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Obecným úradom
v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
Vec: Opätovná žiadosť o súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom
ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých
neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu.
Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie
2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom
udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods.2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii
a registrácii zvierat (ďalej len ,,VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že
výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnutím
2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na základe
tohto rozhodnutia musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy
ošípaných bez rozdielu počtu.
Identifikácia a registrácia chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je jedným
z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru
ošípaných. Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných – teda aj
záhumienkových chovov (pokiaľ si občania chovajú čo i len jednu ošípanú legislatívne daná do
novembra 2018 uplatňovaná pre tieto tipy chovov výnimka z povinnosti registrácie na svoju
vlastnú spotrebu). Postup registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp
Vzhľadom na stále pokračujúci nepriaznivý vývoj súvisiaci s africkým morom ošípaných na
Slovensku a v okolitých krajinách sú uvedené skutočnosti nevyhnutné pre prevenciu,
monitorovanie a zdolávanie tejto veľmi nebezpečnej nákazy.
V zmysle uvedených skutočností Vás RVPS Spišská Nová Ves žiada o súčinnosť pri
informovaní občanov a chovateľov ošípaných s oznamami /v prílohe/ zaužívaným spôsobom /
rozhlas, vyvesením oznamu a. p. / v čo najkratšom čase.
Vzhľadom na závažnosť Vám vopred ďakujeme za ústretovosť.
MVDr. Ján Teplan
riaditeľ
Príloha: Usmernenie pre postup registrácie chovov s jednou ošípanou určenej na domácu
spotrebu.
Tlačivo: Predaj ošípanej na domácu spotrebu.
Tlačivo: Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.
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