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Tento kontľolný progľam sa vzt'ahuje na všetky komeľčnékŕdle výkľmových moriek a
chovných moľiek v Slovenskej ľepublike.

Pľoľam sa nevzt'ahuie

A) U vÝrnvĺovÝcH MORIEK:
1. na pľvoýľobu na súkľomnédomáce použitie
2, na pľvovýľobcov, ktoľísú iba ľegistrovaní na oddelení (odbore) hygieny potravín
potravinového dozoru miestne príslušnej regionálnej veteľinárnej a potravinovej správy
(ďalej ,,RVPS") podl'a $ 40 ods. 3 písm. b) zákona č,. 3912007 Z. z. o veteľinárnej
staľostlivosti v znení neskoršíchpredpisov; za pľedpokladu, že spĺňajĺpožiadavky,
ktoré im ukladá nariadenie vlády SR č. 359l201t Z. z.,ktorým sa ustanovujú požiadavky
na niektoľé potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá.
a

B) U CHOVNÝCH MoRIEK:

na pľvovýľobu na súkromné domáce použitie, tj. rozmnožovanie hydiny za iným, ako

komerčným účelom.

1. Ciele pľogľamu
Tento pľogram sa uplatňuje od 1 . januára2020 do 3l. decembra2020.

Ciel' na zniženie výskýu

Saĺmonella Enteritidis

a

Salmonelĺa Typhimurium

(vľátane

monofázových kmeňov SalmoneĺĺaTyphimurium s antigénnym vzorcom I,4,|5),I2:í:- (ďalej len
Únie") sa stanovuje ako:
,,Salmonelĺa Typhimurium")) u moľiek (ďalej len
''cieľ

A)
-

U VÝKRMOVÝCH MORIEK:
zníženlepočtu kŕdľov výkrmových moľiek' ktoré zostávajú počas ľoku pozitívne na
Salmonella Enteritidis alebo Salmonella Typhimurium na I "/o alebo menej.

B)
-

U CHovNÝcH MoRIEK:
zniženie počtu kŕdľov chovných moriek, ktoľézostávaji počas ľoku pozitívne na
Salmonella Enteritidis a|ebo Salmonello Typhimurium na l' oÁ a|ebo menej.

Keďže v Slovenskej republike sa v súčasnostinachádza menej ako 100 kŕdloov výkrmových
moriek a menej ako 100 kľdľov chovných moriek, ciel'om je, aby nie viac ako l' kŕdel' zakaždu
z týchto kategórií moriek bol počas roka pozitivny na ĺnvéĺznesalmonely.
Kontľolný pľogľam sa kaŽdoročne vyhodnocuje.

-

Úľadné vzorky v chovoch sú odoberané a zasĺelanédo Národného referenčného laboratória
pre salmonely (ďalej len ,,NRL") _ Štátny veterináľny a potravinový ústav _ Veterinámy
a potravinový ústav Bratislava (ďalej len ,,ŠVPÚ _ VPU Bratislava") _ pľostredníctvom
úradných veterinámych lekáľov z miestne príslušnýchľegionálnych veteľináľnych
a potľavinových spľáv (ďalej len ,,príslušných RVPS")' ktorí takisto nariaďujú veterináľne

opatľenia v prípade pozitívnych výsledkov.
Uradné vzorky môŽu byt' odoberané aj súkĺomnýmiveterinárnymi lekáľmi poverenýni na
výkon štátnych veterinárnych činnostípo dohode a podpísani zmluvy s príslušnouRVPS.

2

Vzorky z iniciatívy prevádzkovatel'a

potľavináľskeho podniku

sú

odobeľané

prostľedníctvom súkľomných veterinámych lekárov (ďalej len ,,SVL") zabezpečujúcich
veteľinárnu starostlivosť v daných ladľoch.

2. Právny podklad pľogramu
Pľávn1rm podkladom národného kontrolného programu sú:

Zálkon č.3912007 Z. z. o veteľinárnej starostlivostl v zĺeni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákoĺ č. 39 12007 Z. z !')

