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Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
Je zmenené a doplnené Nariadením vlády 325/2003 Z. z.

Ustanovuje minimálne normy ochrany ošípaných určených na
odchov a výkrm (§ 2)
Bolo prijaté na základe Smernice rady 91/630/EHS, ktorá bola
zmenená a doplnená Smernicou komisie 2001/93/ES

Kontroly
Kontrolným orgánom pre dodržovanie nariasení vlády SR pre
ochranu hospodárskych zvierat je ŠVPS SR
Z kontroly vydáva správu z kontroly – ochrana ošípaných, v
ktorej sa odpovedá na otázky

Správa z kontroly – ochrana ošípaných (modul 17)

Požiadavka 17.1: Potreba plochy pri chove v skupinách
17.1.1. Je každému zvieraťu k dispozícii potrebná plocha
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 1, písm. a)

Voľná plocha podlahy dostupná pre každé odstavča alebo chovnú
ošípanú chovanú v skupine musí byť najmenej:
hmotnosť ošípanej
do 10 kg
10 - 20 kg
20 - 30 kg
30 - 50 kg
50 - 85 kg
85-110 kg
nad 110 kg

plocha m2
0,15
0,20
0,30
0,40
0,55
0,65
1,00

Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných a rekonštruovaných zariadeniach,
v existujúcich zariadeniach to musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.2: Kvalita podláh pri chove prasníc a prasničiek v skupinách
17.2.1. Je každému zvieraťu k dispozícii potrebná podlahová plocha
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 1, písm. b)

Celková voľná plocha podlahy dostupná pre
všetky prasničky po pripúšťaní musí byť
najmenej 1,64 m2 a pre prasnice najmenej
2,25 m2. Ak sa tieto ošípané chovajú
v skupinách s menej ako 6 jedincami, voľná
plocha podlahy sa musí zväčšiť o 10 % (1,804
m2 pre prasničky a 2,475 m2 pre prasnice). Ak
sa chovajú v skupinách so 40 jedincami, voľná
plocha môže byť o 10 % menšia (1,476 m2 pre
prasničky a 2,025 m2 pre prasnice).
Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných a rekonštruovaných zariadeniach,
v existujúcich zariadeniach to musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.2: Kvalita podláh pri chove prasníc a prasničiek v skupinách
17.2.2. Majú podlahové plochy súvislý pevný povrch
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 2

Najmenej 0,95 m2 pre prasničku po
pripúšťaní a 1,3 m2 pre prasnú
prasnicu z celkovej plochy dostupnej
pre ošípané musí mať súvislý pevný
povrch, ktorého drenážne otvory
nepresahujú 15 % jeho plochy.

Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných a rekonštruovaných zariadeniach,
v existujúcich zariadeniach to musia byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.3: Roštové podlahy
17.3.1. Sú dodržané otvory medzi latkami roštu

Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 2, písm. a), bod 1

Ak sú ošípané chované na roštovej
podlahe otvory medzi latkami
roštu môžu mať najviac 11 mm
pre ciciaky, 18 mm pre chovné
ošípané a 20 mm pre prasničky
a prasnice.
Toto ustanovenie musí byť splnené
v novovybudovaných a rekonštruovaných
zariadeniach, v existujúcich zariadeniach to
musia byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.3: Roštové podlahy
17.3.2. Sú dodržané šírky latiek roštu?

Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 2, písm. b), bod 2

Ak sú ošípané chované na roštovej
podlahe najužšia latka roštu musí
mať 50 mm pre ciciaky
a odstavčatá a 80 mm pre chovné
ošípané prasničky a prasnice.
Toto ustanovenie musí byť splnené
v novovybudovaných a rekonštruovaných
zariadeniach, v existujúcich zariadeniach to
musia byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.4: Chov prasníc a prasničiek
17.4.1. Dodržuje sa zákaz uväzovania?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 3 a § 7

Výstavba alebo prestavba
zariadení určených na
uväzovanie prasníc alebo
prasničiek je zakázaná.
Uväzovanie prasníc alebo
prasničiek v existujúcich
zariadeniach sa zakazuje.

