
ŠľÁľľa vETERIľÁnľa A PoTRlvrnovÁ spnÁvĺ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Botanická č. 17,842 13 Bratislava

Č. spisu 64512020-220
C. záz. |45212020-220 V Bľatislave dňa 14.02.2020

ZRIADOVACIA LISTINA

Štátna veteľináľna a potľavinová spľáva Slovenskej ľepubliky podľa $ 6 ods. 2 písm. u) zákona
č. 3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon
o veterinárnej staľostlivostioo) zľiaďuje počítačovú databénu pre centrálny ľegister spoločenských
zvierat (ďalej len,,CRSZ").

Komoľa veteľináľnych lekárov Slovenskej ľepubliky, so sídlom Botanická 17, 84I 04 Bľatislava,
ICo: 17317894 (ďalej len ,,KVL SR") prevádzkuje CRSZ podľa $ l9 ods. 3 zákona o veteľináľnej
starostlivosti

l. Úĺel zľiadenia CRSZ

Účelom zriadenia CRSZ je zabezpečenie

1 . ľe gi stľácie všetkých spo l očensk ý ch zv ier at označený ch tľanspondérom'
2. registrácie vlastníkov a dľžiteľov spoločenských zvierat (ďalej len ,,vlastník") označených

tľanspondérom,
3. evidencie pasov spoločenský ch zvierat (ďalej len,,pas.,),
4. výkonu úľadných kontrol identifikácie a ľegistľácie spoločenských zvietat,
5. komunikácie s inými informačnými systémami napľ. Register odchytených túlavých zvietat,

Komplexný veteľináľny a potľavinový infoľmačný systém,
6' dohľadania vlastníkov zvierat,
7. poskytovania informácií o evidovaných psoch.

II. Predmet zľiad'ovacej listiny

Táto zriaďovacia listina ustanovuje požiadavky na funkčnosť, obsah, bezpečnosť a spol'ahlivosť
CRSZ.

Záklaďne požiadavky na i ednotlivé kritéľiá :
1. Funkčnost' - CRSZ musi zabezpečiť

i. pľístupové konto pre kaŽdého oprávneného uŽívateľa (podrobnosti v Kapitole III.
Zab ezp eč eni e funkci onal ity)

ii. expoľt všetkých údajoy do infoľmačných systémov Štatnej veterinárnej a potľavinovej
správy SR ( ďalej len,, ŠVPS SR") - ,,Register odchytených túĺavých zvieraŕ' a .romplexný
veteľinárny a potravinový infoľmačný systém..

iii. musí bý užívatel'sky priatel'ský (useľ friendly)

2. obsah _ CRSZ musí zabezpečiť
i. zoznam veterináľnych lekáľov oprávnených vykonávať identifikáciu spoločenských zvierat

v súlade s $ 19 ods. 8 zákonao veterinárnej staľostlivosti
ii. zoznam veteľináľnych lekárov poverených hlavným veteľináľnym lekáľom Slovenskej

ľepubliky v súlade s $ 6 ods. 5 písm. f) zákona o veteľinárnej staľostlivosti (ďalej leň
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''poverený veterinárny lekáľ") s uvedením dátumu vydania a dátumom zľušenia poverenia
na vy dáv anie psov spoločensk ý ch zvierat

iii. zoznam veteľináľnych lekáľov opľávnených vykonávať odboľné veteľináľne činnosti podľa
$ 10 ods. 8 ziĺkonao veterináľnej starostlivosti (Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra
SR)

iv. zoznam pridelených, znehodnotených, vydaných a zrušených pasov
v. záznamv o registľovaných spoločenských zvieratách
vi. zénnamy o vlastníkoch ľegistľovaných spoločensk ý ch zvierat
vli. záznamy o veterinárnych lekároch/o poveľených veteľináľnych lekároch
viii. kontá opľávnených užívateľov

3' Bezpečnosť CRSZ
i. CRSZ musí spĺňat' požiadavky podľa zákonač. 1 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a

o Zmene a doplnení niektoľých zákonov
ii. CRSZ musí splňať bezpečnostné kľitériá proti zneužitiu a musí bý zabezpečený pľoti strate

zaznamenaných údajov v súlade s platnými pľávnymi predpismi

4. Spoľahlivosť CRSZ
i. CRSZ musí by'prístupný na inteľnete ako web aplikácia s moŽnosťou súčasného pľipojenia

najmenej 100 užívateľov kedykoľvek počas 24 hod. denne, s výnimkou technickej
prestávky, ktoľá sa na internetovej stránke ľegistra vopred ohlási a časovo ohľaničí,
a z dôvodov' ktoré nemôže prevádzkovatel'registľa ovplyvniť.

