Otázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s jednou
ošípanou na domácu spotrebu.
1. Ako odhlási chovateľ zviera z „D“ farmy (chovu)?
Zviera sa už neodhlasuje. Farma „D“ funguje napr. ako bitúnok. To znamená, že ak je tlačivo „predaj
ošípanej do chovu s jednou ošípanou“ poslané do CEHZ, tak je presun spracovaný a „D“ farma už
nemusí nič ďalej hlásiť. V CEHZ budú zapísané všetky dátumy presunov, kedy bola ošípaná prisunutá.
Nenapočítavajú sa kúpené zvieratá na „D“ farmu. Stále je nulový počet.
Nie je informácia o počte zvierat na danej farme, ale vždy musí chovateľ hlásiť na RVPS domácu
zabíjačku a podľa tejto informácie vieme posúdiť, koľko zvierat dochováva.
2. Môže si jeden chovateľ fyzická osoba (ďalej len „FO“) registrovať na jednom mieste dve
„D“ farmy?
Nie nemôže.
Na jednom rodnom číslo môže byť registrovaná len jedna „D“ farma.
3. Môže mať jeden chovateľ (FO) registrovanú „D“ farmu na rôznych adresách (napr. v Žiline
a v Komárne)?
Nie nemôže.
Na jednom rodnom čísle môže byť registrovaná len jedna „D“ farma.
4. Ak chovateľ (FO) má „D“ farmu a chce založiť novú klasickú farmu ako FO na to isté rodné
číslo a na tej istej adrese je to možné?
Áno je, ale najprv musí zrušiť farmu „D“ a potom požiadať RVPS o registráciu klasickej farmy ako FO.
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“)
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu“ na základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Zrušená „D“
farma bude v stave NeakNez.
5. Ak chovateľ (FO) má registrovanú klasickú farmu a chce registrovať „D“ farmu na tom
istom mieste, na to isté rodné číslo je to možné? Opačný prípad ako v bode 4.
Áno je, ale najprv musí požiadať RVPS o zrušenie klasickej farmy na svoje RČ a potom si zaregistruje
farmu „D“. CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“).
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu“ na
základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Farma bude v stave NeakSchv.
6. Môžu mať rozdielni chovatelia (FO) zaregistrovanú „D“ farmu na rovnakej adrese (napr.
mama, otec, syn, dcéra)?
Áno môžu. V tomto prípade nevieme túto činnosť obmedziť, nakoľko každá fyzická osoba má právo si
kúpiť zviera na domácu zabíjačku a teda sa aj registrovať.
Je možné, že kupujú zvieratá na dochovanie aby sa vyhli klasickej registrácii, tak to urobia takto (na
každého člena rodiny jedna „D“ farma). V tomto prípade je možné si preveriť situáciu, tak, že
skontrolujeme záznamy o hlásení domácich zabíjačiek na RVPS (§23 zákona 39/2007). Ak nie sú
nahlásené žiadne DZ na danú adresu je ešte, možné, že DZ zabudli nahlásiť. V oboch prípadoch ide
o porušenie, buď dochovávajú viac ako 1 ošípanú na jednej adrese a nie sú registrovaní ako klasická
farma, alebo nehlásia DZ.
7. Môže si PO alebo FO – podnikateľ , ktorý má registrovanú klasickú farmu, registrovať na
tom istom mieste aj farmu „D“.
Áno môže, ani toto nevieme ovplyvniť nakoľko registrácia „D“ farmy ide mimo nás. A tiež platí, že
každá FO si môže kúpiť zviera na zabitie. Otázka je, či ho naozaj zabije. Vieme ho preveriť rovnako ako
v bode 4 na základe záznamov o DZ.
Pokiaľ nás osloví sám chovateľ s touto otázkou je nutné mu vysvetliť, že v prípade dochovávania je
nutné si požiadať o rozšírenie druhu už v registrovanom chove a potom nahlásiť DZ, v prípade

vykonania DZ hneď je možné „D“ farmu založiť. PO a FO – podnikatelia nemajú možnosť vykonať DZ
na svojej registrovanej farme a preto je umožnené aby si ako FO založili „D“ farmu na mieste, kde už
majú registrovaný klasický chov.