Požiadavka 17.4: Chov prasníc a prasničiek
17.4.2. Dodržuje sa záväzný chov oprasených prasničiek a prasníc v skupinách?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 4, ods. 4

Počas obdobia začínajúceho štvrtým
týždňom po pripustení a končiaceho
jeden týždeň pred očakávaným
oprasením sa prasnice a prasničky
musia chovať v skupinách.
Ak sa prasnice a prasničky chovajú na
farme s menej ako 10 prasnicami
možno ich chovať počas uvedeného
obdobia v individuálnych boxoch, ak sa
v nich dokážu jednoducho otočiť.
Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných
a rekonštruovaných zariadeniach, v existujúcich
zariadeniach to musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.4: Chov prasníc a prasničiek
17.4.3. Dodržujú sa predpísané dĺžky strán koterca?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 4

Dĺžka strán koterca, v ktorom sa skupina
ošípaných chová, musí byť väčšia ako 2,8 m.
Ak skupina ošípaných chovaná v koterci má
menej ako 6 jedincov, dĺžka strán koterca musí
byť väčšia ako 2,4 m. Ak sa prasnice a prasničky
chovajú na farme s menej ako 10 prasnicami
možno ich chovať počas uvedeného obdobia
v individuálnych boxoch, ak sa v nich dokážu
jednoducho otočiť.

Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných a rekonštruovaných zariadeniach,
v existujúcich zariadeniach to musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.5: Materiál pre prasnice a prasničky, s ktorým môžu manipulovať
17.5.1. Majú zvieratá stály prístup k materiálu, s ktorým môžu manipulovať?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 5

Prasnice a prasničky musia mať
stály prístup k materiálu,
s ktorým môžu manipulovať.

Toto ustanovenie musí byť splnené v novovybudovaných a rekonštruovaných zariadeniach,
v existujúcich zariadeniach to musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.6: Kŕmenie prasníc a prasničiek pri chove v skupinách
17.6.1. Je každému zvieraťu umožnené prijať dostatok potravy?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 6

Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom
zaručujúcim im prístup k dostatočnému množstvu krmiva.

Požiadavka 17.7: Množstvo a zloženie krmiva pre prasnice a prasničky
17.7.1. Sú hlad a potreba žuvania uspokojené a je všetkým prasným prasniciam
poskytované jadrové krmivo alebo krmivo s vysokým obsahom surovej vlákniny?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 7

Ošípaným sa musí podávať krmivo, ktoré ich nasýti a uspokojí ich
pohrebu žuvania. Všetkým zasušeným prasným prasniciam
a prasničkám sa musí poskytovať vysoko energetické krmivo
v dostatočnom objeme alebo s vysokým obsahom vlákniny.

Požiadavka 17.8: Izolácia agresívnych alebo chorých/zranených zvierat
17.8.1. Sú izolačné koterce dostatočne veľké, aby sa v nich zvieratá mohli otáčať?
Nariadenie vlády SR 735/2002 Z. z., § 3, ods. 8

Ošípané, ktoré sa majú chovať v skupine, sú ale agresívne alebo
napadnuté inými ošípanými, alebo sú choré, či zranené, musia sa
dočasne chovať individuálne. V týchto prípadoch musí koterec
umožniť ošípaným bez zábran sa otáča, iba ak z veterinárneho
hľadiska nie je potrebné zabrániť otáčaniu.
Bez zábran sa otáča v individuálnych
kotercoch pre tieto ošípané musí byť splnené
v novovybudovaných a rekonštruovaných
zariadeniach, v existujúcich zariadeniach to
musí byť splnené do 31.12.2012.

Požiadavka 17.9: Hlučnosť
Je hladina hluku menej ako 85 dBA?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 1

V časti budovy, kde sa chovajú ošípané, musí sa zabrániť stálej
hlučnosti nad 85 dBA, ale stálemu alebo náhlemu hluku.
Požiadavka 17.10: Osvetlenie
17.10.1. Je minimálne 8 hodín denne intenzita osvetlenia pri chove zvierat minimálne 40 lux?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 2

Ošípané musia byť najmenej
osem hodín denne chované pri
osvetlení s intenzitou najmenej
40 luxov.