Nariadenie č. 2|60l2003.ns Európskeho parlamentu aRady zoI7.novembra 2003

o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich
z potr avin (ďalej en,,nariadenie č. 2 1 60 l 2003 / Es)
1

Naľiadenie vlády sR č. 62612004 Z, z. o monitoľovani zoonóz
len,,nariadenie vlády č,. 62612004 Z. z'")

a

pôvodcov zoonóz (ďalej

Naľiadenie Komisie (EU) č. |190t20t2 z 12. decembta 2012, týkajúce sa cieľa Únie,
pokiaľ ide o zniŽenie výskýu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v ladľoch
moriek, stanoveného v nariadení Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č.216012003 (ďalej
len
Komisie č' 1I90|2OI2"), v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 20l9t268
''nariadenie
z 15. februára2OI.9, ktorým sa menia naľiadenia (EU) č. 2OOI20IO, (EU) č. 5l7l2OI1, (EU)
č.20Ol2Ol2 a (EU) č,. 11_90/2012, pokiaľ ide o určitémetódy testovania hydiny na baktérie
rodu Salmonella a odber vzoriek z hydiny.
Naľiadenie Komisie (Es) č. 1177 12006 z 1 . august a 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216012003, pokial' ide o poŽiadavky na používanie
špecifických metód kontroly v rámci národných progľamov kontľoly salmonely u hydiny
(ďalej len ,,nariadenie Komisie č. 1 I7712006*)
Príslušnými orgánmi zodpovednými za kontrolu a kooľdináciu plnenia pľogramu sú orgány štátnej
správy vo veterinárnej oblasti.

3. Vymedzenie pojmoy
Na účelytohto progľamu sa uplatňujú nasledovné definície:
a.

kŕdel' - znamená všetku hydinu ľovnakého zdravotného stavu držatúv tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohľade, atvoriacu jednu epizootologickú jednotku; vprípade
hydiny v zastrešenom zaiadení sem patia všetky vtáky, ktoré žijúv tom istom priestore
na dýchanie;

b.

infikovaný kŕdelo - na účelyoveľenia dosiahnutia cieľa Únie sa kŕdeľmoriek považuje za
pozitivny v prípade, že sa zaznamená výskyt Salmonella Enteritidis a Salmoneĺĺa
Typhimuľium (iných, ako kmeňov očkovacej látky) v jednej alebo vo viacerých vzorkách
kľdľa moľiek. Pozitívne kľdle sa počítajúiba raz, odhliadnuc od počtu odberov vzoriek a
testov, a nahlásia sa iba V prvom roku zistenia. Na účelyciel'a Únie sa kŕdeľ moriek povaŽuje

J

za inťrkovaný aj v prípade, keď výský Salmonella Enteľitidis a Saĺmoneĺla Typhimuľium nie
ale prítomnosť antimikľobiálnych látok alebo efekt bakteriálneho rastového
inhibítora áno;

je zaznamenaný,

c.

podozľir.;ý kŕdel' _ za podozivý sa považuje kÍdel' v prípade, že sa zaznamená výskyt
Salmonella sp. v jednej alebo vo viacerých vzorkách odobľaných v kŕdli, a nie sú zĺäme
výsledky serotypizácie. Vprípade nariadenia potvrdzujúceho odberu vzoriek príslušnou
RVPS (moŽné len u chovných moriek v odôvodnených prípadoch) je kŕdeľpovúovaný za
podozrivý až do výsledkov vyšetrenia (a prípadnej sérotypizácie) potvrdzujúcej vzorky;

d.

invázne séľotypy salmonel na účelytohto programu sú:
a. SalmonellaEnteritidis
b. Salmonella Typhimurium, vrátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimurium
s antigénnym Vzorcom I,4,|5f ,I2:l: - (ďalej len,,S almone ĺĺa Typhimurium") ;

e. úľadnýveteľináľny lekáľ je

veterinárny lekáľ podl'a
o veterináľnej starostlivosti v platnom zneni;

f.

$ 12

zél<ona č. 3912007

Z.

z.

