BURZOVÝ PORIADOK
Burzový poriadok je určený pre predajcov zvierat na burze a stanovuje podmienky účasti predajcov na burze. Každý
predajca zodpovedá za dodržanie podmienok stanovených v burzovom poriadku a svojou účasťou na burze potvrdzuje, že so stanovenými podmienkami súhlasí.

2.

Účel a cieľ poriadku
Burzový poriadok stanovuje podmienky pre predajcov jednotlivých druhov zvierat – exotické vtáctvo, holuby, hydina, králiky, kožušinové zvieratá, drobné hlodavce, akváriové rybičky a teráriové zvieratá.

Práva a povinnosti usporiadateľa burzy zvierat

Burzy sa môžu zúčastniť domáci i zahraniční chovatelia pri dodržaní nasledujúcich veterinárnych podmienok stanovených Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Nitra (ďalej len „RVPS Nitra“):
l Usporiadateľ a chovateľ sú pri činnostiach súvisiacimi s burzou povinní dodržiavať stanovené veterinárne a
hygienické požiadavky, burzový poriadok a ďalšie platné predpisy.
l Zvieratá predvedené na burze musia spĺňať veterinárne podmienky podľa platnej legislatívy SR, EÚ a tohto
burzového poriadku.
l Usporiadateľ je na návrh veterinárneho lekára oprávnený z burzy vylúčiť zviera v prípade, že sa u neho prejavia
príznaky choroby, stresu či iné negatívne príznaky, ktoré by viedli k utrpeniu zvieraťa.

1. Usporiadateľom burzy exotického vtáctva, holubov, hydiny, králikov, kožušinových zvierat, drobných hlodavcov,
akváriových rýb a terárijných zvierat a doplnkového tovaru pre chovateľov (ďalej len „burza“) je agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p., Nitra a Slovenský zväz chovateľov, záujmové združenie.
2. Usporiadateľ zaisťuje priestory pre burzu zvierat - viacúčelové pavilóny. K dispozícii sú kryté pavilóny „N“ a „G“
a „M5“ vo výstavnom areáli usporiadateľa. V prípade väčšieho záujmu predajcov zvierat usporiadateľ vyhradí
ďalšie priestory.
3. Usporiadateľ zaisťuje prípravu, priebeh, upratanie, dezinfekciu a dezinsekciu priestorov burzy zvierat, nezaisťuje
prepravné kontejnery pre zvieratá a ani nezodpovedá za prepravu zvierat na burzu a z burzy.
4. Usporiadateľ zaisťuje veterinárny dozor na burze zvierat – v pavilóne „N“ kde je prítomný veterinárny lekár.
5. Prítomný veterinárny lekár je oprávnený neprijať na burzu choré zviera alebo zviera podozrivé z ochorenia.
Likvidáciu uhynutého zvieraťa prevádza podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie
o vedľajších živočíšnych produktoch), chovateľ na svoje náklady chovateľ.
6. Usporiadateľ nezodpovedá za škody vzniknuté odcudzením, poškodením alebo úhynom zvierat na burze, predajcom a návštevníkom nevzniká nárok na náhradu škody od usporiadateľa.
7. Usporiadateľ nezodpovedá za odcudzenie, poškodenie alebo stratu najmä tovaru, dopravných prostriedkov, majetku predajcov a návštevníkov burzy.
8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie burzy. Jedným z dôvodov zrušenia konania burzy je veterinárny
zákaz konania burzy. V prípade zrušenia burzy usporiadateľ nezodpovedá za náklady predajcov súvisiacich s prepravou zvierat a tovaru na burzu.
9. Usporiadateľ na svojej internetovej stránke oznámi zrušenie konania burzy najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom konania burzy.
10. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať svojimi zamestnancami alebo poverenými osobami dodržovanie burzového poriadku a vyžadovať od účastníkov burzy plnenie povinností stanovených burzovým poriadkom.
11. Usporiadateľ vykonáva výber vstupného a predajných poplatkov od návštevníkov burzy a predajcov na burze.

