
ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA MPaRV SR NA VÝKON CHOVU RÝB 

 
podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe 

hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov 

 

Pre výkon chovu: □ generačných rýb 

        □  násadových rýb 

        □  trhových rýb 

Číslo záznamu (vyplní MPaRV SR):............... 

 

1. žiadateľ: 
 
adresa: 
 
sídlo firmy: 
 
 
IČO:  
 
2. štatutárny zástupca: 
adresa: 
 
 
č. tel./faxu*: 
e-mail: 
 
 

* - nehodiace škrtnite 

3. názov a adresa farmy/prevádzky, 
súradnice GIS, kataster, povodie: 
Názov prevádzky: 
Názvy rybníkov: 
 
 
Súradnice GIS:  

X=     
 

Y= 

Kataster: 
Charakteristika vodného zdroja (potok, prameň, 
studňa atd.) a napojenie na povodie: 
 
3. kontakt na prevádzku (hospodára):  
adresa:  
 
č. tel./faxu*:  
e-mail:  

Celkové údaje o chove 

chovné 
zariadenie 

účel počet celková plocha, resp. objem 

rybníky a malé 
vodné nádrže 

(ha) 

Reprodukčný  ha 

odchov násad  ha 

odchov trhovej ryby  ha 

chovné kanály, 
nádrže a žľaby 

(m
3
) 

Reprodukčný  m
3
 

odchov násad  m
3
 

odchov trhovej ryby  m
3
 

liaheň (m
2
)   m

2
 

klietky (m
3
) 

odchov násad  m
3
 

odchov trhovej ryby  m
3 

iné zariadenia 
 

 
 ha/m

3
 

Chov generačných rýb 

chovaný druh rýb 
(poddruh alebo línia) 

počet jedincov 
pôvod generačnej ryby 
(uviesť presný zdroj) 

spôsob reprodukcie 
generačných rýb 

     ks       

     ks       

     ks       

     ks       

     ks       

     ks       



Produkcia násadových rýb 

chovaný druh rýb 
(poddruh alebo línia)  

zdroj chovného materiálu 
(uviesť presný zdroj) 

priemerná ročná produkcia 

ks kg 
veková 

kategória 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

     Produkcia a spracovanie trhových rýb 

chovaný druh rýb 
(poddruh alebo línia) 

zdroj chovného materiálu  
(uviesť presný zdroj) 

priemerná ročná produkcia 
(v tonách) 

v živom z toho spracované 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Vedenie plemenárskej evidencie sa vykonáva / nevykonáva* pre nasledovné druhy (poddruhy 
alebo línie) rýb: 

Potvrdenie výkonu veterinárneho dozoru 
orgánom veterinárnej a potravinovej správy: 
(okrúhla pečiatka, dátum a podpis) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

      Ako žiadateľ o vydanie osvedčenia svojim 
podpisom potvrdzujem správnosť a úplnosť 
údajov uvedených v žiadosti. 
(pečiatka, dátum a podpis chovateľa) 

* - nehodiace  škrtnite 
Neoddeliteľnú prílohu žiadosti tvoria prílohy podľa § 19a ods. 3 zákona č. 194/1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych 

zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 


