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Vec: Usmernenie chovateľov k registrácii hydiny a bežcov v databáze Centrálnej 

evidencie hospodárskych zvierat 

 

 Na základe návrhu vykonávacej vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov, 

a jej nadobudnutia s účinnosťou od 15.novembra 2013, Vám, ako organizácia poverená 

vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat, dávame do povedomia Vašu  povinnosť 

hlásenia prvotnej registrácie údajov hydiny a bežcov vrátane spracovania údajov 

o jednotlivých pohyboch – premiestnení v rámci registrovaných chovov hydiny a bežcov do 

databázy centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) prostredníctvom predpísaných 

tlačív.  

 Na základe vyššie uvedeného Vás o pripravovanej novej legislatíve týkajúcej sa 

registrácie hydiny a bežcov budeme priebežne informovať aj prostredníctvom jednotlivých 

regionálnych pracovísk PS SR, š.p. a na našej webovej adrese www.pssr.sk, kde budú pre 

Vás dostupné pokyny pre majiteľov a držiteľov hydiny a bežcov k vedeniu centrálnej 

evidencie v Slovenskej republike a všetky predpísané tlačivá, prostredníctvom ktorých budete 

hlásiť uskutočnené zmeny v chove na pracovisko CEHZ.  

  

Veríme, že vzájomnou komunikáciou a súčinnosťou z oboch strán naplníme stanovené 

úlohy v súlade s požiadavkou vytvorenia centrálneho registra hydiny a bežcov 

 

 

 S pozdravom 

 
 

                    Ing. Marcel Benkei 
                           vedúci CEHZ            
 

 

Vážený chovatelia hydiny a bežcov 

v Slovenskej republike 

 