Požiadavka 17.11: Ložná plocha
17.11.1. Je ložná plocha čistá a umožňuje všetkým zvieratám naraz ležať a majú umožnený
vizuálny kontakt s ostatnými ošípanými?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 3

Ustajnenie pre ošípané sa musí konštruovať tak, aby umožňovali
zvieratám:
a) prístup k fyzicky a tepelne príjemnej, ako aj dostatočne
odvodnenej a čistej ložnej ploche, ktorá umožňuje všetkým
ošípaným naraz ležať,
b) normálne odpočívať a vstávať,
c) vidieť ostatné ošípané; prasnice a prasničky týždeň pre
predpokladaným oprasením a počas prasenia možno držať mimo
dohľadu ostatných.
Výnimka: 1 týždeň pred termínom prasenia možno zvieratá držať oddelene

Požiadavka 17.12: Materiál umožňujúci manipulačné činnosti
17.12.1. Je materiál pre zvieratá bezpečný, v dostatočnom množstve a nestále prístupný?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 4

Ošípané musia mať stály prístup k dostatočnému množstvu zdraviu
neškodného materiálu umožňujúcemu vhodné vyhľadávacie
a manipulačné činnosti, ako sú slama, seno, piliny a podobne alebo
ich zmes.

Požiadavka 17.13: Kvalita podláh
17.13.1. Sú podlahy neklzké, prispôsobené hmotnosti zvierat a neexistuje nebezpečenstvo
poranenia?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 5

Podlahy musia byť hladké, nie však klzké, a tak navrhnuté, zostrojené
a udržiavané, aby ošípaným nespôsobovali zranenie alebo utrpenie;
súčasne musia vyhovovať veľkosti hmotnosti ošípaných. Ak sa im
neposkytuje podstielka, musia tvoriť pevný, rovný a stabilný povrch.

Požiadavka 17.14: Kŕmenie
17.14.1. Sú zvieratá kŕmené 1-krát denne a majú všetky zvieratá prístup ku krmivu v rovnakom
čase?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 6

Všetky ošípané sa musia kŕmiť najmenej jeden krát denne. Ak sa
ošípané kŕmia v skupine iným spôsobom ako do úplného nasýtenia alebo
individuálnym automatickým systémom, každá ošípaná musí mať
prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné ošípané v skupine.

Požiadavka 17.15: Prístup k vode
Je neustále k dispozícii dostatočné množstvo čerstvej vody?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 7

Všetky ošípané staršie ako
dva týždne musia mať
stály prístup
k dostatočnému množstvu
čerstvej vody.

Požiadavka 17.16: Zákroky
národné ustanovenie
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 8

Všetky pracovné postupy plánované ako zákroky a vykonávané z iných
ako liečebných alebo diagnostických dôvodov alebo na označovanie
ošípaných a súlade s príslušnými predpismi, ktoré sa skončia porušením
alebo stratou citlivej časti teľa, alebo zmenou štruktúry kosti sa
zakazujú okrem týchto zákrokov:
a) skrátenie očných zubov ciciakov brúsením alebo odštiknutím
do siedmeho dňa života ciciaka, pričom povrch po
odstránenom zube musí byť celý hladký; kly možno kancom
skracovať, len ak to je nevyhnutné na predchádzanie zranení
statných zvierat alebo z bezpečnostných dôvodov,
b) skrátenie časti chvosta,
c) kastrácia samcov ošípaných iným spôsobom ako pretrhnutím
tkaniva,
d) zavádzanie nosných krúžkov, iba ak sa zvieratá chovajú
v systéme vonkajšieho chovu navoľno.

Požiadavka 17.16: Zákroky
národné ustanovenie
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 2, bod 9

Skracovanie chvostov a skracovanie očných zubov sa nesmie
vykonávať rutinne, ale iba tam, kde sú záznamy o výskyte poranení
vemien prasníc, uší alebo chvostov ostatných ošípaných, pričom pred
vykonaním týchto opatrení sa musia prijať iné opatrenia na
predchádzanie ohryzávania chvostov a iných zlozvykov
vyplývajúcich z prostredia a z hustoty osadenia (z toho dôvodu sa
musia zmeniť nevhodné podmienky prostredia alebo systém riadenia);
každý z opísaných zákrokov môže vykonať len veterinárny lekár alebo
osoba zaškolená podľa § 4 tohoto nariadenia vhodnými prostriedkami
a pri dodržaní hygienických podmienok pod dozorom veterinárneho
lekára alebo na jeho príkaz a ak sa kastrácia alebo skracovanie
chvostov uskutočňuje po siedmom dni života ciciaka, možno ich
vykonať len s použitím anestetík a nasledujúceho predĺženia
analgézie veterinárnym lekárom.

