
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1  

Vzor dokladu   minimálne informácie  IPR    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

 



    

* nehodiace sa vyškrtnúť –po vyplnení musí zostať čitateľné buď len ÁNO alebo len NIE 2

Číslo IPR: IInnffoorrmmáácciiaa  oo  ppoottrraavviinnoovvoomm  rreeťťaazzccii  ((IIPPRR))  ––  HHYYDDIINNAA  určená na zabitie na  
bitúnku  

1. Údaje o chovateľovi a veterinárnom lekárovi: 
1.1. Chovateľ hydiny: 

Meno/Názov 
chovateľa: 

 

PSČ: Adresa farmy:  
 

Registračné  
číslo farmy: 

 Telef. číslo:  E-mailová adresa: 

1.2. Súkromný veterinárny lekár, ktorý bežne navštevuje chov pôvodu hydiny: 
Meno a priezvisko 
veterinárneho  
lekára: 

 

PSČ: Adresa  
veterinárnej  
praxe  

 

Telefónne č.: 

2. Údaje o hydine zasielanej na bitúnok:  
 Hala č.... Hala č..... Hala č.... Hala č...... 
Druh     
Vek     
Pôvod     
Dátum naskladnenia      
Spôsob ustajnenia     
Počet  vyskladnených 
kusov 

    

Priemerná hmotnosť     
Úhyn v % v 14- stich 
dňoch 

    

Úhyn v % do dátumu  
vyskladnenia 

    

Predpokladaný dátum 
zabitia od-do: 

    

Názov bitúnku 
 

 

Názov veterinárnych liekov 
predpísaných / podaných  hydine 
/iné ošetrenie hydiny (vrátane 
vakcín a prevencie- 
napr.kokcídiostatiká) s ochrannou 
lehotou > 0  

Hala  č. Dátum 
podávania 
od – do: 

 

Ochranná 
lehota 
od  - do: 

Bola ochranná 
lehota 
dodržaná ? 
 
ÁNO /NIE* 

     
     
     
     
     
     
     

• Bola u hydiny z tejto /týchto hál  diagnostikovaná nejaká choroba? ÁNO /   NIE*  
Ak  ÁNO, uviesť podrobnosti:  

 

• Bol u hydiny vyšší úhyn z iného dôvodu, ako je choroba? ÁNO/NIE  * 

    Napr. vyraďovanie pre produkčné príčiny 

  Ak   ÁNO  , uviesť podrobnosti:  
 
 
    



    

* nehodiace sa vyškrtnúť –po vyplnení musí zostať čitateľné buď len ÁNO alebo len NIE 3

• Boli u hydiny z tejto dávky hydiny vykonané  testy na pôvodcov, ktorí môžu vyvolávať 
ochorenia ľudí z potravín? (napr. salmonely)?                                              ÁNO /NIE * 

Ak ÁNO ,uviesť:                        Dátum testovania:                              
Pôvodca, na ktorého sa testovalo: 
 
Výsledky testov: 
 

• Boli u hydiny z tejto dávky hydiny vykonané  testy na rezíduá                     ÁNO /NIE * 

Ak ÁNO ,uviesť:                        Dátum testovania:                              
Rezíduá, na ktorého sa testovalo: 
 
Výsledky testov: 
 

 
3. Zaznamenané ochorenia v chove: 
● Sú v chove uplatňované  akékoľvek obmedzenia z dôvodu zdravia zvierat?    ÁNO /NIE * 

Ak   ÁNO , uviesť podrobnosti:   
 
  

3.1. Nasledujúce  údaje sa poskytujú od 1.1. 2006 a potom pri ďalších zásielkach z daných hál  
LEN  za posledné 2 predchádzajúce zásielky vtedy, ak boli predchádzajúce zásielky dodávané 
na iný bitúnok: 
±V 2 predchádzajúcich dodávkach z tejto haly/hál bolo  ks.../ %  nepožívateľných tiel hydiny: 

Dátum dodávky ks/ % 
nepožívateľných 

Dôvod pre posúdenie ako nepožívateľné 

   
   

   
   

Ja, dole podpísaný prevádzkovateľ /poverený zástupca prevádzkovateľa týmto 
prehlasujem, že údaje, ktoré som vyššie uviedol v tejto IPR sú pravdivé a nie sú mi 
známe žiadne iné významné skutočnosti a informácie, ktoré je potrebné oznámiť. 
  

V:...................................................                                Dňa:......................................... 
                        (miesto)                                                                                                                           (deň/ mesiac/rok) 

 
Meno a priezvisko:....................................................................................................... 

(veľkými tlačenými písmenami) 

 
Podpis:.................................                                        Pečiatka: 
 

4. Kontroly a poznámky prevádzkovateľa bitúnku: 
Táto hydina sa prijíma na zabitie s určením mäsa na ľudskú spotrebu;       dátum:.............../čas.......... 
Poznámky: 
    
 
 

                                                                                                 Podpis:       
 

5. Kontroly a poznámky úradného veterinárneho lekára:  
IPR prijatá;                                                                               dátum:............./čas:....... 
Poznámky:   
 
 
 

                                                         Podpis:      
 



    

* nehodiace sa vyškrtnúť –po vyplnení musí zostať čitateľné buď len ÁNO alebo len NIE 4

Vysvetlivky  k  IPR pre hydinu 
Informácia  o potravinovom reťazci (IPR) je od 1. januára 2006 vyžadovaná podľa 
nariadenia (ES) č. 853/2004, Prílohy II. Oddielu III. 