5. Ulohy CRSZ v súvislosti s pasmi
i. zaznamenať zľušenie pasu a presunút'ľegistrované údaje zo zľušeného pasu do samostatného

súboľu, v ktorom ľegisteľ znemožni zaznamenávď zmeny a údaje zo zrušeného pasu
spľístupní len na čítanie (ľead only) po dobu najmenej desiatich ľokov

ii. evidovať pľidelené, znehodnotené, vydané a zrušené pasy
iii. vývoľiť samostatný súbor so séľiovými číslami pľidelených pasov pľe každého povereného

veterináľneho lekára (ďalej len,'konto pasov..),
iv. poveľenému veterinárnemu lekárovi zaznamenať vystavenie iba takého pasu, ktorý je

evidovaný najeho konte pasov'
V. zaznamenať vydanie viaceľých pasov pre jedno spoločenské zviera,

|Il. Zab ezp ečenie fun kcionality

1. CRSZ musí umoŽniť vývoľenie konta každému opľávnenému uŽívateľovi, ktorým je:
A. Súkľomný veteľináľny lekáľ opľávnený vykonávat'identifikáciuzvieratv súlade s $ 19 ods. 8

zákona o veteľinárnej staľostlivosti
B. Poveľený veteľináľny lekáľ opľávnený na vydávanie psov spoločenských zvierat poverený

hlavným veteľinárnym lekárom Slovenskej ľepubliky v súlade s $ 6 ods. 5 písm. Í) zákona
o veterinárnej staľostlivosti

C. Veterináľny lekáľ oprávnený vykonávat' odborné veteľinárne činnosti podľa $ 10 ods. 8
zákona o veteľináľnej staľostlivosti

D. Uľadný veteľináľny iekár a iný štátn}, zamestnanec orgánu veterinárnej spľávy 1Švľs sR,
regionálne veterinárne a potľavinové správy v SR (ďalej len,,RVPS")) oprávnený vykonávať
úradné kontroly súvisiace s účelom zriadeniacRsz.

E. Vereinosť, akákoľvek osoba okľem osoby uvedenej v bodoch A. ažD.
2. Vytvoľenie konta podľa A. je podmienené pľedložením Žiadosti súkromného veterinárneho lekára

zapísaného v zozname KVL SR o zľiadenie konta s príslušnými prístupovými pľávami uvedenými
nižšie v tejto kapitole. CRSZ musí overiť , že žiaďosť súkromného veteľinárneho lekáľa o zľiadenie
konta obsahuje vyhlásenie o znalosti požiadaviek na ochľanu osobných údajov a o akceptácii
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právnej zodpovednosti za zneužitie osobných údajov získaných zCRSZalebo ich využitie na iné
ako predpísane účely' CRSZ musí zabezpečiť pozastavenie/zľušenie konta súkľomnému
veteľináľnemu lekáľovi v pľípade pozastavenialzrušeniačlenstva v KVL SR.

3. Vytvorenie a zrušenie konta podľa B. ažD.je podmienené potvľdenĺm Švps SR o opľávnenosti
užívateľanazriadenie konta s pľíslušnými pľístupovými právami uvedenými nižšie v tejto kapitole
alebo o stľate tohto opľávnenia.

4. CRSZ pľe opľávnených užívateľov podl'a B. a C. musí zabezpečit' priľaďovanie uŽívatel'om
nadobudnutých pasov na jeho konto a umoŽniť vydanie len takého pasu, ktoľý má pľíslušný
užívateľ pľiradený na svojom konte. V pľípade zrušenia opľávnenia užívateľa, CRSZ musí
nevydané pasy zablokovať pľe ďalšie použitie až do ichfyzického vrátenia a opätovnej distľibúcie
novému oprávnenému užívateľovi podľa B. alebo C..