Požiadavka 17.17: Potreby plochy kotercov pre kancov
17.17.1. Je možné bezbariérové otáčanie sa a zmyslový kontakt s ostatnými ošípanými?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 1, písm. a) a b)

Koterce pre kancov sa musia situovať a konštruovať tak, aby im
umožnili otáčať sa, cítiť a vidieť ostatné ošípané.
Voľná plocha podlahy pre
dospelého kanca musí mať
najmenej 6 m2, ak sa koterec
používa aj na prirodzené
pripúšťanie, dostupná plocha
podlahy pre dospelého kanca
musí mať najmenej 10 m2
a koterec musí byť bez
akýchkoľvek prekážok.

Požiadavka 17.18: Hygiena v pôrodných boxoch
17.18.1. Sú dodržiavané stanovené veľkosti kotercov?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 2, písm. c)

Voľná plocha za prasnicou alebo prasničkou musí byť dostatočná
pre ľahký prirodzený alebo asistovaný pôrod

Požiadavka 17.18: Hygiena v pôrodných boxoch
17.18.2. Sú pôrodné boxy čisté a zvieratá ošetrené voči parazitom?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 2, písm. a)

Prasné prasnice a prasné prasničky sa musia ošetriť proti
vonkajším a vnútorným parazitom a pri ustajnení do pôrodnej
klietky dôkladne očistiť

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov
17.19.1. Je podstielka v dostatočnom objeme?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 2, písm. b)

V týždni predpokladaného
prasenia musí sa prasniciam
a prasničkám poskytnúť
vhodný materiál na výstavbu
hniezda v dostatočnom
objeme, ak to nevylučuje
technológia ustajnenia
používaná v zariadení

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov
17.19.2. Je umožnený bezbariérový pôrod?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 2, písm. c)

Voľná plocha za prasnicou alebo prasničkou musí byť dostatočná
pre ľahký prirodzený alebo asistovaný pôrod

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov
17.19.3. Môže sa prasnica voľne pohybovať a sú vytvorené ochranné zariadenia
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 2, písm. d)

Pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo voľnom ustajnení,
musia mať zariadenia ochraňujúce ciciaky, napríklad zabraný

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov
17.19.4. Má odpočinková časť pre ciciaky primeranú veľkosť a je spevnená príp. podstlaná
vhodným materiálom?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 3, písm. a)

Časť z celkovej plochy podlahy, dostatočnej na poskytnutie
odpočinku pre všetky zvieratá naraz, musí byť plná alebo prekrytá
podložkou, alebo musí byť podstlatá slamou alebo iným vhodným
materiálom

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov
17.19.5. Je umožnené cicanie bez ťažkostí?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 3, písm. b)

V pôrodnom boxe musí byť dostatočný priestor na cicanie bez
ťažkostí,

Požiadavka 17.20: Odstavenie ciciakov
17.20.1. Sú ciciaky pri odstavení vo veku 28 dní alebo staršie?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 3, písm. c)

Ciciaky sa nesmú odstavovať pred dovŕšením veku 28 dní okrem
prípadu, ak by neskoršie odstavenie malo nepriaznivý účinok na blaho
alebo zdravie matky alebo ciciaka

17.20.2. Je k dispozícii vhodné ustajnenie pre prípad odstavenia ciciakov už vo veku 21 dní?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 3, písm. d)

Ciciaky možno odstaviť o osem dní skôr, ak sa premiestnia do
špeciálneho ustajnenia, ktoré je po vyprázdnení dôkladne vyčistené
a vydezinfikované pred umiestnením novej skupiny a ktoré je
oddelené od ustajnenia prasníc s cieľom minimalizovať prenos
ochorení na ciciaky.

