
DOKLAD NA KOMUNIKÁCIU S CHOVOM PÔVODU V SÚLADE S ČLÁNKOM 39 ODS. 5 

 

1. Identifikačné údaje  

 

1.1. Chov pôvodu (napr. vlastník alebo manažér) Názov/číslo  

Úplná adresa  

Telefónne číslo  

       Elektronická adresa, ak je k dispozícii  

1.2. Identifikačné čísla ............ [uveďte] alebo pripojte zoznam  

       Celkový počet zvierat (podľa druhov)  

       Problémy s identifikáciou (ak sú)  

1.3. Identifikačné číslo stáda/kŕdľa/klietky (ak sa uplatňuje)  

1.4. Druh zvierat  

1.5. Referenčné číslo zdravotného certifikátu (ak sa uplatňuje)  

 

2. Nálezy ante mortem  

 

2.1. Dobré podmienky zvierat  

     Počet postihnutých zvierat  
 

Druh/trieda/vek  
 

Pozorovania  
2.2. Zvieratá boli dodané špinavé  

2.3. Klinické nálezy spojené s chorobou  

      Počet postihnutých zvierat  
 

Druh/trieda/vek  
 

Pozorovania  
 

Dátum prehliadky  
2.4. Laboratórne výsledky (1

 
 )  

 
(1

 
 
) Mikrobiologické, chemické, sérologické atď. (výsledky uveďte v prílohe) 

 
 
 

 
 
 

 



3. Nálezy post mortem  

 

3.1. Makroskopické nálezy  

     Počet postihnutých zvierat  

Druh/trieda/vek  

       Postihnutý orgán alebo časť zvieraťa (zvierat)  

Dátum zabitia  

3.2. Choroba (môžu sa použiť kódy (2
 
 ))  

     Počet postihnutých zvierat  

Druh/trieda/vek  

       Postihnutý orgán alebo časť zvieraťa (zvierat)  

                      Čiastočne alebo úplne nepožívateľné telo  

 
(udajte dôvod)  

Dátum zabitia  

3.3. Laboratórne výsledky (3
 
 )  

3.4. Ďalšie výsledky  

3.5. Nálezy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat  

 
4. Doplňujúce informácie  

 
5. Kontaktné údaje bitúnku (číslo schválenia)  

 

Názov  

Úplná adresa  

Telefónne číslo  

       Elektronická adresa, ak je k dispozícii  

 
6. Úradný veterinárny lekár (meno tlačeným písmom)  

 

Podpis a pečiatka  

 
7. Dátum  

 
8. Počet strán pripojených v prílohe k tomuto formuláru:  

 

 
(2 ) Príslušné orgány môžu zaviesť tieto kódy: kód A pre choroby uvedené v zozname Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), kódy 
B100 a B200 pre problémy týkajúce sa dobrých podmienok zvierat a kódy C100 až C290 pre rozhodnutia týkajúce sa mäsa. Systém kódov môže 
v prípade potreby obsahovať ďalšie členenie (napr. C141 pre generalizovanú chorobu s miernym priebehom, C142 pre závažnejšiu chorobu 
atď.). Ak sa používajú kódy, musia byť prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku ľahko prístupné s primeraným vysvetlením ich významu.  
(3 ) Mikrobiologické, chemické, sérologické atď. (výsledky uveďte v prílohe).  

 