5. CRSZ musí ku kaŽdému Zaznamenanému údaju v CRSZ pľiľadiť dátum ačas záznamu, spolu
s týmito identifikačnými údajmi každého opľávnenéhoužívateľapodl'a A. ažD.:

i. titul, meno a priezvisko
ii. adľesa výkonu veterináľnych činností (uživateľ A. až C.)/sídla oľgánu veterináľnej spľávy

(užívateľ D.)
iii. číslo osvedčenia KVL SR (užívateľ A. a B.)/služobne číslo veteľinárneho lekáľa (uŽívateľ

C. a D.)
iv. telefónne číslo (užívateľ A. a C')

v' e-mailová adresa (uživateľ A. a C.)

6. CRSZ nazáklade žiadosti pošle obci zoznampsov s adresou držby v danej obci.

7. Minimálne požiadavky na vytvorenie apouživanie pľístupových kont a k nim pľiradených
pľístupových pľáv j ednotlivým typom užívatel'ov:

A. CRSZ zabezpečuje pľe súkľomných veterináľnych lekáľov oprávnených vykonávat'
identifikáciu zvieľat v súlade s $ 19 ods. 8 zátkona o veterinárnej staľostlivosti bezplatný on-
line prístup do registra v ľozsahu týchto pridelených pľístupových práv na:

1. zadávanie a editáciu tÝchto ých údaiov o zvierati:
a) meno' druh, plemeno, pohlavie, dátum naľodenia, farbu srsti zvierat'a
b) kódtranspondéľďtetovania
c) dátum aplikácie alebo načítania kódu tľanspondéru/tetovania
d) umiestnenie tľanspond erďtetovania
e) meno a pľiezvisko veterinárneho lekáľa, ktorý vykonal aplikáciu tľanspondéľa alebo pred

zaevidovaním spoločenského zvieraťado CRSZ načítal kód transpondéľďtetovania
0 dátum vykonania vakcinácie proti besnote zvieraťaevidovaného v CRSZ
g) dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti vakcinácie proti besnote
h) názov výrobcu a nŕuov vakcíny
i) číslo výľobnej šarže vakcíny
j) meno a priezvisko veterinárneho lekáľa, ktorý vakcináciu pľoti besnote vykonal.

2. zadávanie a editáciu údajov o vlastníkoch zvierat evidovaných v CRSZ:
a) meno, priezvisko
b) adresu tľvalého pobytu, PSČ
c) ľodné číslo
d) adresa držby zvieľaťa, PSČ
e) telefónne číslo.
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B. CRSZ zabezpečuje pre poveľenÝch veteľináľnvch lekárov opľávnených na vydávanie
psov spoločenských zvierat plnenie povinností podl'a $ 13 ods. 4 písm. b) až e) zákona
o veteľináľnej starostlivosti bezplatný on-line prístup do registra v ľozšahu týúto pľídelených
pľístupových pľáv na:

1. zadávanie a editáciu týchto povinnÝ údaioch o zvierati:
a) meno' druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, farbu sľsti zvierďa
b) kód transpondérďtetovania
c) dátum aplikácie alebo načítania kódu transpondérďtetovania
d) umiestnenie tľanspond éraltetovania
e) meno a pľiezvisko veterináľneho lekára, ktoľý vykonal aplikáciu transpondéľa alebo pred

zaevidovaním spoločenského zvieraťado CRSZ načítal kód transpondéľďtetovania
D dátum vykonania vakcinácie proti besnote zvierat'aevidovaného v CRSZ
g) dátum začiatku a dátum ukončenia platnosti vakcinácie pľoti besnote
h) názov výrobcu anázov vakcíny
i) číslo výľobnej šarže vakcíny
j) meno a priezvisko veteľinárneho lekára, ktorý vakcináciu proti besnote vykonal

