
•	 zápisy	údajov	vlastníkov	a	držiteľov	koňovi- 
	 tých	zvierat
•	 údaje	prvotnej	registrácie	koňovitých	zvierat
•	 informácie	o	premiestnení	koňovitých	zvierat
•	 vykonania	 zmeny	 vlastníkov	 a	 držiteľov	 
	 koňovitých	zvierat	
•	 údaje	 o	 úhynoch,	 utratení,	 zabití,	 stratách	 
 a kastrácii 
•	 registráciu	nových	chovov	
•	 doregistrovanie	koní	na	už	existujúci	chov			
•	 predaj	veterinárnych	transpondérov	(mikro- 
	 čipov)	na	identifikáciu	koňovitých	zvierat.

Ďalej  je držiteľ koňovitých zvierat povinný  
viesť individuálny register svojho chovu,  
v ktorom sú zaznamenané údaje:
a)  o chove:
1.		základné	identifikačné	údaje	držiteľa,
2.		registračné	číslo	chovu,
3.		adresu	chovu,
b) o koňovitých zvieratách:
1.		životné	číslo	a	číslo	transpondéra,
2.		meno,
3.		pohlavie,
4.		plemeno,
5.		základná	farba,
6.		základné	 identifikačné	údaje	vlastníka	ko- 
	 ňovitého	zvieraťa,
7.		dátum	premiestnenia	do	chovu	alebo	z	chovu,
8.		registračné	číslo	chovu,	kód	krajiny,	odkiaľ 
	 alebo	kam	boli	koňovité	zvieratá	premiestnené.

Ak nastane zmena vlastníka koňovitého 
zvieraťa, alebo dôjde k jeho premiestneniu 
okrem premiestnenia pre účasť na chova-
teľskom alebo športovom podujatí, zasiela 
držiteľ hlásenie zmien do 14 dní odo dňa, 
keď ku zmene došlo.

Držiteľ	je	povinný	do	centrálnej	evidencie	ko- 
ňovitých	zvierat	nahlásiť	úhyn,	utratenie	alebo	
kastráciu	(dokladované	veterinárnym	lekárom).

V	prípade,	že	chovateľské	zariadenie,	kde	sú	
koňovité	zvieratá	držané,	nie	je	schválené	ako	
chov	 hospodárskych	 zvierat,	 je	 potrebné	 zo	
strany	chovateľov	koní	ako	prvý	krok	zabez-
pečiť	 schválenie	 takéhoto	 chovu	 príslušnou	
Regionálnou	 veterinárnou	 a	 potravinovou	
správou	Slovenskej	republiky.	Následne	je	po-
trebné	požiadať	pracovisko	Centrálnej	eviden-
cie	hospodárskych	zvierat	v	Žiline	o	pridelenie	
čísla	chovu	prostredníctvom	tlačiva	„Registrá-
cia	chovu“,	ktoré	si	môže	držiteľ	chovu	stiah-
nuť	aj	z	web	stránky	PS	SR,	š.p.	www.pssr.sk.