Platnosť a účinnosť Burzového poriadku
1. Burzový poriadok je platný a účinný od 1.12.2012.
2. Burzový poriadok je záväzný pre predajcov, návštevníkov a účastníkov burzy.
3. Každá zmena burzového poriadku je uvedená na webovej stránke www.agrokomplex.sk

Organizačný poriadok

C)

1. Burza je organizovaná každú štvrtú nedeľu v mesiaci. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín burzy. Usporiadateľ oznámi zmenu na svojej internetovej stránke najneskôr 7 dní pred stanoveným termínom konania.
2. Predajcom na burze je predajca zvierat, tovarov a služieb. Predajca je plne zodpovedný za zdravotný stav zvierat
a kvalitu dodaných tovarov a služieb.
3. Vstup pre predajcov do priestoru burzy je povolený od 05.00 hod. cez bránu B3, kde predajca zaplatí stanovený
poplatok. Vstup pre predajcov bez motorového vozidla je sprístupnený cez pokladňu pri pavilóne „G“, ktorá je otvorená od 5.30 hod. Vstupom na burzu predajca súhlasí s burzovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.
4. Burza je pre verejnosť otvorená od 07.00 hod. do 11.00 hod. cez bránu B2 a taktiež cez pokladňu pri pavilóne „G“.
5. Burza sa končí o 11.00 hod.
6. Burza sa koná v pavilónoch „N“ a „G“ a „M5“ a na priľahlých vonkajších plochách. Pavilón „N“ je určený pre exotické
a okrasné vtáctvo a výkupcov vtákov, bez možnosti vstupu s autom, akváriové ryby, terárijné zvieratá a drobné hlodavce. Pavilón „G“ je určený pre hydinu, holuby, králiky a kožušinové zvieratá bez možnosti vstupu s autom. Haly
sú určené výhradne na predaj živých zvierat. Pavilón „M5“ je určený pre farmárske trhy a predajcov doplnkového
sortimentu pre chovateľov s možnosťou vstupu s autami.
7. Usporiadateľ burzy si vyhradzuje právo držať pre predajcov v pavilóne „M5“ predajné miesta do 06.30 hod. Po
uvedenom čase usporiadateľ priestory prenajme ďalším predajcom. Usporiadateľ burzy si vyhradzuje právo držať
rezerváciu predajných stolov v pavilóne „N“ do 08.00 hod. Po uvedenom čase sa na dané miesto môže postaviť iný
chovateľ.
8. Miesto na vonkajších plochách nie je možné rezervovať a je obsadzované podľa pokynov usporiadateľa.
9. Predajné miesto je priestor vymedzený plochou 5x3m, t. j. 15m2.
10. Poplatky za predajné miesto: - komoditní predajcovia(v pavilóne)........................................................................... 14,00 €
- nekomoditní predajcovia, výkup(v pavilóne) ....................................................... 10,00 €
- vonkajší predajcovia..........................................................................................................5,00 €
- rezervácia miesta na stole pav. „N“ 1bm /burza ......................................................1,00 €
Ostatné poplatky:
- vstupné ..................................................................................................................................2,00 €
- parkovné / osobné vozidlo .............................................................................................2,00 €
- parkovné / autobus ........................................................................................................ 20,00 €
Každý predajca je povinný okrem prenájmu plochy zaplatiť aj vstupné a parkovné.
Každá zmena poplatkov bude uvedená v cenníku pre daný rok.
11. Predajcovia a návštevníci môžu parkovať len na vyhradených parkoviskách.
12. Predajca je po skončení burzy povinný opustiť výstavný areál do 12.00 hod.
13. Každý predajca je povinný dodržiavať okrem „Burzového poriadku“ aj „Trhový poriadok“ – viď www.agrokomplex.sk

Druhy zvierat, pre ktoré je burza určená
1.
2.

Burza je určená pre predaj týchto druhov zvierat: exotické a okrasné vtáctvo, holuby, hydina, králiky, drobné hlodavce, terárijné zvieratá, akváriové ryby, kožušinové zvieratá (fretka, farmová líška, medvedík čistotný, norka, nutria, činčila)
Burzy sa môžu zúčastniť len zvieratá zdravé a v dobrej kondícii. Gravidné samice v druhej polovici gravidity a dojčiace samice sú z burzy vylúčené.

Spôsob manipulácie so zvieratami.
1.
2.

3.
4.
5.

