpisom a v prípade právnickej osoby aj pečiatkou organizácie potvrdí vyplnené
údaje v tlačive.

V tele tlačiva uvedie dátum premiestnenia hydiny (stĺpec B), počet premiestnenej hydiny a
bežcov (stĺpec C), druh hydiny (stĺpec D), kategóriu hydiny (stĺpec E) a charakter chovu (stĺpec F)
(podľa číselníka).
Záznam jednotlivých premiestnení hydiny a bežcov medzi chovmi je skupinový, to znamená,
že v jednom riadku sa uvedie počet bežcov alebo počet hydiny rovnakého druhu, kategórie
a charakteru chovu (rovnakého označenia). Ak sa teda medzi dvoma chovmi v ten istý deň
premiestnila hydina rôzneho druhu a kategórie, alebo skupina bežcov musí byť toto premiestnenie
rozpísané do viacerých riadkov podľa druhu, kategórie a charakteru chovu.
Vlastník/držiteľ zvierat, kam sa zvieratá premiestňujú uvedie v tlačive „Doklad o premiestnení
hydiny a bežcov“ v časti chov, kam sa zvieratá premiestňujú:
-

Registračné číslo svojho chovu (je už vyplnené predchádzajúcim majiteľom/držiteľom
chovu).

-

Názov a adresu chovu.

-

Dátum záznamu údajov do dokladu.

-

Podpisom a v prípade právnickej osoby aj pečiatkou potvrdí vyplnené údaje v tlačive.

Po vyplnení tlačiva „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ a jeho potvrdení oboma
stranami medzi ktorými sa zvieratá premiestňujú, originál tlačiva zašle na adresu CEHZ
vlastník/držiteľ zvierat, kam sa zvieratá premiestňujú.

Jednu kópiu tlačiva si ponechá

vlastník/držiteľ zvierat, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú a jednu kópiu tlačiva si ponechá
vlastník/držiteľ zvierat, kam sa zvieratá premiestňujú. Originál tlačiva „Doklad o premiestnení hydiny

a bežcov“ na pracovisko CEHZ zasiela chovateľ hydiny v mesačných intervaloch a to najneskôr do
desiatich dní nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje za mesiacom, za ktorý je tlačivo vystavované .
Tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ sa vyplňuje aj pri premiestnení zvierat
medzi chovmi toho istého vlastníka/držiteľa zvierat.
V prípade

premiestnenia

zvierat

medzi

dvoma

chovmi,

ktorý

sprostredkoval

obchodník/sprostredkovateľ sa vyplňuje v tlačive „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ aj časť
sprostredkovateľ/obchodník, ktorý premiestnenie sprostredkoval. Sprostredkovateľ/obchodník, ktorý
premiestnenie sprostredkoval uvedie v tejto časti tlačiva:
-

Registračné

číslo

chovu,

ktoré

mu

bolo

pridelené

ako

sprostredkovateľovi/obchodníkovi.
-

Názov a adresu chovu.

-

Dátum záznamu údajov do dokladu.

-

Podpisom a v prípade právnickej osoby aj pečiatkou potvrdí vyplnené údaje v tlačive.

3.4. Rušenie omylom nahlásených premiestnení tlačivom „Doklad
o premiestnení hydiny a bežcov“
Rušenie omylom nahláseného premiestnenia tlačivom „Doklad o premiestnení hydiny a
bežcov“ sa uskutočňuje opätovným vyplnením tlačiva „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“.
Tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ sa vystaví v troch exemplároch.
Vlastník/držiteľ chovu, odkiaľ bolo nahlásené omylom evidované premiestenie v tlačive „Doklad
o premiestnení hydiny a bežcov“ v časti chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú uvedie:
-

Registračné číslo svojho chovu.

-

Názov a adresu chovu.

-

Dátum záznamu údajov do dokladu.

-

Podpisom a v prípade právnickej osoby aj pečiatkou potvrdí vyplnené údaje v tlačive.

V časti rušenie omylom nahláseného premiestnenia zaškrtnutím tejto možností označí, že do
CEHZ sa hlási rušenie omylom nahláseného premiestnenia.
V tele tlačiva uvedie dátum premiestnenia hydiny (stĺpec B), počet premiestnenej hydiny a
bežcov (stĺpec C), druh hydiny (stĺpec D), kategóriu hydiny (stĺpec E) a charakter chovu (stĺpec F)
(podľa číselníka), ktorých sa zrušenie premiestnenia týka.
Vlastník/držiteľ zvierat, kam bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie zvierat uvedie
v tlačive „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ v časti chov, kam sa zvieratá premiestňujú:

-

Registračné číslo svojho chovu (je už vyplnené predchádzajúcim majiteľom/držiteľom
chovu.

