MVDr. Erika Papierniková Štátna veterinárna a
potravinová správa SR, 28.06.2022

Registrácia/ schvaľovanie zariadení pre
akvakultúru

Zmena legislatívy
Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov
v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) Hlava II, Kapitola I, oddiel 1 a 2.
(článok 172 – 184) (ďalej iba „AHL“)
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429,
pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov (ďalej iba
„DN 2020/691“ )
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/990, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429,
pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat a certifikáciu v prípade premiestňovania vodných živočíchov
a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci únie (ďalej iba „DN 2020/990“)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly
chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich
značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (ďalej iba „VN 2018/1882“)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2037, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
EP a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o výnimky z povinností prevádzkovateľov týkajúcich sa registrácie
zariadení pre akvakultúru a vedenia záznamov (ďalej iba „VN 2021/2037“)
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „zákon č.
39/2007 Z. z.“)

Registrácia zariadení pre akvakultúru – typy
zariadení
zariadenie na produkciu malého množstva živočíchov akvakultúry - predaj z dvora

rybník zariadenie na rekreačný rybolov s opätovným zarybňovaním
iné zariadenie na rekreačný rybolov s opätovným zarybňovaním
skupina zariadení na rekreačný rybolov s opätovným zarybňovaním
rybník kde sa držia živočíchy výlučne na vypustenie do voľnej prírody a na
zarybnenie rybárskych revírov
iné zariadenie kde sa držia živočíchy výlučne na vypustenie do voľnej prírody a na
zarybnenie rybárskych revírov
skupina zariadení kde sa držia živočíchy výlučne na vypustenie do voľnej prírody a na
zarybnenie rybárskych revírov
uzavreté zariadenie na chov živočíchov akvakultúry na okrasné živočíchy, ktoré
nepredstavuje významné riziko

rybník na extenzívny chov

Registrácia zariadení pre akvakultúru –
kategórie zariadení
Rybník

Malá vodná nádrž
Klietky
Liaheň a odchovňa
Nádrž (betónová, plastová)
Náhon
Žľaby
Recirkulačný systém

Sádky
Ostatné vodné plochy (štrkovisko, prepadlisko, pieskovňa , hliniská, rašelinisko)
Ostatné vodné plochy vodné nádrže lokálneho významu (v parkoch , sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách,
zverniciach
Ostatné vodné plochy požiarne a priemyselné nádrže

Ostatné vodné plochy odstavené ramená vodných tokov
Chovný rybársky revír
Lovný rybársky revír
Rybársky revír s režimom chyť a pusť
Iné (špecifikovať)

Zariadenia pre akvakultúru, ktoré nemusia byť
registrované RVPS (typy zariadení)
uzavreté zariadenia, ktoré nevypúšťajú odpadovú vodu priamo do prírodných vôd a nepremiestňujú
živočíchy akvakultúry do iných zariadení akvakultúry ani ich nevypúšťajú do voľnej prírody, a sú jedným z
týchto typov zariadení pre akvakultúru:


priestory, v ktorých sa chovajú okrasné zvieratá v akváriách alebo rybníkoch ako spoločenské zvieratá;



reštaurácie, v ktorých sú živočíchy akvakultúry vystavené v akváriách alebo rybníkoch na ľudskú
spotrebu;



zariadenia, v ktorých sa chovajú živočíchy akvakultúry na účely zdravotnej starostlivosti a na iné
podobné účely;



maloobchodné predajne držiace živočíchy akvakultúry určené na okrasné účely, ktoré dodáva priamo
registrované/schválené akvakultúrne zariadenie alebo ich skupiny a ktoré sa predávajú priamo
konečnému chovateľovi spoločenských zvierat;



vonkajšie rekreačné zariadenia, v ktorých sa živočíchy akvakultúry chovajú v rybníkoch na estetické
účely alebo na účely kvality vody, ktoré priamo zásobuje registrované/schválené zariadenie pre
akvakultúru;



domácnosti, v ktorých sa živočíchy akvakultúry chovajú vonku v rybníkoch alebo nádržiach výlučne na
osobnú spotrebu a ktoré sú zásobované priamo schváleným zariadením pre akvakultúru.

Registrácia skupín zariadení.
Prevádzkovateľ môže požiadať, aby sa registrácia vzťahovala na
skupinu zariadení pre akvakultúru ak spĺňajú ktorúkoľvek z týchto
podmienok:
a) sú umiestnené v epidemiologicky prepojenej oblasti a všetci
prevádzkovatelia v uvedenej oblasti fungujú v rámci spoločného
systému biologickej bezpečnosti (na území jednej RVPS)

b) patria pod zodpovednosť toho istého prevádzkovateľa a fungujú pod
spoločným systémom biologickej bezpečnosti a živočíchy akvakultúry
dotknutých zariadení patria do jednej epidemiologickej jednotky. (na
území jednej RVPS)
Pravidlá, ktoré sú uplatniteľné na jedno zariadenie pre akvakultúru, sú
uplatniteľné na celú skupinu zariadení pre akvakultúru.

Postup pri procese registrácie
Prevádzkovatelia zariadení pre akvakultúru na účely registrácie svojich
zariadení pred začatím takýchto činností:
• a) informujú RVPS o každom zariadení pre akvakultúru, za ktoré sú
zodpovední;
b) poskytnú RVPS informácie o:

i) názve a adrese dotknutého prevádzkovateľa;
ii) umiestnení zariadenia a poskytnú aj opis svojho zariadenia;

iii) druhoch, kategóriách a množstvách (počte, objeme alebo hmotnosti)
živočíchov akvakultúry, ktoré plánujú držať v zariadení pre akvakultúru, ako
aj o kapacite zariadenia pre akvakultúru;
iv) kategóriách a type zariadení pre akvakultúru a
v) akýchkoľvek ďalších aspektoch zariadenia, ktoré sú relevantné pri
určovaní rizika, ktoré predstavuje.