8. Ak chovateľ (FO) má klasickú farmu na druhy napr. HD, ovce, kozy a chce kúpiť ošípanú na
DZ ako má postupovať.
Pokiaľ ju chce ešte nejaký čas chovať, tak si musí rozšíriť klasický chov o druh ošípané. Pokiaľ ju chce
hneď zabiť, rozšíri svoju farmu o druh ošípané presunie si ošípanú na svoju farmu a odhlási ju DZ.
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“)
9. Ak zviera uhynie na „D“ farme.
Chovateľ nehlási do CEHZ nič, pretože zviera ako keby bolo už zabité (pozri otázku 1.).
Tu môže nastať situácia, že chovateľ zabudne ohlásiť DZ a pri kontrole povie, že mu ošípaná uhynula.
Pokiaľ to bude jedna je to v poriadku, ale ak by mala uhynúť každá jedna ošípaná, ktorú kúpi je to
najmenej na zamyslenie (prečo uhynula – aké má podmienky chovu, zdravotná stránka zvierat, kde
kupuje zvieratá....a v konečnom dôsledku, či ich naozaj nezabil a len proste DZ nehlási, aby sa o ňom
nevedelo).
Samozrejme je nutné dodržiavať ostatné povinnosti v súvislosti s odstraňovaním vedľajších
živočíšnych produktov (odvoz kadáveru kafilériou, príp. iné) podľa platnej legislatívy.
10. Môže doviezť chovateľ jednu ošípanú za účelom domácej spotreby z iného členského štátu
(Poľsko, Maďarsko, Česká republika,...) na svoju registrovanú farmu „D“?
Áno je to možné.
Chovateľ si musí v krajine kde kupuje ošípanú dať vystaviť Veterinárne osvedčenie (cez TRACES
systém) od úradného veterinárneho lekára danej krajiny. Ďalej si od predávajúceho nechá slovenský
chovateľ potvrdiť tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) a po premiestnení
ošípanej na Slovensko musí tieto dva dokumenty (Veterinárne osvedčenie – stačí kópia a tlačivo
„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ - originál) chovateľ poslať do CEHZ. V tlačive „Predaj ošípanej
na domácu spotrebu“ nie je nutné vypĺňať číslo farmy, z ktorej sa zviera premiestňuje, táto
informácia je na veterinárnom osvedčení.
Pozor!
1. Premiestniť sa môže len jedna ošípaná.
2. Chovateľ, ktorý kupuje ošípanú, musí už pred nákupom mať zaregistrovanú „D“ farmu.
3. Pre určité oblasti Českej republiky, Maďarska, Poľska pri exporte živých ošípaných do iných
členských štátov Európskej únie v súčasnosti platia reštrikcie z dôvodu výskytu afrického moru
ošípaných.
11. Môže chovateľ presunúť ošípanú z „D“ farmy na inú farmu?
Nie nemôže.
Farma „D“ bola zriadená predovšetkým preto aby si mohli fyzické osoby kúpiť jednu ošípanú
z družstva a nemuseli prejsť celým registračným procesom. „D“ farma má byť konečným
spotrebiteľom.
12. Musí byť ošípaná označená keď sa kupuje na domácu spotrebu?
Áno, ošípaná musí byť označená, tetovaním v ľavej ušnici alebo na ľavej strane tela, alebo musí mať
v ušiach aplikovanú ušnú značku (terčík) s ušným číslom. Číslo ošípanej je 5-miestny alfanumerický
kód, ktorý má pridelené každá registrovaná farma v CEHZ. Ošípaná musí byť označené ešte pred
premiestnením. Označuje sa v chove, v ktorom sa narodila.
13. Ako prihlásiť ošípané, ktoré už chovám ale chov sa registruje až neskôr?
Toto platí pre klasicky registrované chovy, ktoré môžu chovať i viac ako jednu ošípanú, nie pre „D“
farmy.
Pokiaľ niekto už chová napr. 3 kusy a farma sa registruje až teraz, chovateľ ošípané prihlasuje na
tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ s použitím kódu udalosti „20“ aj s uvedením

registračného čísla ošípaných, ktoré mu k registru vygeneroval systém, prakticky to hlási ako
nahlásenie počiatočného stavu/novo označených ošípaných.
14. Môže chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ) s registrovanou farmou predať na „D“ farmu aj
viac ako 1 ošípanú počas jedného mesiaca?
Áno môže. Nemáme právo obmedziť predaj zvierat. V CEHZ budú informácie (dátum presunu
a číslo ošípanej) o každom jednom premiestnení zvierat.
Nie je pravda, že chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ), ktorý predá viac zvierat na jednu „D“ farmu
(počas jedného mesiaca), porušuje pravidlá, tým že predá viac ošípaných na „D“ farmu a mal by
ju predať len na klasicky zaregistrovanú farmu, lebo „D“ je určená pre nákup len jednej ošípanej
na domácu spotrebu. Pokiaľ budú rôzne dátumy presunu zvierat je to v poriadku. Extrémny
prípad: Jedna „D“ farma môže kúpiť a zabiť ošípanú na domácu spotrebu aj každý deň. Toto
konanie nevieme ovplyvniť stanovením maximálneho množstva zvierat zabitých na domácu
spotrebu.