-

Názov a adresu chovu.

-

Dátum záznamu údajov do dokladu.

-

Podpisom a v prípade právnickej osoby aj pečiatkou potvrdí vyplnené údaje v tlačive.

Po vyplnení tlačiva „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“ a jeho potvrdení oboma
stranami medzi ktorými bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie, originál tlačiva zašle na
adresu CEHZ vlastník/držiteľ zvierat, kam bolo nahlásené omylom evidované premiestnenie.
Jednu kópiu tlačiva si ponechá vlastník/držiteľ zvierat, odkiaľ bolo nahlásené omylom evidované
premiestnenie a jednu kópiu tlačiva si ponechá vlastník/držiteľ zvierat, kam bolo nahlásené omylom
evidované premiestnenie.

4. Kontrola vstupných a výstupných dát
4.1. Výpis chybných dát
Vstupné dáta sú kontrolované z formálneho hľadiska i z hľadiska logických väzieb k už
registrovaným údajom. V prípade výskytu a zistenia chýb v dátach, budú tieto chyby vytlačené vo
"Výpise chybných dát".

Chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ s hviezdičkou pred číslom chyby znamenajú, že
ohlásený údaj nebol vôbec spracovaný. Chyby bez hviezdičky sú upozornením na určité nezrovnalosti
v údajoch, ale informácie boli spracované.
Na chyby uvedené vo „Výpise chybných dát“ je potrebné reagovať a vykonať príslušnú
opravu.
Oprava chýb sa robí použitím tlačív CEHZ, kde treba len zopakovať hlásenie
zmeny/premiestnenia so správnymi údajmi a počtami. V prípade premiestnenia je možné zrušiť
premiestnenie s nesprávnymi údajmi a potom nahlásiť nové premiestnenie so správnymi údajmi.

4.2. Opravy a rušenia chybne nahlásených zmien
V prípade chybne nahlásenej zmeny prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien v počte hydiny a
bežcov“ alebo prostredníctvom tlačiva "Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí
jednodňovej hydiny a bežcov“ je potrebné vykonať opravu chybne nahlásenej zmeny.
Ak bola nahlásená zmena ku ktorej vôbec nedošlo je potrebné vykonať zrušenie nahlásenej
zmeny.
Opravy chybne nahlásených zmien sa vykonávajú prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien
v počte hydiny a bežcov“ a tlačiva „Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej
hydiny a bežcov“ spätným vyplnením tlačiva za konkrétny mesiac a rok, za ktorý boli chybné údaje
nahlásené. Pri oprave tlačiva „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“ a tlačiva

„Hlásenie o

mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov“ sa uvedie druh a kategória
hydiny, ktorej sa opravy týkajú a do jednotlivých stĺpcov tlačiva sa zaznamenajú správne údaje.
Rušenie chybne nahlásených zmien sa vykonáva tiež prostredníctvom tlačiva „Hlásenie zmien
v počte hydiny a bežcov“ a tlačiva „Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej
hydiny a bežcov“ spätným vyplnením tlačiva s uvedením druhu a kategórie hydiny. Následne
pri zmene/pohybe, ktorej sa rušenie nahlásených zmien týka, sa v danom stĺpci uvedie „0“.

5. Kontaktné pracoviská

5.1. Najbližšie kontaktné pracovisko
Týmito pracoviskami sú regionálne strediská Plemenárskych služieb SR, š. p. a príslušní
pracovníci. Regionálne strediská PS SR, š. p. poskytujú tlačivá CEHZ, program na vedenie evidencie
zvierat v elektronickej podobe a poradenstvo.

Kontakty na pracovníkov regionálnych stredísk nájdete na webovej stránke Plemenárskych
služieb SR, š. p. www.pssr.sk.