2. zadávanie a editáciu údajov o vlastníkoch zvierat evidovaných v CRSZ:
a)
b)
c)
d)
e)

meno, priezvisko
adľesu tľvalého pobytu, PSČ,
ľodné číslo,
adresa držby zvieľat'a, PSČ,
telefonne číslo,

vJ len
a) v časti I. údaje o vlastníkovi:

i. meno
ii. priezvisko
iii. adresa
iv. PSČ
v. obec
vi. kľajina
vii. telefonne číslo

b) v časti II. opis zvieraťa:
i. meno
ii. druh
iii. plemeno
iv. pohlavie,
v. dátum naľodenia
vi. faľba srsti spoločenského zvierat'a
vii. všetky podstatné alebo rozlíšiteľné vlastnosti alebo chaľakteristiky

c) v časti III. označenie zvieraťa _ údaje nesmú byt'editovatel'né:
i. alfanumerický kód tľanspondéra
ii. dátum aplikácie alebo načítania transpondéľa
iii. umiestnenie transpondéľa
iv. alfanumeľický kód tetovania
v. dátum aplikácie alebo načítania tetovania
vi. umiestnenie tetovania

d) v časti IV. vydanie pasu (systém automaticky pľiradí údaje vyznačene hľubým písmom na
základe prihlasovacích údaj ov poveľeného veteľinárneho l ekáľa) :

i. meno poveľeného veteľináľneho lekára
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ii. adľesa
iii. PSč
iv. obec
v. kľajina
vi. telefónne číslo
vii. e-mailová adľesa
viii. dátum vydania pasu

e) v časti V. vakcinácia pľoti besnote (systém automaticky priľadí údaje vyznačene hĺubým
písmom na zátklade prihlasovacích údaj ov poveľeného veteľinárneho lekáľa) :

i. názov výrobcu anázov vakcíny
ii. číslo výľobnej šaľže vakcíny
iii. dátum vy'konania vakcinácie pľoti besnote zvieraťaidentifikovaného V pase
iv. dátum začiatku platnosti vakcinácie proti besnote hneď alebo o 2I dni
v. dátum ukončenia platnosti vakcinácie pľoti besnote
vi. údaje uvedené v ods. d) bod i. ažvi.

f) v časti VI. titľačný test protilátok proti besnote:
i. dátum odbeľu vzorky
ii. údaje uvedené v ods. d) bod i. ažvi.
iii. dátum záznamu výsledku titľačného testu pľotilátok proti besnoty

4. plnenie ďalších úloh v súvislosti s oasmi:
a)
b)

zaznamenať znehodnotenie alebo zrušenie pasu
zaznamenat'vydanie viaceľých pasov pre jedno spoločenské zviera

C. CRSZ zabezpečuje pľe veteľináľnvch lekáľov opľávnenÝch wkonávato odborné
veteľináľne činnosti podloa Q 10 ods. 8 zátkona o veteľinárnej staľostlivosti (Ministerstvo
obrany SR, Ministeľstvo vnútľa SR, Slovenská infoľmačná služba a Ministerstvo
spľavodlivosti SR) bezplatný on-line pľístup do ľegistľa v ľozsahu týchto pľidelených
prístupových pľáv na:

1.

alebo Ministerstva spravodlivosti SR a editáciu povolených údajov:

a) v časti I. údaje o vlastníkovi:
i. meno
ii. pľiezvisko
iii. adresa
iv. PSČ
v. obec
vi. kĺajina
vii. telefónne číslo

b) v časti II. popis zvierat'a;
i. meno
ii. druh
iii. plemeno
iv. pohlavie,
v. dátum narodenia
vi. ťaľba srsti spoločenského zvieĺaťa
vii. všetky podstatné alebo rozlíšiteľné vlastnosti alebo charakteľistiky

c) v časti III. označenie zvieraťa - údaje nesmú byt'editovatel'né:
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i. alfanumerický kód transpondéľa
ii. dátum aplikácie alebo načítania transpondéľa
iii. umiestnenie transpondéľa
iv. alfanumeľický kód tetovania
v. dátum aplikácie alebo načítania tetovania
vi. umiestnenie tetovania

d) v časti IV. vydanie pasu (systém automaticky pľiradí údaje vyznačenéhrubým písmom na
základe prihlasovacích údaj ov veterinárneho lekára) :

