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Vec

VEC: Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa �adca(�alej len RVPS �adca),týmto listom

vydáva usmernenie pre chovate�ov, vlastníkov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec

a kôz a zver z farmového chovu V zmysle 5 23 zákona �. 39/07 Z.z. o veterinárnej
starostlivosti V znení neskorších predpisov o povinnosti ohlasovania domácei zabíja�ky

(�alej DZ) na súkromnú domácu spotrebu de� vopred, na RVPS �adca. Ak termín

predpokladanej DZ bude V sobotu alebo iný de� pracovného vo�na resp. pokoja je Vlastník,
u ktorého sa vykonáva DZ povinný túto skuto�nos�“ nahlási� (faxom: 041/4322277,

telefonicky: 041/4333247, e—mailom: HygienaPotravín.CA©svps.sk) na RVPS �adca.

V prípade nemožnosti využitia tohto spôsobu nahlasovania si môže Vlastník stanovi� inú

formu nahlasovania (písomná...), za dodržania stanovenej lehoty nahlasovanej povinnosti t.j.
de� pred stanoveným termínom DZ.

Povinnos�ou vlastníka ošípanej alebo farmovej zveri vnímavej na trichinella je zabezpe�i�
odber vzoriek bráni�nýchpilierov zobidvoch tiel shmotnos�ou cca 10 g & jej Vhodné
zabalenie do mikroténového vrecka s priloženou objednávkou — sprievodný doklad (Príloha
tohto usmernenia). Vzorky sa zásadne neukladajú do výparníkov alebo mrazni�iek,Vhodne

zabalené skladujú sa len pri chladiarenských teplotách ( V chladni�ke).Nako�ko okres �adca

je medzi regiónmi, V ktorých sa monitoruje trichinelóza pri domácich zabíja�káchošípaných
v roku 2018, náklady spojené s laboratórnym vyšetrením, ako i náklady na pokrytie prípadov,
kedy chovate� požiada o privolanie úradného veterinámeho lekára RVPS �adca sú hradené

Štátnou veterinárnou apotravinovou správou. Vzorky sa môžu odovzda� na RVPS �adca

(utorok do 8.00 hod. a piatok do 10.00 hod. ).
Povinnos�ou je aj nakladanie s ved�ajšími živo�íšnymi produktami V zmysle platnej
legislatívy.
S pozdravom

MVDr. JanapŠ�uryová
riadite�ka RVPS
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Príloha �.1

Sprievodný doklad

na �aboratóme vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíja�ky na Trichinelh

Cbonte�: ,

obec: . oka:

Dánmabixiaz . .. . . po�etabátýchzvšent:

Požadované vyšeírmia: Paran'iologirk�mamu

Metódapod�aWRONAVACIEHO Nmmxu KOIWSIE (EÚ)2015 13 75 z 10. augxsm 2015

Ak ye o�ima ozna�ení (napr. tefornniz, mn��islo),uve�te �nie:

V prípade,že nebude pozitívnyvýsledok vyšetrení: (|15121Trithindh) oznámený(havate�wi do troch pn mwtýchdní

addorWHOd'ypxzbemémiesto, powžniesgstáškzzanegztn'nuwunilmtrid�ml).
U�mjea:faku'uoum Šúmnvemmmma mymi: spáva SR

Podpis (banan, aktor�aosavykonávadomácanbija�h
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