5.2. Pracovisko centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
Na nasledovnú adresu sa zasielajú všetky tlačivá CEHZ s hlásením zmien/pohybov:
Plemenárske služby SR, š.p. – ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
tel. č.: 041-5073744
fax: 041-5008006, 041-5008007
url: www.pssr.sk/cehz
e-mail: cehz@pssr.sk

6. Prílohy
1. Číselníky druhov a kategórií hydiny pre potreby centrálnej evidencie hydiny
2. Tlačivo „Registrácia chovu“
3. Register hydiny a bežcov v chove
4. Register prevádzkovateľa liahne
5. Tlačivo „Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov“
a. Vzor tlačiva
b. Vzor vyplňovania tlačiva
6. Tlačivo „Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov“
a. Vzor tlačiva
b. Vzor vyplňovania tlačiva
7. Tlačivo „Doklad o premiestnení hydiny a bežcov“
a. Vzor tlačiva
b. Vzor vyplňovania tlačiva
8. Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“

Číselníky druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie
hydiny a bežcov

druh
kury

1

morky

2

husi

3

kačice

4

bažanty

5

prepelice

6

bežce

7

kategória
Reprodukčná hydina - Mäsová línia

M

Reprodukčná hydina - Nosivá línia

N

Úžitková hydina

U

použiteľný len pre kategóriu

charakter chovu
Šľachtiteľský chov

01

M, N

Starorodičia

02

M, N

Rodičia

03

M, N

Odchov

04

M, N, U

Produkčná perióda

05

M, N, U

Výkrm

06

U

Nosnice produkujúce vajcia na ľudskú spotrebu

07

U

Tlačivo vyplňovať paličkovým písmom

REGISTRÁCIA CHOVU

02 Potvrdenie chovu RVPS

01 Registrácia nového chovu:

(dátum, odtlačok pečiatky a podpis)

Chov HZ

Bitúnok

Spracovateľský závod

Výstavné priestory

Zberné stredisko

Pasienok

Tržnica

Sprostredkovateľ

Liaheň

Iné:

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

Názov:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Súradnice
GIS:

Súpisné číslo:
05 Druh HZ

06 Držiteľ

Y:

ošípané

ovce

kozy

kone

ryby

včely

králiky

kožušinové zvieratá

IČO/rodné číslo:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo faxu:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

Titul pred
menom:

za:

Dátum narodenia:

Priezvisko:

Meno:

Obec:

PSČ:

Ulica:

Tel. číslo:

Súpisné číslo:

Číslo mobilu:

E-mailová adresa:

Číslo faxu:

08 Kontaktná Obchodné meno/
osoba
meno a priezvisko:

adresa

X:

HD
Obchodné meno/
meno a priezvisko:

07 Štatutárny orgán

09 Doručovacia

potvrdzuje RVPS

IČO/dát. narodenia:

PSČ:

Obec:

Tel. číslo:

Ulica:

Číslo mobilu:

Súpisné číslo:

E-mailová adresa:

PSČ:
Súpisné číslo:

Obec:
Ulica:
10 Podpis a odtlačok pečiatky držiteľa:

hydina

bežce

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 a podpis
veterinárneho lekára príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
(RVPS), ktorý posúdi spôsobilosť objektu na chov hospodárskeho zvieraťa
(HZ) alebo na iný účel. Veterinárny lekár príslušnej RVPS uvedie aj dátum
potvrdenia chovu RVPS.

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 opravu/doplnenie údajov
hlásite (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 zmenu údajov hlásite
(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,
fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba zodpovedná za všetky
hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje. Ak je
držiteľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, je potrebné uviesť
jej pridelené IČO. Ak je držiteľom fyzická osoba, je potrebné uviesť jej rodné
číslo. Fyzická osoba uvedie ako adresu údaj o trvalom pobyte, fyzická osoba –
podnikateľ údaj o mieste podnikania a právnická osoba údaj o sídle.

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.

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

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

REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE

REGISTER HYDINY A BEŽCOV V CHOVE

Od mesiaca/roka ………..............

Poradové číslo zošita ……………………….

Registračné číslo chovu

Meno a priezvisko vlastníka alebo názov alebo obchodné meno vlastníka:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka:

………………………………………………...............…………………………………………
Meno a priezvisko držiteľa alebo názov alebo obchodné meno držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
Telefónne číslo:
číslo faxu:
e-mailová adresa:
…………………………………………………………………………………………………...