Požiadavka 17.21: Agresívne správanie sa pri chove v skupinách
17.21.1. Boli prijaté opatrenia na zabránenie agresie?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 4, písm. a)

V chove v skupinách sa musí predchádzať agresívnemu správaniu

17.21.2. Sú skupiny udržiavané bez miešania a existuje oblasť možnosti ústupu a úniku?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 4, písm. b)

Chovné skupiny sa stále musia udržovať bez miešania; ak sa
musia miešať nepríbuzné ošípané, miešanie sa vykoná pokiaľ
možno pred odstavom alebo do jedného týždňa po odstave; ak sa
ošípané miešajú musia sa im poskytnúť dostatočné možnosti na únik
a skrývanie sa pred ostatnými ošípanými

Požiadavka 17.21: Agresívne správanie sa pri chove v skupinách
17.21.3. Je k dispozícii dostatok materiálu na manipuláciu, aby sa zabránilo agresii a sú
agresívne zvieratá poprípade oddelené od skupiny?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 4, písm. c)

V prípade agresívneho správania je teba vykonať vhodné opatrenia,
najmä poskytnúť nadbytok slamy alebo iného materiálu, alebo agresívne
zvieratá oddeliť od skupiny
17.21.4. Sú vedené záznamy o podávaní upokojujúcich prostriedkov?
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, bod 4, písm. d)

Použitie uspokojujúcich prípravkov na uľahčenie miešania
zvierat obmedziť len na výnimočné situácie a len po konzultácii
s veterinárnym lekárom.

Požiadavky pre ošetrovateľov ošípaných
Nariadenia vlády SR 735/2002 Z. z., Príloha 3, § 4

(1) Osoby, ktoré ošetrujú ošípané (ošetrovateľ ošípaných), musia byť zaškolené a
poučené o požiadavkách na ochranu ošípaných. Za zaškolenie sa považuje aj
dosiahnutie vzdelania v odbore veterinárny technik alebo chovateľ, od
ukončenia ktorého neuplynulo viac ako päť rokov. Ošetrovateľ ošípaných
musí najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania
absolvovať školenie.
(2) Poučenie vykoná zamestnávateľ bezodkladne po prijatí osoby za
ošetrovateľa ošípaných. Poučená osoba svojim podpisom potvrdí svoje
poučenie v zázname o poučení, ktorý vedie zamestnávateľ.
(3) Ošetrovatelia ošípaných musia byť preškolení v pravidelných intervaloch,
nie dlhších ako päť rokov.
(4) Zaškolenie a preškolenie môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba,
ktorá zabezpečuje vzdelávanie vo veterinárnej alebo chovateľskej oblasti;
o absolvovaní zaškolenia alebo preškolenia vyhotoví osvedčenie.
Zaškolenie pozostáva z najmenej z ôsmich hodín teoretickej prípravy
a z ôsmich hodín nácviku praktického zaobchádzania s ošípanými.
Zaškolenie môže prebiehať priamo u chovateľa.

Nariadenie vlády SR 302/2003 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave,
ktoré mení a dopĺňa nariadenie vlády 145/2005
Ustanovuje, okrem iného, podmienky prepravy domácich
nepárnokopytníkov, hovädzieho dobytka, domácich oviec, domácich
kôz a ošípaných (§ 1, ods. 2).
Toto naradenie sa nevzťahuje na (§1, ods. 3 a 4):
a) prepravu jedného zvieraťa prepravovaného spoločne s osobou
zodpovednou za prepravu zvieraťa v jednom dopravnom
prostriedku ak táto preprava nie je obchodnej povahy,
b) prepravu zvierat, ak vzdialenosť nepresahuje 50 km, ak ich
prepravuje farmár medzi zariadeniami v jeho vlastníctve
alebo držbe s použitím vlastných dopravných prostriedkov,
c) neziskovú sezónnu prepravu niektorých druhov zvierat
z pastviny na inú pastvinu s použitím poľnohospodárskych
vozidiel alebo dopravných prostriedkov vo vlastníctve
farmára, ak zemepisné podmienky takýto presun predurčujú.

Ďakujem za pozornosť
a prajem príjemný deň.

