
 
 

 

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A 

O Z N Á M E N I E 
 
VEC: Africký mor ošípaných –identifikácia a registrácia chovov ošípaných  

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 

písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na 

domácu spotrebu. 

 

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ 

neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s 

maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), 

prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – 

nepodnikateľov. 

Informovanie obyvateľov v zmysle oznamu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 

o povinnosti  registrácie chovov/ drobnochovov ošípaných , ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo 

i len jeden kus ošípanej a upozorňujeme na nevyhnutnosť registrácie ako z pohľadu legislatívnej 

povinnosti tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade  výskytu nákazy . 

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp 

 

Vyzývame obyvateľov aby domáce ošípané nakupovali  len z registrovaných chovov, ktoré 

súpod stálym veterinárnym dozorom. 

Predávajúci ošípaných z iného štátu sa musí preukázať sprievodnými dokladmi, ktoré vydáva 

a potvrdzuje úradný veterinárny lekár z príslušného štátu. Je prísny zákaz nákupu ošípaných 

z neregistrovaných chovov krajín, v ktorých je aktuálne nepriaznivá nákazová situácia šírenia sa 

afrického moru ošípaných (AMO) –Poľsko /80 km od hranice/, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina . 

 

Informačné materiály o povinnosti registrácie sú uvedené v prílohe na webovej stránke 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Postup_RCH.pdf 

 

Povinnosťou chovateľa je taktiež nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred 

na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, pri hlásení je nutné uvádzať registračné 

číslo chovu pridelené CEHZ (,,D“). 

Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 

1000eur  podľa   § 48 ods.5 písm.m) zákona 
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