Register hydiny a bežcov v chove č. .......................
Mesiac:

Rok:

Strana:

Charakter
chovu

Kategória

zmena stavu
Druh

Číslo riadku

Druh a kategória*
Dátum
zmeny

Počiatočný
stav
Úhyn

Strata
(utratenie)

Drobný
predaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Premiestnenie
Vývoz

Dovoz
Prísun

Odsun

Reg. číslo
dodávateľa /
odberateľa

Konečný stav
Kód
krajiny

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

REGISTER PREVÁDZKOVATEĽA LIAHNE

REGISTER PREVÁDZKOVATEĽA LIAHNE

Od mesiaca/roku ………..............

Poradové číslo zošita ……………………….

Registračné číslo liahne

Meno a priezvisko vlastníka alebo názov alebo obchodné meno vlastníka:

………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo vlastníka:

………………………………………………...............…………………………………………
Meno a priezvisko držiteľa alebo názov alebo obchodné meno držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
Miesto trvalého pobytu alebo sídlo držiteľa:
………………………………………………...............…………………………………………
Telefónne číslo:
číslo faxu:
e-mailová adresa:
…………………………………………………………………………………………………....

Register prevádzkovateľa liahne č. .......................
Rok:

Charakter
chovu

Kategória

Druh a kategória*
Druh

Číslo riadku

Mesiac:

Dátum

Počet
naskladnených
vajec do
inkubátora

Strana:

Počet vajec
vyradených z
inkubátora

Počet vyliahnutej
jednodňovej
hydiny a bežcov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Drobný predaj
jednodňovej
hydiny a bežcov

Vývoz

Odsun
jednodňovej
hydiny a bežcov

Reg. číslo
odberateľa

Kód krajiny (vývoz)

Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov

CEHZ

Názov a adresa chovu: .....................................................................................................................................................................................................................................

Registračné číslo chovu:

Hlásenie za mesiac:

Hlásenie za rok:

Strana hlásenia:

Kategória

Charakter
chovu

A

Vývoz

Druh

Riadok

Druh a kategória *

Stav na začiatku mesiaca

B

C

D

E

Úhyn

Strata (utratenie)

F

G

Dovoz

Drobný predaj

Stav na konci mesiaca
počet ks

kód
krajiny

počet ks

kód
krajiny

I

J

K

L

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vyhotovil:

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Dátum:

Podpis/odtlačok pečiatky:

M

Hlásenie zmien v počte hydiny a bežcov

CEHZ

Názov a adresa chovu: .....................................................................................................................................................................................................................................

Registračné číslo chovu:

1

2

3

4

5

6

0

Hlásenie za mesiac:

1

Hlásenie za rok:

1

0

0

Strana hlásenia:

1

Kategória

Charakter
chovu

Vývoz

Druh

Riadok

Druh a kategória *

Stav na začiatku mesiaca

A

B

C

D

E

1

1 M 0

4

2

1 M 0

4

3

2 M 0

1

1

1

8

5

0

Úhyn

Strata (utratenie)

F

5

0

0

0

0

G

1

0

Stav na konci mesiaca
počet ks

kód
krajiny

počet ks

kód
krajiny

I

J

K

L

H

0

0

5

5

Dovoz

Drobný predaj

0

1

0

0

0

5

0

0

0

0

C Z

9

0

0

0

I

0

8

1

0

0

0

H U

5
6
7
8
9

1. riadok: sumárne mesačné počty za január 2010 pre druh a kategóriu 1M04 v chove č. 123456

11
12
13
14

2. riadok: v mesiaci január 2010 boli pre druh a kategóriu 1M04 z chovu 123456 exporty do dvoch rôznych krajín,
preto sa v ďalšom riadku zapíše už len zvyšný export do Talianska.
3. riadok: sumárne mesačné počty za január 2010 pre druh a kategóriu 2M01 v chove č. 123456
Pozn. V stave na začiatku mesiaca a v stave na konci mesiaca sa zohľadňujú aj presuny, ktoré sa hlásia osobitne na Doklade o premiestnení hydiny a bežcov

15

Vyhotovil:

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Dátum:

0

0

0

0

8

8

0

0

T

4

10

M

Podpis/odtlačok pečiatky:

Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov

CEHZ

Názov a adresa liahne: .....................................................................................................................................................................................................................................