i. meno veterinárneho lekáľa
ii. adresa
iii. PSč
iv. obec
v. krajina
vi. telefónne číslo
vii. e-mailová adľesa
viii. dátum vydania pasu

e) v časti V. vakcinácia proti besnote
písmom na základe pľihlasovacích

(systém automaticky priradí udaje vyznačené hrubým
veterináľneho lekára):

i. názov výrobcu anázov vakcíny
ii. číslo výľobnej šarže vakcíny
iii. dátum vykonania vakcinácie pľoti spoločenského zvierať aidentifikovaného v pase
iv' dátum začiatkuplatnosti pľoti besnote
v' dátum ukončenia platnosti proti besnote
vi. údaje uvedené v ods. d) bod i. vI.

f) v časti VI. titľačný test protilátok besnote (systém automaticky pľiradí údaje

2 sti s
a) zaznamenat' znehodnotenie alebo pasu
b) zaznamenať vydanie viaceľých pasov jedno spoločenské zviera.

D. CRSZ zabezpečuje pre
orgánu veterináľnej spľávy opľávnených konávat'úľadné kontľoly podl'a $ 6 alebo $ 8
zákona o veteľináľnej staľostlivosti s účelom zľiadenia CRSZ bezplatný on-line
prístup do ľegistľa v ľozsahu pľidelených prav:

1. pľe úľadných veterinárnych lekárov a iných štátnych Zamestnancov v SR na:

a) editáciu tna
b)

i. čísla pasu

ii. údaje uvedené v ods. d) bod i.
iii. dátum zéĺznamuvýsledku ti testu pľotilátok pľoti besnoty

vyznačené hľubým písmom na
i. dátum odbeľu vzorky,

ii. čísla tľanspondéra
iii. druhu zvierat
iv. podľa vlastníkov zvierat'a, ľozlíše1ých
v. dátumu pridelenia pasu na konto iasov
vi. dátumu vydania pasu
vii. mena a priezviska veterináľneho lekáľa
viii. čísla osvedčenia KVL SR

prihlasovacích údaj ov veteľinámeho lekára) :

vi.

na aktuálnych a pľedchádzajircich vlastníkov
povereného veteľinámeho lekáľa
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ix. dátumu záznamu o ceľtifikácii zvierutna expoľt
X. mena certifikujúceho úradného veterinárneho |ekára

c) zobľazovanie počtu záznamov na stľánku podľa výbeľu užívatel'a z moŽností (50. 100. 500)

d) vdo

2. pľe úľadných veterináľnych lekáľov Švps SR a iných štátnych zamestnancov na:

a) vytváľanie a zobľazovanie v}'tvorených zostáv podl'a:

i. čísla pasu
ii. čísla tľanspondéra
iii. druhu zvierat
iv. podľa vlastníkov zvierat'a, rozlíšených na aktuálnych a predchádzqucichvlastníkov
v. dátumu pridelenia pasu na konto povereného veterinámeho lekáľa
vi. dátumu vydania pasu
vii. mena a pľiezviska veteľinárneho lekára
viii. čísla osvedčenia KVL SR
ix. dátumu záznamu o ceľtifikácii zvieľat
x. mena ceľtiťrkujúceho úradného veteľináľneho lekára

b) zobrazovanie na stľánku počet záznamov podľa v.ýberu (50. 100. 500)

c) tlač vytvoľených zostáv a expoľt vytvoľenÝch zostáv do foľmátu .xlsx a do foľmátu .pdf

d) editovanie údajov o poveľených veteľináĺnych lekáľoch na v}'dávanie pasov (len pľe ŠVPS
sB)

e) kontrolu plnenia povinností opľávnených užívateľov podľa zákona o veteľinárnej
staľostlivosti:
1. kontrola stanoveného termínu zapisovania údajov do ľegistľa od dátumu aplikácie

tľanspondéra'
2. kontrola stanoveného termínu zapisovania povinnej vakcinácie a revakcinácie pľoti

besnote,
3. kontľola stanoveného termínu zapísaniavydaného pasu od dátumu jeho vydania'
4. kontrola stanoveného teľmínu zapísaniainfoľmácií o ceľtifikácii zvieratna expoľt.