úradnévzorky - vzorky odobraté úľadnými veterinárnymi lekármi alebo súkromnými
veterinárnymi lekáľmi poverenými na výkon štátnych veterináľnych činnostípo dohode
a podpísanízmluvy s príslušnouRVPS;

B. potravináľsky podnik -

akýkoľvek podnik, či už pľe zisk alebo nie, štátny alebo súkľomný,
vykonávajúci ktorukoľvek z činnostísúvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom vyľoby,
spracúvania alebo distribúcie potľavín;

h.

pľevádzkovatel'potľavinárskeho podniku _fyzické alebo právnické osoby zoďpovednéza
zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku plnili poŽiadavky potravinového práva
(ďalej len,,PPP");

i.

ďalšie pojmy sú uvedené v:

o
o
o

Nariadení vlády SR č. 29712003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
anásadových vajec s členskými štátmi, pri ichpľemiestňovari adovoze ztretích laajín
v platnom znení,
Nariadení vlády SP.č.62612004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zooĺóz,
Nariadení (ES) č. 17812002 (všeobecné potravinové právo).

4, Stľuktúľaa oľganizácia príslušných oľgánov
Centľálnou autoritou, ktorá zodpovedá za kontrolu a koordináciu implementácie tohto programu
je Štátna veterináľna a potravinová spľáva Slovenskej republiky (ďalej
SR").
oľgánmi zodpovednými Za implementáciu tohto programu 'ŠVPS
sú regionálne veteľináľne
a potľavinovésprávy (ďalej ,,RVPS") (40).

Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka SR

-

schválenie národného kontrolného programu
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-

Zveľejňuje program prostredníctvom vestníka Ministerstva pôdohospodárstva arczvoja
vidieka SR
potvrdzuje mimoľiadne núdzovéopatrenia na návrh hlavného veteľinárneho lekáľa

Štát.'a veteľinárna a potravinová spľáva SR
- Vypracovanie náľodného kontľolného pľogľamu
- vyhodnotenie monitoringu v SR
- predkladanie ročnej správy Euľópskej Komisii

- návrh

rozpočtu na vykonanie národného kontrolného pľogľamu ministrovi
pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka SR

Regionálna veterináľna a potravinová spľáva
- zabezpečenie odberu úradných vzoriek
- implementácia a kontľola monitoringu v chovoch
- vyhodnocovanie monitoringu anákazovej situácie v regióne
- nariadenie opatrení v pľípadezistenia infekcie inváznymi salmonelami
- kontrola plnenia nariadených veterinámych opatľení

Štĺtnyveteľináľny a potľavinový ústav:
Veteľinárny a potľavinový ústav Košiceo Veteľinárny ústav Zvo|en
vykonáva laboratórnu diagnostiku
odovzdáva výsledky testovaní NRL

-

Veteľináľny a potľavinový ústav Dolný KubÍn - NRL pľe antimikľobiálne látky
vykonáva laboratórnu diagnostiku salmonel
odovzdáva výsledky testovaní NRL pre salmonely
vykonáva konfirmačnéana|ýzy v prípade zistenia inhibičných látok skríningoqým vyšetrením
Veteľinárny a potľavinový ústav Bratislava - NRL pľe salmonely
vykonáva laboľatómu diagnostiku
bakteriologické vyšetrenie úradných vzoriek, sérotypizácia izolátov
vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetrení za SR
odboľný servis
evidencia výsledkov vyšetrení v elektronickej forme

5. Diagnostika _ schválené laboľatóriát
Laboratóma diagnostika vzoriek odobratých v rámci tohto pľogramu zahŕňa:

'

!
'

bakteriologické vyšetľenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia, typizácia, test
antimikĺobiálnej citlivosti a test na prítomnosť inhibičných látok) vzoľiek odobľafých od
zvierat v súlade s bodom č. 9 tohto programu;
bakteriologické vyšetrenie na prítomnost' inváznych salmonel (kultivácia atypizácra) vzoľiek
zo steľov z povľchov hál na kontrolu účinnostidezinfekcie v súlade s bodom č. 10, pričom
stery pochádzajirce zjednej haly musia bý'vyšetrenéako I vzorka bez ohľadu ná počet
sterov;

bakteriologické vyšetrenie na prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
kľmívvľátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 11;
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'

bakteriologické vyšetrenie na prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
vody používanejna napájanie hydiny v súlade s bodom č. 1 1.

