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Povinné
čipovanie psov .

akcinovaných

' Dňa 1. 9. 2018 začala platit' novelazákona o veteri-
somnú evidenciu o začipovaných a v

nárnej starostlivosti, ktorá priniesla
aj povinné čipo- psoch a predložit' ju na požiadanie

orgánu veterinár-

vanie psov chovaných na
území Slovenskej republiky. nej správy. Súkromný

veterinárny lekár je povinný

prostredníctvom súkrom- oznámit' údaje o identifikovanom
psovi a jeho vlast—

! Vlastníkpsa je povinný,
ného veterinárneho lekára (SVL), zabezpečiť začipo—

níkovi obci, v ktorej sa pes
chová.

vanie psa a registráciu jeho údajov do Centrálneho ' Súkromný veterinárny lekár nesmie vykonať ve-
ktorý nie je identifikova—

registra spoločenských
zvierat (CRSZ). Obec ozna- terinárne úkony na psovi,

bci obvyklým ný, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany

muje vlastníkom psov spôsobom v o

povinnost' zabezpečiť začipovanie psa.
zdravia psa alebo človeka.

' Psy narodené do 51. 8. 2018 musia byt' začipované ' K téme obmedzenia ceny za trvalé označenie psa'

pred zmenou vlastníka, po
umiestnení do karantén- sme písali v minulom

čísle VetŽurnálu.

nej stanice alebo útulku, najneskôr
však do 31. 10.

2019.' Psy narodené od 1.

pred zmenou vlastníka,
dňov veku psa.' Pri zmene vlastnícvinný nahlásit' súkromnému ve

údaje o novom vlastníkovi najneskôr do 2

dňa zmeny vlastníka. Pri úhyne psa je vlastník po-

vinný nahlásit'súkromnému
veterinárnemu lekárovi

úhyn psa o 21 dní od úhynu psa.

' Vlastníkovi (fyzickej osobe), ktorý nezabezpe- nárnej

čí začipovanie psa, uloží RVPS pokutu 50 eur. Pri spôsobom v 0

psovi narodenému do 31. 8. 2018 je možné uložit' trvalé označenie psa,

pokutu až po uplynutí šiestich
mesiacov od skonče— čo najväčšiu začipova

nia prechodného obdobia, t. j. až po 1. 6. 2020. Po vám nápad, ako si hro

kuty prechádza povinnosť začipovat' psa a hlavne urýchlit'.' Požiadajte obec v dostatočnom časo om predstia

hu pred hromadnou vakcináciou,
kde očakávate aj

hromadné čipovanie, aby rozdistribuovala medzi

Hromadné čipovanie psov

najneskôr však do 12 týž» I lste už mnohý z vás, ktorí vykonávajú
hromadnú

vakcináciu psov proti besnote v
jednotlivých obciach

tva psa je pôvodný
vlastník po- Slovenska, rozmýšľali nad spôsobom“, ako zvládnuť

terinárnemu lekárovi zvýšený záujem o čipovanie psov, ktorý
priniesla no-

1 dní odo vela zákona o veterinárnej
starostlivosti a ustanovila

povinné čipovanie psov
chovaných na území Sloven-

skej republiky.
'

' Nakoľko v podl'a S 19 ods. 11 zákona o veteri-

starostlivosti obec oznamuje
vlastníkom *psov

bci obvyklým povinnost zabezpečit

a je v jej záujme zabezpečit
prinášame

9. 2018 musia byt' začipované

nost' psov v obci,
madné čipovanie psov uľahčit'

zaplatení po
na obec.' Vlastník psa je povinný poskytnúť súkromnému

veterinárnemu lekárovi meno a priezvisko, miesto

trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvierata svojimi občanmi „Registračné
karty zvieraťa“ s in-

atelefónne číslo, pričom SVLje oprávnenývyžadovat'
formáciou, že majiteľ psa, ktorý vám k čipovaniu

od vlastníka zvierata preukázanie
totožnosti preuka- prinesie túto kartu správne a úplne vyplnenú,

bude

zom totožnosti.
mat' napríklad zľavu na úkon čipovania alebo vak-

' Súkromný veterinárny lekár je povinný zaregis-
ví po začipovaní psa

cinácie. Potom vám už iba stac

trovat' údaje do CRSZ do 24 hodín od začipovania nalepit' jeden čiarový kód s číslom čipu na túto kartu

psa alebo od oznámenia zmeny údajov. Súkromný a máte všetky údaje, ktoré potrebujete k registrácii

veterinárny lekár je. rovnako povinný zaregistrovať začipovaného psa do CRSZ. V prípade, že chcete re-

do CRSZ vakcináciu psa proti besnote
do 24 hodín gistračné karty a informáciu o zl'ave rozdistribuovat'

od vakcinácie.
bez súčinnosti obci,

_

môžete tak urobit' prostredníc-

! Súkromný veterinárny lekár je povinný viest' pí- tvom kolportérov.
'
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