Z dôvodu zjednodušenia aktualizácie zmien 
v Centrálnej evidencii, Plemenárske služby SR,  
š.p. od roku 2018 zaviedli nový elektronický 
program WinregKONE, ktorý držiteľom koňo-
vitých zvierat umožňuje:
•	 v	 elektronickej	 forme	 viesť	 individuálny	 
	 register	koní	a	jeho	aktualizáciu	(vkladanie,																														 
	 opravy,	rušenia	jeho	záznamov),
•	 prezeranie	individuálneho	registra	podľa	rôz- 
	 nych	časových	a	iných	nadefinovaných	kritérií,
•	 tlač	individuálneho	registra	podľa	časových		
	 a	iných	nadefinovaných	kritérií,
•	 v	 elektronickej	 aj	 tlačovej	 forme	 vytvárať	 
	 mesačné	hlásenia	z	individuálneho	registra	
	 do	centrálnej	databázy	evidencie	hospodár- 
	 skych	zvierat	(CEHZ),
•	 vytvárať	opravné	hlásenia	automaticky	na	 
	 základe	opráv	v	individuálnom	registri	koní,
•	 spätne	vytvárať	hlásenia	za	predchádzajú- 
	 ce	obdobia,
•	 vytvárať	rôzne	štatistické	a	sumárne	prehľa- 
	 dy	z	individuálneho	registra	podľa	rôznych	 
	 nadefinovaných	kritérií,
•	 prepojenie	s	CEHZ	elektronickou	(internet	-	 
	 prístup	farmára)	aj	tlačovou	(report	hláse- 
	 nia)	formou,
•	 užívateľovi	pravidelnú	aktualizáciu	číselníkov	 
	 a	kooperujúcich	fariem	z	databázy	CEHZ,
•	 zaručuje	 bezpečnosť	 údajov	 individuálne 
	 ho	 registra	 archivačnými	 mechanizmami	 
	 aplikácie,
•	 viesť	individuálny	register	koni	pre	viacero	 
	 fariem	na	jednej	pracovnej	stanici,
•	 perspektívne	umožní	prezerať	reporty	z	CEHZ	 
	 (oznamy	 o	 priebehu	 spracovania	 hlásení)	 
	 elektronicky	zasielané	späť	užívateľom

Veríme, že služby, ktoré sú Vám našou or-
ganizáciou ponúkané, spĺňajú všetky Vaše 
požiadavky a zároveň tým spoločne prispie-
vame k rozvoju kultúry a napredovaniu cho-
vateľskej úrovne.

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
CENTRÁLNA EVIDENCIA V CHOVE KONÍ

Plemenárske služby Slovenskej 
republiky, š.p. na základe poverenia 
MPRV SR od 1. januára 2013 vedú 
centrálnu evidenciu koňovitých zvierat. 
Naše pracoviská v Žiline a VP CEHZ 
v Lužiankach, Hlohovecká 5,
(tel./klapka 0377783074/306
mobil 0905 818 545
email silviahalova@pssr.sk) 
v rámci evidencie koňovitých zvierat 
vykonávajú a spracovávajú:

Na základe platnej národnej a európskej 
legislatívy týkajúcej sa identifikácie  
koňovitých zvierat, konkrétne vykoná-
vacej Vyhlášky Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky č. 16/2012 Z. z  o identifikácii  
a registrácii koňovitých zvierat a Naria-
denia Komisie ES č. 504/2008, ktorým sa 
vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS  
a 90/427/EHS, je držiteľ povinný  vy-
konať prvotnú registráciu koňovitého 
zvieraťa, zaregistrovať premiestnenie, 
zmeny majiteľa v centrálnej evidencii 
hospodárskych zvierat.

Uvedené kroky sú potrebné pre zabez-
pečenie funkčnosti a transparentnosti 
centrálnej evidencie koňovitých zvierat 
chovaných na území Slovenskej repub-
liky. Dané kroky je nevyhnutné realizo-
vať, aby sa v budúcnosti nevyskytovali 
problémy s účasťou na športových  
a dostihových podujatiach, prípadne pri 
uplatňovaní si dotácii na Poľnohospo-
dárskej platobnej agentúre.

Plemenárske služby Slovenskej republi-
ky, š.p. ako nositeľ oprávnenia pre výkon 
vedenia centrálnej evidencie koňovitých 
zvierat, úzko spolupracuje zo všetkými 
uznanými chovateľskými organizáciami. 
Všetky údaje sú prístupné pre štátne 
orgány. Centrálna evidencia zároveň 
poskytuje chovateľom informačný servis 
a služby spojené s registráciou hospo-
dárskych zvierat.

CEHZ: Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, tel.: 041-5073 744, e-mail: cehz@pssr.sk
Riaditeľstvo: Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Starohájska 29, 852 27 Bratislava, tel.: 02/ 62319 911, e-mail: pssrba@pssr.sk