Burza prebieha formou výmeny, kúpou a predajom zvierat medzi jednotlivými účastníkmi burzy. Predaj a kúpu
zvierat si zabezpečujú účastníci burzy sami, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
K manipulácii so zvieratami dochádza iba v prípade uskutočnenia kúpy – predaja zvieraťa, kedy je zviera premiestňované z jednej prepravnej klietky (prenosky alebo kontejnera) do druhej. So zvieratami sú povinný chovatelia
zaobchádzať tak, aby zvieratá neboli dráždené alebo týrané a riziko poranenia bolo znížené na najmenšiu mieru v
súlade so zákonom č. 39/2007 § 22 ochrana zvierat.
Osoby manipulujúce so zvieratami musia venovať zvýšenú pozornosť zvieratám počas celej burzy a brať na vedomie skutočnosť, že zvieratá prichádzajú do cudzieho prostredia a môžu preukazovať obranné reakcie.
Na burze nie je dovolané vykonávať skúšky, súťaže, drezúru či cviky so zvieratami.
Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť z burzy osobu, ktorá porušuje stanovené podmienky ( napr. používa nedovolené pomôcky, vybavenie a výstroj, neprimerane trestá zviera, preťažuje sily zvieraťa, používa pomôcky, ktoré spôsobujú zranenie, alebo stres, neprivedie zviera k veterinárnej prehliadke).

Zariadenie, vybavenie, pomôcky pre manipuláciu so zvieratami.

1.
2.

3.
4.
5.

Burza prebieha v pavilónoch vo výstavnom areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p. , Nitra, ktoré spĺňajú
priestorové a hygienické podmienky pre sústredenie väčšieho počtu ľudí, zvierat a tovaru.
Pavilóny sú vybavené stojanmi, na ktoré umiestňujú jednotliví chovatelia klietky prenosky alebo kontejnery. Vzhľadom ku krátkej dobe konania sa burzy ( max. 6 hodín ) zvieratá nemusia byť premiestňované z prepravných klietok,
prenosiek alebo kontajnerov do iných výstavných, či ustajňovacích priestorov. Predajcovia zodpovedajú za pohodu svojich zvierat, a to najmä za napájanie, kŕmenie, ošetrenie a dozor.
Prepravné klietky, prenosky a kontajnery pre jednotlivé druhy zvierat musia mať také rozmery, ktoré minimalizujú
riziko poranenia, stresu a utrpenia zvierat.
Pre zvieratá umiestnené vo výstavných, ustajňovacích klietkach musia byť dodržané minimálne veľkosti uvedené
v prílohe č. 1 tohto burzového poriadku.
Pomôcky pre manipuláciu so zvieratami si zabezpečujú chovatelia na vlastné náklady.

Preprava zvierat na burzu

1.
2.
3.
4.

Prepravu zvierat na burzu a späť zabezpečuje chovateľ. Preprava musí byť vykonaná v súlade s Nariadením Rady
(ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97.
Zvieratá sa môžu prepravovať len v prostriedkoch, ktoré sú konštruované tak, aby technicky zabezpečovali pohodu zvierat, minimalizovali možnosť ich zranení pri preprave, umožňovali pravidelnú kontrolu stavu zvierat a ich
pohody, spĺňali technické požiadavky a mali stanovené vybavenie.
V priestoroch dopravných prostriedkov, v ktorých sú prepravované zvieratá, sa nesmie manipulovať s voľným
ohňom, nesmú byť súčasne prepravované predmety, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť pohodu zvierat alebo
poškodiť ich zdravie, najmä látky dráždivé a horľavé.
Chovatelia sú povinní dopraviť na burzu zvieratá bez zjavných príznakov onemocnenia.

Prvá pomoc a veterinárna starostlivosť, dozor na ochranu zvierat
1.
2.
3.

Prvá pomoc, veterinárna starostlivosť a veterinárny dozor sú zabezpečované prítomným veterinárnym lekárom v
pavilóne „N“ na vyznačenom mieste. Veterinárny lekár má vytvorené podmienky pre riadny výkon práce spojený
s prehliadkou zvierat a prípadným ošetrením zvierat.
Chovatelia sú povinní poskytnúť pracovníkom dozoru na ochranu zvierat potrebné doklady, informácie, vecnú a
osobnú pomoc nevyhnutnú k výkonu ich činnosti, vrátane predvedenia zvierat na požiadanie na miesto určené
pracovníkom vykonávajúcim dozor.
Dozor na ochranu zvierat sú oprávnení vykonávať veterinárni inšpektori, ktorí sa chovateľovi preukážu služobným
preukazom.

Poučenie osôb o ochrane zvierat a ostatné ustanovenia
1.