Základnu diagnostiku vykonáva Štátnyveterinárny a potravinový ústav:
o Veterinámy apotravinový ústav Bľatislava (VPU Bratislava);
o Veterinámy apotravinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veterinäľrry apotľavinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veteľinámy ústav Zvolen(VU Zvolen).

Náľodným ľeferenčnýmlaboratóľiom (NRL) je VPU Bľatislava, ktorý jediný môže vykonávať
laboľatóľnu diagnostiku úradných vzoriek, serctypizáciu a uskladňuje izoláty.
Postup skúmania vzoriek používanýštátnymi veteľináľnymi laboratóriami Za účelom
diagnostiky sanachädza v prílohe č. 1.
Laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzu vzoriek v ľámci tohto pľogľamu musia mať systém
kvality v súlade so štandaľdomISo17025 a musia bý' pod kontrolou náľodného referenčného
laboratória.

Diagnostika vykonávanä v iných laboratóriách, ako tých, ktoré sú uvedené vtomto bode, sa
ĺeuznáva na účelmonitoringu v súlade s týmto pľogramom.

6. Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovatePa
Na základe $ 37 zákona č. 3912007 Z. z, o veterinárnej starostlivosti je vlastník, držiteľalebo
iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, príp. prevádzkovateľ
liahne povinný bez meškania hlásiť orgánu veterináľnej správy každépodozrenie na pľítomnosť
zoonóz a pôvodcov zooĺóz (inváznych salmonel) alebo laboratórne potvľdenie ich výskýu v chove
a umožniťvyšetľenie chovu.
V prípade porušenia zákona, dopustí sa vlastník, ďržíteľpodľa $ 48 zákona č.3912007 Z.z.
o veterinárnej staľostlivosti priestupku a podľa $ 50 tohto zákonainého správneho deliktu.
Povinnosti chovatel'a
a

a

spracovať a dodržiavaťp|án DDD činnosti na faľme a viesť evidenciu
dezinfekciách a preventívnych opatreniach;
je povinný vykonat'monitoring v súlade s bodom č. 9;
je povinný vlesť zäznamy na farme v súlade s bodom č. 15'

o

všetkých

Odporúčaniapľe chovatel'a
Spracovať a dodržiavať správnu chovateľskú prax _ opatrenia biologickej bezpečnosti,
ktorázahľňuje všetky chovateľsképostupy od naskladnenia jednodňovej hydiny až po
vyskladnenie. opatrenia biologickej bezpečnosti sú súhrnom chovateľských a zoohygienických
opatľení' ktoré zvyšujúhygienickú úroveň chovov, pomáhajú znilžovaťnziko zavlečeniainfekcie a
minimalizujú moŽnost'šírenia infekcie v rámci chovu.
7. Pľemiestňovanie

hydiny
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Premiestňovanie podlieha veterinámej kontrole a vykonáva Sa podl'a Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č.29712003 Z. z. ozdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovani a dovoze ztretich kľajín v platnom
znení (ďalej len,'naľiadenie vlády sRč.29712003 Z. z.")'
8. Kompenzácie

Laboľatórna diagnostika úľadnýchvzoľiek (odobratých od zvierat a vzoriek krmív v rámci
epizootologického šetľenia) je hľadená zo štátneho ľozpočtu.
$ 45 zákona č. 3912007 Z. z. uprawje náhľadu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi
zvierat v dôsledku výskyru zoonózy.

a
a

9.

pri ozdľavovaní

Monitoľing salmonel v kŕdlooch moľiek v roku 2020

Rámec odbeľu vzoriek zahÍílavšetky komeľčnékŕdle výkľmových a chovných moľiek v SR
(viď. str.3).
Monitoring sa skladá z dvochnavzájomsa dopĺňajúcichsúborov aktivít:
1. na podnet PPP (chovatel'a) prostľedníctvom súkľomnéhoveterinárneho lekára; chovateľ
na svoje vlastné náklady zabezpeči odbery vzoriek prostredníctvom súkľomného
veterináľneho lekára a laboratórne vyšetrenie vzoriek v laboľatóriách uvedených v bode č. 5
2. ako úľadnéodbery vzoriek plne hradené zo štátneho rozpočtu; úľadnéodbeľy vzoriek
zabezpečujúRVPS prostredníctvom úľadnýchveterinárnych lekárov alebo poverených
súkľomných veterináľnych lekaľov.