E. CRSZ zabezpečuje pre veľejnost' bezplatný on-line pľístup pre vyhľadávanie telefonneho
kontaktu na vlastník a zvierať a

a) zobrazenie náhľadu informácií o zvierati a o telefonnom čísle posledného evidovaného
vlastníka podľa čísla zadaného kódu tľanspondéľa v rozsahu minimálne
i. meno, druh' pohlavie, plemeno zvieraťa
ii. kód transpondéra/tetov ania
iii. telefónne číslo vlastníka identifikovaného psa

b) qfqtz nqcrr meno a nĺiezrricL^ nnrroĺo-Áh^ ĺrafaĺ'inÁĺnal"^ fq nq r'rráá''o-'io hoa^I/

ktoľému bol danÝ nas nľiĺĺelenÝna konto n2sÔv z'adaneho čísla nasll
i. PridelenÝ/Vydaný/Zrušený

zobrazenie náhl'adu informácií o vvrlanom
i. meno, dľuh, pohlavie, plemeno spoločenského zvieraťa
ii. kód transpondé raJtetovania
iii. dátum aplikácie alebo pľečítania kódu tľanspondéľďtetovania alebo dátum ľegistrácie

do CRSZ

v rozsahu minimálnec)
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iv. číslo pasu
v' telefónne číslo vlastníka identifikovaného psa
vi. meno, priezvisko a číslo osvedčenia KVL SR povereného veteľinárneho lekáľa, ktoľý

vydal pas
vii' dátum vydania pasu spoločenského zvieraťa

IY. Zabránenie vykonávania určifých funkcií v CRSZ
CRSZ zabľaňuje:

1. pľístupu do ľegistľa ťyzickým osobám' fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým
osobám, ktoľé nie sú uvedené v časti III., automaticky preveľuje a znemožňuje pľíslup osobám
uvedeným v časti III. do ľegistra nad rámec stanovených prístupovýchpräv,

2. zápisu údajov pte zvieľa, ktoľé je označené transpondéľom s kódom zhodným s iným, už
ľegistľovaným kódom transpondéra v registri,

3. pre všetky osoby uvedené v časti III., okrem osoby uvedenej v bode 7), vykonávanie zmien
týchto zadaný ch a uložený ch údaj ov :

a) číslo transpondéľa,
b) dátum zavedenia alebo prečítania tľanspondéra ajeho umiestnenie alebo dátum a číslo

tetovania,
c) dátumy všetkých vakcinácií proti besnote,
d) dátumy všetkých ľevakcinácií proti besnote'
e) označenie výrobcu, nénov a číslo šaľŽe vakcíny,
0 meno apľiezvisko súkľomného veterinámeho lekára, ktorý vykonal konkľétnu vakcináciu

pľoti besnote,
4. vykonanie azaznameÍlanie údajov pre zvieta, ktoré je označené transpondérom S kódom

zhodným s iným, uŽ ľegistľovanym kódom transpondéľa v ľegistľi.
5. zápisu záznamu o zvierati dvoch rôznych zvierat s ľovnakým číslom tľanspondéľa

V. Prechodné ustanovenie

Na zabezpečenie prevádzky CRSZ v súlade s touto zľiaďovacou listinou sa určuje pre KVL SR
pľechodné obdobie 1 ľok odo dňa podpisu tejto zriaďovacej listiny.

VI. Zrušovacie ustanovenie

Týmto sa zľyšuje list Švps SR č. 30612007-223 zo dťra 1. febľuára 2OO7 zriadenie počítačovej
databázy pľe centrálny ľegisteľ spoločenských zvierat doplnený listom Švps SR č. k. 048112-222
zo día 10. jaĺruáľa 2012.

V Bratislave dňa 0L03.2020

Štítna veĺerinárna a potľirvĺnová správa
SIovenske.i ľĺ:puhĺiky

Botanická l7
842 13 IiRATĺSLAVA

€'

prof. MVDľ. Jozef Bíľeš' DľSc.
ústľedný ľiaditeľ
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