
PRÍLOHA 2: Dodatok k Prílohe I NARIADENIA KOMISIE (ES) č.2076/2005 

VZOR 

DOKLAD PRE SPÄTNÉ HLÁSENIE O VÝSLEDKOCH PREHLIADKY 
 

1. Podrobné identifikačné údaje  

1.1. chov pôvodu (napr. vlastník alebo manažér)  

meno/číslo  
 

úplná adresa  
 

telefónne číslo  

1.2. identifikačné čísla (pripojte samostatný zoznam)  

celkový počet zvierat (podľa druhov)  
problémy s identifikáciou (ak sú)  

1.3. identifikácia stáda/ kŕdľa/ klietky (ak je 
uplatniteľná)   

1.4. druh zvieraťa  

1.5. referenčné číslo zdravotného certifikátu   

2. Nálezy ante- mortem 

2.1. pohoda zvierat  

počet postihnutých zvierat 
druh/trieda/vek  

pozorovania (napr. ohryzenie chvostov)  

2.2. zvieratá boli dodané špinavé   

2.3. klinické nálezy (choroba)  

počet postihnutých zvierat 
 

druh/trieda/vek  
pozorovania  

dátum prehliadky  

2.4. laboratórne výsledky(1)  

 

 

 

 

 

3. Nálezy post - mortem 

3.1. (makroskopické) nálezy  

počet postihnutých zvierat 
druh/trieda/vek 

zasiahnutý orgán alebo časť zvieraťa (zvierat)

 

dátum zabitia  

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



3.2. choroba (môžu byť použité kódy (2)  

 
 

počet postihnutých zvierat  
druh/trieda/vek  

orgán alebo miesto postihnutého zvieraťa (zvierat)  

  

  čiastočne alebo úplne nepožívateľné telo (udajte 
dôvod)

 

dátum zabitia  

3.3. laboratórne výsledky( 3) 

 
 

3.4. ostatné výsledky (napr. parazity, cudzie telesá 
atď.).   

3.5. nálezy týkajúce sa pohody zvierat (napr. zlomené 
nohy)  

 

 

4. Ďalšie informácie  

 

 
 

5. Podrobné kontaktné údaje  

5.1. bitúnok (číslo schválenia)  

Názov  
úplná adresa

 

telefónne číslo  
5.2 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) Príslušný orgán môže zaviesť tieto kódy: kód A pre choroby zo zoznamu Medzinárodného úradu pre nákazy zvierat (OIE); kódy B100 a B200 pre problémy týkajúce sa 

pohody zvierat (bod C kapitola II oddiel I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004) a C100 až C290 pre rozhodnutia týkajúce sa mäsa (kapitola V(1) písm. a) až u) oddielu 

II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004). Systém kódov môže v prípade potreby obsahovať ďalšie členenie ( napr. C141 pre generalizovanú miernu chorobu, C142 pre 

závažnejšiu chorobu atď.) Ak sa používajú kódy, mali by byť prevádzkovateľovi potravinárskych podnikov ľahko prístupné s vhodným vysvetlením ich významu. 

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

 
 
 
 