Tento burzový poriadok je k dispozícii na informačných tabuliach pri vstupoch na burzu a v pavilónoch „N“, „G“ a
„M5“.

PRÍLOHA Č. 1 BURZOVÉHO PORIADKU
Odporúčané minimálne priestory pre ustajnenie jednotlivých druhov zvierat stanovené veterinármi:
A)

Hydina
Kategória zvierat

Kura - malé plemená
Kura- stredné plemená
Kura - veľké plemená
Perlička
Morky
Kačice - malé plemená
Kačice- veľké plemená
Husi
B)

Minimálna výška klietky
pre zviera v m
0,4
0,5
0,6
0,6
1
0,4
0,7
1

Min. podlahová plocha
klietky na zviera v m2
0,16
0,25
0,36
0,36
1
0,16
0,49
1

Približná hmotnosť zvierat
v kg
1,2
3
4 až 5
nad 6

Minimálna výška klietky
pre zviera v m
0,3
0,35
0,4
0,4

Min. podlahová plocha
klietky na zviera v m2
0,14
0,2
0,3
0,36

Približná hmotnosť zvierat
v kg
0,5
0,5 až 0,75
nad 0,75

Minimálna výška klietky
pre zviera v m
0,25
0,3
0,4

Min. podlahová plocha
klietky na zviera v m2
0,0625
0,09
0,16

Približná hmotnosť zvierat
v kg
3
2
15
18
5,5
0,5

Minimálna výška klietky
pre zviera v m
0,4
0,4
0,7
0,7
0,5
0,21

Min. podlahová plocha
klietky na zviera v m2
0,255
0,255
0,8
0,8
0,8
0,059

Králiky
Kategória zvierat

Zakrslé plemená
Malé plemená
Stredné plemená
Veľké plemená
Holuby
Kategória zvierat
Malé plemená
Stredne veľké plemená
Veľké plemená
D)

Približná hmotnosť zvierat
v kg
0,5
3
4
2
6 až 12
1 až 1,5
2 až 4
4 až 9

Kožušinové zvieratá
Kategória zvierat

Norka
Fretka
Farmová líška
Medvedík čistotný
Nutria
Činčila

E)
Zariadenie, vybavenie, pomôcky pre manipuláciu so zvieratami.
a) Výstavné klietky, prepravné klietky, prenosky ,kontajnery pre jednotlivé druhy zvierat musia mať také rozmery, ktoré
minimalizujú riziko poranenia, stresu a utrpenia zvierat.
b) Vtáky sa môžu predávať len vo výstavných klietkach, ktoré musia byť čisté, musí byť v nich voda a krmivo, dve bidielka a maximálne dvaja vtáci. Vtáky sa môžu na burzu priniesť aj v prenoske, ktorá musí byť čistá, nemusí v nej byť
voda ani krmivo a nemôže byť preplnená vtákmi. Z takejto prenosky sa dajú predávať vtáky len do výkupu. Z prenosky nebude možné predávať vtáky ale musí byť umiestnená pod stolom chrbtom do uličky. Z tejto prenosky sa budú
dať doplniť vtáky do výstavnej klietky, ak sú v nej menej ako je stanovený počet (dva).
Na stoloch aj mimo nich sa môžu vtáky vystavovať - predávať len vo výstavných klietkach debnového typu, na základe
nižšie uvedených vonkajších rozmerov:
MALÁ VÝSTAVNÁ KLIETKA:
a) klietky pre kanáriky, zebričky a ním veľkostne podobné vtáctvo
šírka-30 cm, hlbka-18 cm, výška-24 cm
b) klietky pre andulky, forpusi, neofémy a vtáky veľkostne podobne
šírka-35,5 cm, hĺbka-16,5 cm, výška-30,5 cm
STREDNÁ VÝSTAVNÁ KLIETKA:
c) klietky pre stredne veľké papagáje rozely, amazoňany, žaky, eklektusi a ním veľkostne podobné
šírka-51 cm, hĺbka-24,5cm, výška-46 cm
VEĽKÁ VÝSTAVNÁ KLIETKA:
d) klietky pre veľké typy papagájov, kakadu molucký, ara horská a ním veľkostne podobné
šírka 62-cm, hĺbka-30,5 cm výška 61-cm.
e) Klietka celodrôtená, pre veľké a stredneveľké vtáky - ararauny, amazoňany a nim veľkostne podobné, takých rozmerov, že pri sedení na bidielku sa vták nesmie dotýkať hlavou vrchu a chvostom spodku klietky.
Výstavné klietky všetkých typov sa budú dať zakúpiť počas konania burzy u predajcov výstavných klietok resp. si ich
môže chovateľ zaobstarať z iných zdrojov, či vyhotoviť sám.

