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      Práca v časovej následnosti zachytáva proces zavádzania identifikácie 

a registrácie HZ v chovoch regiónu Kysúc, ktorý v sebe zahŕňa okresy Čadca 

a Kysucké Nové Mesto za obdobie od roku 2001 do roku 2011 podľa 

požiadaviek európskej a vnútroštátnej  legislatívy. Práca  rozoberá  

postavenie kontrolných orgánov, ich metodiku práce pri kontrolovaní 

podmienok identifikácie a registrácie HZ na farmách. Ale súčasne sa   

zameriava na opis celkového fungovania systému identifikácie a registrácie 

HZ v podmienkach chovateľov kysuckého regiónu. Odhaľuje problémy, 

s ktorými sa museli chovatelia, majitelia a držitelia HZ  pri spustení tohto 

projektu identifikácie a registrácie HZ vo vlastných farmách vyrovnať. Táto 

práca odhaľuje, že síce registrovaných farmárov HZ a aktívnych schválených 

fariem štatisticky z roka na rok pribúda, ale čo je pre prácu veterinárnych 

lekárov dôležité sledovať, že stavy HZ na týchto farmách naopak z roka na 

rok klesajú. Aj keď vznikajú nové farmy, nevyváži to pretrvávajúci pokles 

HZ v regióne Kysúc. Samozrejme pre dlhodobé riešenie problémov 

identifikácie a registrácie HZ u chovateľov do 5ks v regióne Kysúc má 

nesmierny význam prepojenie s orgánmi samospráv. Táto aktivita je 

nevyhnutná z pohľadu registrovaných chovateľov, aby sa nám podarilo 

odhaľovať neregistrovaných chovateľov, a tak sa dosiahla pozitívna 

motivácia u všetkých chovateľov plniť si svoje povinnosti podľa platnej 

legislatívy. Nemenej podstatné je vytvorenie pozitívneho pracovného 

prostredia a spolupráce medzi kontrolnými orgánmi, ako sú orgány ŠVPS 

SR, medzi pracovníkmi ÚKSÚP a pracovníkmi PPA pre vykonávanie 

dôsledných spoločných kontrol pri odhaľovaní porušenia právnych predpisov 

u poberateľov štátnych dotácií. Identifikácia a registrácia HZ vykonávaná 

v súlade s platnou legislatívou umožňuje chovateľom chovať vo svojich 

chovoch identifikované a registrované zvieratá, kde je známy pôvod zvieraťa, 

je vykonané veterinárne vyšetrenia počas jeho života, je možné sledovať jeho 

pohyb v rámci registrovaných subjektov vo vnútri spoločenstva, ale aj 

v rámci obchodovania s tretími krajinami. Celý proces identifikácie 

a registrácie HZ zjednodušil a sprehľadnil prácu všetkých štruktúr, ktoré 

prichádzajú do styku s identifikovanými a registrovanými zvieratami. 