Registračné číslo liahne:

Hlásenie za mesiac:

Hlásenie za rok:

Strana hlásenia:

Kategória

Charakter
chovu

A

Druh

Riadok

Druh a kategória *

Počet naskladnených vajec do
inkubátora

B

C

D

E

Počet vajec v inkubácií na
konci mesiaca

Počet vyliahnutej jednodňovej
hydiny a bežcov za mesiac

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vyhotovil:

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Dátum:

Vývoz

Drobný predaj jednodňovej
hydiny a bežcov

Podpis/odtlačok pečiatky:

počet ks

kód
krajiny

I

J

Hlásenie o mesačnom naskladnení vajec a liahnutí jednodňovej hydiny a bežcov

CEHZ

Názov a adresa liahne: .....................................................................................................................................................................................................................................

Registračné číslo liahne:

L

1

2

3

4

5

Hlásenie za mesiac:

0

5

Hlásenie za rok:

1

0

Strana hlásenia:

Druh

Kategória

Charakter
chovu

Riadok

Druh a kategória *

Počet naskladnených vajec do
inkubátora

A

B

C

D

E

1

1 M 0

1

2

4

U

0

6

3

1

N

0

7

4

2 M 0

3

1

1

0

0

0

Počet vajec v inkubácií na
konci mesiaca

Počet vyliahnutej jednodňovej
hydiny alebo bežcov za mesiac

F

0

0

0

0

0

0

3

G

0

0

0

1

0

0

0

0

0

5

7

0

0

0

0

5

Vývoz

Drobný predaj jednodňovej
hydiny alebo bežcov

6

5

2

5

1

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

6

0

5

0

0

2

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Dátum:

kód
krajiny

I

J

H

5

Vyhotovil:

počet ks

Podpis/odtlačok pečiatky:

3

0

0

0

C Z

5

0

0

0

H U

0

1

CEHZ

Doklad o premiestnení hydiny a bežcov

List č.

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú
Registračné číslo chovu:

Sprostredkovateľ,

Podpis/odtlačok pečiatky:

Registračné číslo chovu:

Názov a adresa chovu:

Dátum:
Názov a adresa chovu:

Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Dátum:

Registračné číslo chovu:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Podpis/odtlačok pečiatky:

Dátum:

Rušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Názov a adresa chovu:

B

Charakter
chovu

A

Mesiac

Kategória

Deň

Počet kusov hydiny a bežcov

Druh

Riadok

Druh a kategória *
Dátum premiestnenia

C

D

E

F

Rok

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
* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov.

Poznámky chovateľa

CEHZ

Doklad o premiestnení hydiny a bežcov

List č. 1

Chov, odkiaľ sa zvieratá premiestňujú
Registračné číslo chovu:
L

1

2

3

4

Sprostredkovateľ,

Podpis/odtlačok pečiatky:

Registračné číslo chovu:

5
1.2.2009

Názov a adresa chovu:

Názov a adresa chovu:
AgroLiah Petrovce
Chov, kam sa zvieratá premiestňujú

Dátum:

Registračné číslo chovu:

Podpis/odtlačok pečiatky:

1

2

3

4

5

Podpis/odtlačok pečiatky:
6
1.2.2009

Rušenie omylom
nahláseného premiestnenia

Názov a adresa chovu:
PD Nový Ján
Druh a kategória *
Charakter
chovu

C

D

E

F

Rok

Mesiac

A

Kategória

Deň

Počet kusov hydiny a bežcov

Druh

Riadok

Dátum premiestnenia

B

1

0

1

0

2

1

0

2

0

7

0

1

1

0

1

5

7

5

0

0

1

U

0

6

5

0

0

0

1

M

0

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
* Podľa číselníka druhov a kategórií hydiny a bežcov pre potreby centrálnej evidencie hydiny a bežcov

Poznámky chovateľa

Názov a adresa
organizácie / meno a
priezvisko:*

Plemenárske služby SR, š. p.
Účelové plemenárske zariadenie v Žiline
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina

Vec: Žiadosť o pridelenie „Prístupu farmára“
Žiadame o pridelenie „Prístupu chovateľa (farmára)“ do databázy Centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat.
registračné číslo chovu
(chovov):*
Kontaktná osoba (meno
a priezvisko):*
Kontaktná poštová
adresa:*

tel. číslo:
e-mail adresa:
IČO alebo rodné číslo:**
Mená držiteľov v
jednotlivých chovoch
(nepovinný údaj):
* Povinný údaj.
** Povinný údaj. IČO subjektu alebo rodné číslo pokiaľ sa jedná o chovateľa ako fyzickú osobu neregistrovanú ako SHR.

Pečiatka a podpis zástupcu organizácie

