Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava

_________________________________________________________

Určené:
Únia hydinárov Slovenska, Krížna 52, 821 08 Bratislava
Hydina a.s., Potočná 1, 919 43 Cífer
ADERMA – SHR Eduard Daniš, Roľnícka 34, Veľká Lehôtka
HYDINA ZK a.s., Napájadlá 1, 042 47 Košice
HYDINÁR a.s., ČSLA 1403, 908 45 Gbely
Zvolenská hydina, spol. s r.o., Lieskovská cesta 23, 960 01
Zvolen
Podtatranská hydina a.s., Slavkovská cesta 54, 060 01
Kežmarok
THP, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
HYZA a.s. Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina
Ján Kubus, Krátka 1068/3, 058 01 Poprad
Peter Pavlovič – REPASU – POĽNOFARMA, Jalšové č.200, 922
31 Jalšové
HSH spol. s r.o., Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie

Naše číslo: 225/2/2006 - 234

Vybavuje: MVDr. Pekár

Bratislava 6.2.2006

Vec:
Informácia o potravinovom reťazci pre hydinu – oznámenie minimálnych
prvkov
V prílohe 1 zasielame vzor Minimálnych prvkov informácie o potravinovom
reťazci (IPR), ktoré musí poskytnúť odosielajúci prevádzkovateľ (prvovýrobca
/chovateľ hydiny) prevádzkovateľovi hydinového bitúnku v súlade s oddielom III prílohy
II nariadenia (ES) č. 853/ 2004.
Vzhľadom na účinnosť nariadenia (ES) č. 853/2004 a nariadenia (ES) č. 854/2004 od 1.
januára 2006 a pretože nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005
ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, 854/2004 a 882/2004 a ktorým sa menia a
dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a 854/2004 (Ú. v. EÚ, L 338, 22.12. 2005 v
účinnosti od 11. januára 2006) v hydinárskom sektore neumožňuje žiadne
prechodné obdobie na zavedenie požiadaviek na Informáciu o potravinovom
reťazci (IPR), je potrebné uplatňovať tieto požiadavky ihneď.
Nariadenie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004. (Ú. v.
EÚ, L 338, 22.12. 2005) ukladá príslušným orgánom informovať odosielajúcich
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na úrovni prvovýroby (chovateľov)

o minimálnych prvkoch informácií o potravinovom reťazci, ktoré musia
poskytovať prevádzkovateľovi bitúnku, čo Štátna veterinárna a potravinová správa
SR uskutočňuje týmto oznámením.
Od dátumu tohto oznámenia musia prevádzkovatelia hydinových bitúnkov v SR
podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 vyžadovať a prvovýrobcovia hydiny určenej na
zabitie na ľudskú spotrebu poskytovať IPR s uvedenými minimálnymi prvkami
(príloha 1) najneskôr 24 hodín pred príchodom dávky hydiny na zabitie na
bitúnok.
Prevádzkovateľ bitúnku musí IPR bezodkladne sprístupniť úradnému veterinárnemu
lekárovi na bitúnku najneskôr 24 hodín pred príchodom dávky hydiny na bitúnok.
Prevádzkovateľ bitúnku musí prijatú IPR skontrolovať IPR a konať podľa nej.
S ohľadom na informáciu o potravinovom reťazci ustanovuje Príloha II, Oddiel III bod 5
nariadenia (ES) č. 853/2004, že prevádzkovatelia bitúnkov musia na účely toho , aby
sa skontrolovalo, či prijať alebo neprijať zvieratá do svojich priestorov vyhodnotiť
príslušnú informáciu predtým, ako ju sprístupnia úradnému veterinárnemu
lekárovi.
V praxi musí prevádzkovateľ bitúnku skontrolovať, či je IPR prítomná, úplná,
nemá žiadne zjavné chyby alebo nič nie je vynechané a možno ju považovať za
účinnú na podporu jeho rozhodnutia. Prevádzkovateľovi bitúnku sa neukladá vykonať
profesionálne vyhodnotenie informácií, pretože takéto vyhodnotenie môže byť vykonané
len odborným spôsobom úradným veterinárnym lekárom.
Táto požiadavka na IPR musí byť podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 súčasťou postupov
prevádzkovateľa bitúnku založených na zásadách HACCP a v prípade jej
nedodržania, musí to prevádzkovateľ bitúnku oznámiť ÚVL a prijať vhodné opatrenia
a dokumentovať ich.
Prevádzkovateľ bitúnku musí tiež oznámiť ÚVL akúkoľvek informáciu, ktorá vyvoláva
zdravotný záujem predtým, ako sa vykoná prehliadka ante mortem.
Kontroly a poznámky zaznamenáva prevádzkovateľ bitúnku v časti 4. samotnej IPR
(vzor minimálnych prvkov IPR –príloha 1 k tomuto oznámeniu.)
Okrem toho prevádzkovatelia bitúnkov musia mať v rámci svojich postupov založených
na zásadách HACCP aj opatrenia a požiadavky na príjem zvierat na zabíjanie na
spotrebu ľuďmi a požiadavky, kontroly a konanie podľa informácií o potravinovom reťazci
v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004.
V prílohe 2 zasielame vzor spätného hlásenia do chovu, ktorým musia podľa
nariadenia (ES) č. 854/2004 úradní veterinárni lekári vykonávajúci prehliadky ante
a post mortem na bitúnkoch informovať prvovýrobcov (chovateľov) a ich súkromných
veterinárnych lekárov, ktorí navštevujú chovy pôvodu hydiny o výsledkoch príslušných
prehliadok v prípadoch, že sa nimi identifikovali problémy, ktoré vznikli v prvovýrobe a v
Prílohe 3 Medzinárodné kódy OIE k týmto spätným hláseniam. Údaje z týchto spätných
hlásení budú chovatelia hydiny využívať v rámci svojej správnej praxe a na uvádzanie
údajov v bode 3.1. informácií o potravinovom reťazci poskytovaných bitúnkom.

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ
hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky
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