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Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (d'alej len ,,šVPs sR";
listom číslospisu 3552/220-222 zo dňa 08.02'20022 usmernila postup registrácie zvierat
druhov ovce, kozy a ošípanébez pôvodu.

Vzhl'adom na časovútieseň a personálnu vyťaženosťregionálnych veterinárnych
a potravinových správ (d'alej len ,,RVPS") švps SR dopÍňa usmernenĺe o nasledovné pokyny:
Po ot.o5.2o22 bude ešte možnéspracovať v CEHZ tlačivá ,,Hlásenie zmien oviec/kôz
a Hlásenie zmien v počte ošípaných"(d'alej len ,,hlásenie"), ktoré budú obsahovať udalosť

s kódom:

21 zaregistrovanie staršieho žijúceho barana,

22zaregistrovanie staršej žijúcejovce/bahnice pre ovce a pre kozy,
23 zaregistrovanie staršieho žijúceho capa,
24 zaregistrova n ie sta ršej žijucej kozy,
20 nahlásenie počiatočnehostavu/počtu novo označených ošípanýchpre ošípané,
ale len v prípade, ak sa jedná o hlásenie, ktorého držitel'zvierat podal žiadosťo registráciu
chovu na RVPS pred 31. májom 2022.
Na tlačive ,,Registrácia chovu" doručenom do CEHZ musí byť uvedený čitatelhý dátum príimu
žiadosti o registráciu chovu na RVPS. Dátum kedy RVPS potvrdítlačivo,,Registrácia chovu" nie
je rozhodujúci (môže byť aj po 31.05.2022, najneskoršie však 31.07 .2022).
Na spracovanie hlásení a doregistrovanie zvierat bez pôvodu, stanovuje Švpssn dodatočný
termín do3t.o7.2022 a to za splnenia podmienok uvedených vyššie.

Riaditelia regĺonálnych veterinárnych a potravinových správ zabezpečia, aby toto
usmernenie mali k dispozíciívšetci úradníveterinárni lekári - veterinárni inšpektori, ktorí
vykonávajú veterinárne kontroly na úseku identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat,
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zdravia a ochrany zvierat, úseku hygieny potravín živočíšnehopôvodu a na úseku vedľajších
živočíšnychproduktov, v pôsobnosti RVPS a dodržiavalivyššie uvedené postupy.
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Na vedomie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidleka SR, Sekcia poľnohospodárstva,
Dobrovičova L2,8L2 66 Bratislava

Tento dokument bol podpísaný elektronicky, kvalifikovaným mandátnym certifikátom štatutára Švpssn.
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