Schvaľovanie zariadení pre akvakultúru –
typy zariadení
zariadenie akvakultúry, v ktorom sa držia živočíchy akvakultúry s cieľom ich premiestniť
na ľudskú spotrebu
skupina zariadení akvakultúry, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry s cieľom ich
premiestniť na ľudskú spotrebu
zariadenie z ktorého sa premiestňujú živočíchy akvakultúry do iného štátu
karanténne zariadenie
zariadenie držiace živočíchy patriace k vektorom (spoločný chov kaprov a pstruhov
uzavreté zariadenie na chov živočíchov akvakultúry na okrasné živočíchy, ktoré
predstavuje významné riziko
otvorené zariadenie na chov živočíchov akvakultúry na okrasné živočíchy
zariadenie akvakultúry so špeciálnym režimom (schvaľuje ŠVPS SR)

Schvaľovanie zariadení pre akvakultúru –
kategórie zariadení zariadení
Rybník
Malá vodná nádrž
Klietky
Liaheň a odchovňa
Nádrž (betónová, plastová)
Náhon
Žľaby
Recirkulačný systém
Sádky
Ostatné vodné plochy (štrkovisko, prepadlisko, pieskovňa , hliniská, rašelinisko)
Ostatné vodné plochy vodné nádrže lokálneho významu (v parkoch , sadoch, viniciach,
chmeľniciach, záhradách, zverniciach
Ostatné vodné plochy požiarne a priemyselné nádrže
Ostatné vodné plochy odstavené ramená vodných tokov
Iné (špecifikovať)

Podmienky schválenia:
RVPS schváli zariadenia pre akvakultúru alebo skupinu zariadení pre akvakultúru iba
prípade, ak takéto zariadenia spĺňajú požiadavky:

v

 priestorové, technické, materiálne a personálne podmienky na požadovaný druh a rozsah
činností

 opatrenia
a plán biologickej bezpečnosti (podľa vhodnosti uzatvorenie, oplotenie,
zastrešenie, ochrana sieťami, čistenie a dezinfekcia, deratizácia, dezinsekcia, likvidácia VŽP
a pod.) – podľa požiadaviek pre jednotlivé zariadenia na akvakultúru stanovených v prílohe I
DN 2020/691
 majú zariadenia a vybavenie, ktoré sú primerané na zmiernenie rizika zavlečenia a šírenia
chorôb na prijateľnú úroveň s ohľadom na dotknutý typ zariadenia; vybavenie sa nesmie
využívať spoločne viacerými zariadeniami pre akvakultúru
 majú primeranú kapacitu vzhľadom na druhy, kategórie a množstvo (počet, objem alebo
hmotnosť) dotknutých vodných živočíchov;
 zásobovania vodou, úpravou vody a jej vypúšťaním
 majú zavedený systém, ktorý dotknutému prevádzkovateľovi umožňuje, aby príslušnému
orgánu preukázať splnenie požiadaviek na schválenie.
Povinnosti vedenia
akvakultúru

záznamov

v

prípade

prevádzkovateľov

schválených

zariadení

pre

Všeobecné informácie
 Akvakultúrne zariadenia, ktoré sú registrované podľa smernice 2006/88
a v súčasnosti nie je potrebné podľa platnej legislatívy ich schválenie sa
nemusia znovu registrovať.
 Akvakultúrne zariadenia, ktoré sú registrované podľa smernice 2006/88
a v súčasnosti je potrebné podľa platnej legislatívy) ich schválenie sa
musia schváliť. Prednostne je potrebné schváliť akvakultúrne zariadenia,
ktoré premiestňujú/vyvážajú živočíchy akvakultúry do ČŠ/tretích krajín.
 Rybárske revíry je potrebné zaregistrovať ako skupinu zariadení. Na
zodpovedného užívateľa (základnú organizáciu) je potrebné zaregistrovať
všetky rybárske revíry, ktoré sú v jeho pôsobnosti.

 Ohlasovacia povinnosť začatia, prerušenia a ukončenia činnosti podľa §
37 zákona č. 39/2007 Z. z. v súvislosti s registráciou/schvaľovaním ostáva
nezmenená.

Všeobecné informácie
 V prípade ukončenia/prerušenia činnosti registrovaného alebo schváleného zariadenia
(ohlásenie o ukončení činnosti) na RVPS, ktorá bezodkladne zašle informáciu na ŠVPS SR.
 Ak sa jedná o zmenu prevádzkovateľa v zariadení, ktoré bude ďalej vykonávať činnosť, RVPS
zruší pôvodnému prevádzkovateľovi registráciu/schválenie. ŠVPS SR následne zruší
rozlišovacie číslo tohto chovu rýb. Takéto zariadenie je potrebné nanovo zaregistrovať/schváliť
na nového prevádzkovateľa. Novo zaregistrovanému /schválenému prevádzkovateľovi ŠVPS
SR pridelí registračné resp. schvaľovacie číslo.
 Pridelené rozlišovacie čísla chovov rýb pre jednotlivé doteraz registrované subjekty, ktoré nie je
potrebné schváliť sa nebudú meniť. Zmena nastane iba u subjektov, ktoré sa budú schvaľovať,
vtedy sa číslo tiež ponecháva je však potrebné toto číslo v rozhodnutí o schválení uviesť ako
jedinečné schvaľovacie číslo.

 Registračné a schvaľovacie čísla u novo registrovaných a schválených akvakultúrnych
zariadení (predtým neregistrovaných) bude prideľovať ŠVPS SR na základe doručených
dokumentoch o registrácií a rozhodnutí o schválení z RVPS.

Ďakujem za pozornosť

