
 
Kontrolný orgán: 

ŠVPS SR 

Správa z kontroly – ochrana ošípaných Modul 17

 

Meno:   Číslo podniku:         

 
Požiadavka 17.1: Potreba plochy pri chove v skupinách 
 

 
 

 
 

17.1.1. Je každému zvieraťu k dispozícii potrebná plocha v súlade s tabuľkou (manuálu ku 
kontrole) vždy podľa (priemernej) hmotnosti? 

 áno 
 

 nie 
 

Požiadavka 17.2: Kvalita podláh pri chove prasníc a prasničiek v skupinách   
 

 
 

17.2.1. Je každému zvieraťu k dispozícii potrebná podlahová plocha (podľa manuálu ku 
kontrole)? 

 áno 
 

 nie 
 

17.2.2. Majú podlahové plochy súvislý pevný povrch (drenážne otvory max. 15%) 
a veľkosť min. 0,95 m2 na prasničku a min. 1,3 m2 na prasnicu? 

 áno 

 

 nie 

 

Požiadavka 17.3: Roštové podlahy   

17.3.1. Sú dodržané otvory medzi latkami roštu?  
 áno 

 
 nie 

17.3.2. Sú dodržané šírky latiek roštu?  áno  nie 

Požiadavka 17.4: Chov prasníc a prasničiek 
 

 
 

 
 

17.4.1. Dodržuje sa zákaz uväzovania?   áno  nie 

17.4.2. Dodržuje sa záväzný chov oprasených prasničiek a prasníc v skupinách?  áno  nie 

17.4.3. Dodržujú sa predpísané dĺžky strán koterca? 

Výnimka: Podniky s menej ako 10 prasnicami. 

 áno  nie 

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?  áno  nie 

Požiadavka 17.6: Kŕmenie prasníc a prasničiek pri chove v skupinách   

17.6.1. Je každému zvieraťu umožnené prijať dostatok potravy?  áno  nie 
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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? 

 áno  nie 

Požiadavka 17.8: Izolácia agresívnych alebo chorých/zranených zvierat 
 

 

 

 

 

17.8.1. Sú izolačné koterce dostatočne veľké, aby sa v nich zvieratá mohli otáčať?  áno  nie 

Požiadavka 17.9: Hlučnosť 
 

 
 

 
 

17.9.1. Je hladina hluku menej ako 85 dBA?  
 áno  

 
 nie 

Požiadavka 17.10: Osvetlenie   

17.10.1. Je minimálne 8 hodín denne intenzita osvetlenia pri chove zvierat minimálne 40 
lux? 

 áno   nie 

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? 

Výnimka: 1 týždeň pred termínom prasenia možno zvieratá držať oddelene. 

 
 áno 

 
 nie 

Požiadavka 17.12: Materiál umožňujúci manipulačné činnosti 
 

  

17.12.1. Je materiál pre zvieratá bezpečný, v dostatočnom množstve a nestále prístupný?  áno 
 

 nie 
 

Požiadavka 17.13: Kvalita podláh   

17.13.1. Sú podlahy neklzké, prispôsobené hmotnosti zvierat a neexistuje nebezpečenstvo 
poranenia? 

 áno 

 

 nie 

 

Požiadavka 17.14: Kŕmenie   

17.14.1. Sú zvieratá kŕmené 1-krát denne a majú všetky zvieratá prístup ku krmivu v 
rovnakom čase?  

 áno 

 

 nie 

 

Požiadavka 17.15: Prístup k vode   

17.15.1. Je neustále k dispozícii dostatočné množstvo čerstvej vody?  
 áno 

 
 nie 



 

Požiadavka 17.16: Zákroky   

Potrebné doplniť národné ustanovenia!  
 áno 

 
 nie 

Požiadavka 17.17: Potreby plochy kotercov pre kancov   

17.17.1. Je možné bezbariérové otáčanie sa a zmyslový kontakt s ostatnými ošípanými?  áno  nie 

Požiadavka 17.18: Hygiena v pôrodných boxoch   

17.18.1. Sú dodržiavané stanovené veľkosti kotercov (podľa manuálu ku kontrole)?  áno  nie 

17.18.2. Sú pôrodné boxy čisté a zvieratá ošetrené voči parazitom?  áno  nie 

Požiadavka 17.19: Charakter pôrodných boxov   

17.19.1. Je podstielka v dostatočnom objeme?  áno  nie 

17.19.2. Je umožnený bezbariérový pôrod?  áno  nie 

17.19.3. Môže sa prasnica voľne pohybovať a sú vytvorené ochranné zariadenia?  áno  nie 

17.19.4. Má odpočinková časť pre ciciaky primeranú veľkosť a je spevnená príp. podstlaná 
vhodným materiálom? 

 áno  nie 

17.19.5. Je umožnené cicanie bez ťažkostí?  áno  nie 

Požiadavka 17.20: Odstavenie ciciakov   

17.20.1. Sú ciciaky pri odstavení vo veku 28 dní alebo staršie?  

Výnimka: Nebezpečenstvo z pohľadu zdravia zvierat. 

 áno  nie 

17.20.2. Je k dispozícii vhodné ustajnenie pre prípad odstavenia ciciakov už vo veku 21 
dní? 

 áno  nie 

Požiadavka 17.21: Agresívne správanie sa pri chove v skupinách   

17.21.1. Boli prijaté opatrenia na zabránenie agresie?  áno  nie 

17.21.2. Sú skupiny udržiavané bez miešania a existuje oblasť možnosti ústupu a úniku?  áno  nie 

17.21.3. Je k dispozícii dostatok materiálu na manipuláciu, aby sa zabránilo agresii a sú 
agresívne zvieratá poprípade oddelené od skupiny? 

 áno  nie 

17.21.4. Sú vedené záznamy o podávaní upokojujúcich prostriedkov?  áno  nie 
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Priestor pre vysvetlenia (prosím vždy uveďte číslo príslušnej požiadavky) 
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