Informácia o potravinovom reťazci (IPR) pre hydinu musí byť doručená najneskôr do 
24 hodín pred príchodom  zvierat na bitúnok, s výnimkou prípadu, keď sa vykonáva 
prehliadka ante mortem hydiny na farme. V tomto prípade musí  IPR a deklarácia 
úradného veterinárneho lekára o veterinárnej prehliadke ante mortem sprevádzať 
zvieratá, na ktoré sa vzťahuje. 

Tento doklad predstavuje minimálne prvky informácie podľa článku 1 a   I Prílohy 
I oddiel II Kapitoly I bod 1. Nariadenia EK (ES) č. 2074/2005 , ktorým sa ustanovujú 
vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 a na organizáciu 
úradných kontrol podľa nariadení (ES) č. 854/2004 a 882/2004, ktorým sa ustanovuje výnimka 
z nariadenia (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 
a 854/2004, ktoré sa musia v rámci IPR pre hydinu uvádzať, ktoré musí chovateľ  
poskytovať prevádzkovateľovi bitúnku a ktoré musí prevádzkovateľ bitúnku prijímať 
a odovzdať príslušnému úradnému veterinárnemu lekárovi RVPS. 

Číslo IPR vypĺňa chovateľ/producent hydiny zasielanej na bitúnok (alebo ním 
poverený zástupca na farme) t.j. 1,2,3...n/príslušný rok.  

Časti č. 1, 2 a 3 IPR vypĺňa chovateľ/producent hydiny zasielanej na bitúnok 
(alebo ním poverený zástupca na farme): 
 
1. – Informácie o chovateľovi- producentovi hydiny a veterinárnom lekárovi 
Producent/chovateľ je vlastník alebo držiteľ hydiny, ktorá sa zasiela na bitúnok. 
Vlastník/držiteľ môže osobitne poveriť  vystavovaním IPR vedúceho farmy alebo inú 
zodpovednú osobu, ktorá má prístup k uvádzaným informáciám a údajom. Ak sa 
poskytne elektronická adresa, môže slúžiť na zasielanie údajov o veterinárnej prehliadke 
na bitúnku (spätné hlásenie- výsledky príslušnej prehliadky, ktoré musí  príslušný úradný 
veterinárny lekár oznámiť do chovu, v ktorom boli zvieratá pred zabitím chované- 
oznamovanie podľa kapitoly I oddiel II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.) 
 
2.- Údaje o hydine, ktorá sa dodáva na bitúnok    
Uvádzajú sa príslušné údaje o hydine z jednotlivých hál/ustajnení danej farmy, ktorá sa 
dodáva na bitúnok. 
Ak je známy, uvádza sa úhyn v 14- stich dňoch u nosníc, rodičovských chovov a pod. 
Lieky, vakcíny a iné látky  sa uvádzajú, len ak je ochranná lehota pri ich podávaní väčšia 
ako nula. 
U nosníc, rodičovských a starorodičovských chovov je čas, za ktorý sa udávajú informácie 
najmenej 6 týždňov dozadu. 
Podrobnosti o chorobách a testoch (napr. salmonely) sa uvádzajú až vtedy, keď sú 
známe výsledky. 
 
3. – Ochorenia zaznamenané v  chove  
Je potrebné poskytnúť  všetky podrobnosti o každej chorobe diagnostikovanej na 
danej farme (napr. Aviárna influenza, Pseudomor hydiny), pri ktorej boli uložené 
akékoľvek obmedzenia alebo zákazy  premiestňovania hydiny. 
 
3.1.: Údaje z oznámenia výsledkov príslušnej prehliadky hydiny- spätné hlásenie 
o výsledkoch prehliadky z bitúnku ( dodatok k prílohe 1 VZOR DOKLADU- Nariadenie EK 
(ES) č. 2074/2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa 
nariadenia (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení (ES) č. 854/2004 
a 882/2004, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a 854/2004 sa poskytujú od 1.1. 2006 a potom pri 
ďalších zásielkach z daných hál  LEN  za posledné 2 predchádzajúce zásielky vtedy, ak 
boli predchádzajúce zásielky dodávané na iný bitúnok. 

Časť č. 4 vypĺňa prevádzkovateľ bitúnku (alebo ním poverený 
zástupca/zamestnanec): 



    

* nehodiace sa vyškrtnúť –po vyplnení musí zostať čitateľné buď len ÁNO alebo len NIE 5

 
4.- Kontroly a poznámky prevádzkovateľa bitúnku (PB) 
PB kontroluje úplnosť a platnosť IPR a nehodnotí dodané údaje a informácie. Ak je však 
napr. hydina testovaná s pozitívnym výsledkom na salmonely, PB oznámi úradnému 
veterinárnemu lekárovi na bitúnku opatrenia, ktoré bude vykonávať na zabránenie 
kontaminácie. Aby sa zabránilo krížovej kontaminácii počas opracovania, takýmito 
opatreniami je napr. zabíjanie dávky pred prestávkou alebo na konci pracovného dňa 
s dôsledným čistením a dezinfekciou všetkých priestorov, povrchov, zariadení, nástrojov, 
rúk zamestnancov a ochranných odevov a pod. medzi touto hydinou a inými dodávkami. 
 
Časť č. 5 vypĺňa úradný veterinárny lekár na bitúnku: 
5.- Kontroly a poznámky  úradného veterinárneho lekára 
Ako súčasť prehliadky ante mortem IPR môže byť hydina skontrolovaná buď na farme      
( ak am prehliadka vykonáva  úradný veterinárny lekár na farme) alebo na bitúnku. 
 
 