PRÍLOHA Č. 2 BURZOVÉHO PORIADKU
Veterinárne podmienky

RVPS Nitra ako miestne príslušný orgán štátnej správy na úseku o veterinárnej starostlivosti v zmysle § 8 zákona č. 39/
2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov stanovuje nasledovné veterinárne požiadavky na
„burzu exotického vtáctva, holubov, hydiny, králikov, kožušinových zvierat, drobných hlodavcov, akváriových rýb, teráriových zvierat a doplnkového tovaru pre chovateľov“:

1/ Podmienky pre zvieratá zo Slovenskej republiky

- budú sprevádzané sprievodným dokladom na premiestnenie, v ktorom súkromný veterinárny lekár v mieste chovu
potvrdí, že zvieratá neprejavujú žiadne klinické príznaky choroby s prihliadnutím na infekčné choroby prenosné na
daný druh zvierat ( exotické a okrasné vtáctvo, hydina, holuby, králiky, kožušinové zvieratá – fretky, farmové líšky, medvedík čistotný, norky)
- majiteľ kožušinových zvierat (fretky, farmové líšky, medvedík čistotný, norky) sa musí vedieť preukázať pri veterinárnej
kontrole platným veterinárnym dokladom (zdravotným preukazom alebo pasom), kde budú potvrdené nasledovné
veterinárne požiadavky:
è
zvieratá staršie ako 3 mesiace musia mať v zdravotnom preukaze potvrdenú vakcináciu proti besnote, nie kratšiu
ako 3 týždne, pričom použitá vakcína musí byť zaregistrovaná v SR, inaktivovaná, obsahujúca najmenej 1 medzinárodnú antigénovú jednotku podľa štandardov (WHO)
è
potvrdenie o vakcinácii proti besnote musí obsahovať názov vakcíny a číslo šarže
- vo vzťahu k besnote, fretky mladšie ako 3 mesiace musia spĺňať všeobecné požiadavky vyznačené vo veterinárnom
doklade, kde musí byť potvrdené, že boli narodené v chove pôvodu a boli v ňom držané od narodenia.
Kožušinové zvieratá (fretky) narodené od 1. novembra 2011 musia byť nezameniteľne označené transpondérom – mikročipom, spĺňajúcim normu ISO 11784. Nezameniteľné označenie musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

2/ Zvieratá z iných členských štátov EÚ

Hospodárska hydina musí spĺňať podmienky smernice Rady 2009/158/ES a bude sprevádzaná veterinárnym
osvedčením v systéme TRACES, ktoré bude potvrdené príslušnou veterinárnou autoritou.
Vnímavé zvieratá (fretky, farmové líšky, medvedík čistotný, norky) musia mať platnú vakcináciu proti besnote nie
kratšiu ako 3 týždne, pričom použitá vakcína musí byť zaregistrovaná v SR, inaktivovaná, obsahujúca najmenej 1 medzinárodnú antigénovú jednotku podľa štandardov (WHO). Potvrdenie o vakcinácii proti besnote musí obsahovať názov
vakcíny a číslo šarže.
Kožušinové zvieratá (fretky) narodené od 1. novembra 2011 musia byť nezameniteľne označené transpondérom
– mikročipom, spĺňajúcim normu ISO 11784. Nezameniteľné označenie musí byť v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.

3/ Zvieratá z iných členských štátov EÚ musia spĺňať podmienky Smernice Rady 92/65/EHS, táto smernica

je implementovaná v nariadení vlády SR 313/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene
s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov a budú sprevádzané veterinárnym osvedčením v systéme TRACES, ktoré budú potvrdené príslušnou veterinárnou autoritou. Veterinárne požiadavky pre jednotlivé druhy zvierat sú stanovené v certifikátoch pre obchod vo vnútri spoločenstva.
Chovatelia a majitelia zvierat, prepravujúci zvieratá sú povinní dodržať podmienky pri preprave podľa Nariadenia
Rady (ES) č.1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.
Z burzy sú vylúčené nasledovné druhy zvierat:
psy
mačky
prežúvavce
párnokopytníky
nepárnokopytníky