9.1.

oDBER VZORIEK Z INICIATÍVY PPP:

A)

-

U

vÝKRMovÝCH MoRIEK:

odber vzoriek na podnet PPP sa uskutočňuje
premiestnením moriek na bitúnok, zkaždéhokľdľa.

v ľámci troch

fýždňov pľed

B)

U CHOVNÝcH

-

odber vzoriek na podnet PPP sa uskutočňuje v rámci tľoch týždňov pľed

MoRIEK:

pľemiestnením moriek na bitúnok, zkaždeho kŕdľa.

v odchovných kŕdlooch:
o od jednodňových moriek
o vo veku 4týžďne
o dvatýŽdne pľed premiestnením do fazy znášky
v dospelých kŕdl'och:
o aspoň každý 4. týždeň počas fäzy zrläšky - na ťarme alebo v liahni
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ak sa však zistí prítomnosť lnváznych salmonel u chovných moriek v SR
počas roka, pľípadneak to príslušnýorgŕn uzná za vhodné z iného dôvodu,
môŽe vyžadovď odbeľ vzoriek kažďý 3. týždeň
ak ide o kľdle, násadové vajcia ktorých sú určenéna obchod v támci EIJ,
tento odber je uskutočňovaný vžóy na farme
V prípade, Že sú výkrmové alebo chovné moľky dĺžanédlhšie ako 100 dnío alebo spadajú pod
oľganicképol'nohospodáľstvo, príslušnéoľgány môžu povoliť odbeľ vzoriek z iniciatívy PPP
v rámci šiestich týždŤrcvpred premiestnením moriek na bitúnok.

9.2.

URADNY ODBER VZORIEK

A)

U

vÝKRMovÝCH MoRIEK:

Uradný odber vzoriek počas roku 2020 musí zahľňať aspoň 1 kŕdelo z t0 oÁ chovov
výkľmových moľiek v danom ľegióne s počtom hydiny lyššĺmako 500 ks. odber
môže by' vykonaný nabizeizika vždy, keď to príslušná RVPS považuje zapotrebné.

a. Tie RVPS,

b'

v príslušnosti ktoých sa nachádza do 10 chovov výkľmových moriek, musia
odobrať úradnévzorky minimálne z 1 chovu; pričom vzorka sa odoberie aspoň z l kÍdľa;
RVPS, v príslušnosti ktorých sa nachádza 11 a viac chovov výkrmových moriek, musia
odobrať úradnévzorky minimálne z2 chovov výkľmových moriek; pričom vzorka sa odoberie
aspoň z I kÍďľav každom chove;

Pri hodnotení ľizika pľe qýbeľ chovu

.
.

na vyšetrenie musia

RVPS zohľadniť najmä:

výskyt salmonel v danom chove v predchádzajucichtumusoch;
výskyt salmonel na bitúnku u moriek pochádzajtlcichz príslušnéhochow.

V kŕdl'och vybľaných pľe úľadnýodbeľ vzoriek sa RVPS snažízabezpečiť tento odbeľ
v prvom polľoku 2020, t. j. v teľmínedo 30.6.2020.
odbeľ vykonaný príslušnou RVPS môŽe nahradiť odber z iniciativy PPP, ak je vykonaný v súlade
s bodom 9.1.A.

B)

U

CHovNÝcľĺMoRIEK:
ľaz ročne všetky kŕdle s aspoň 250 ks medzi30. a45. týŽdňom veku;
raz ročne všetky kŕdle vo všetkých chovoch s elitnými, praprarodičovs(ýrni
a pľaľodičovskýmichovnými morkami;
} PľíslušnáRVPS sa môže rozhodnúť, že pi týchto odberoch zároveil odoberie
vzorky zlíahne.
pľípade
v
zistenia inváznych salmonel vo vzorkách z liahne (z iniciativy PPP, alebo
úradných vzoriek) _ odber vzoriek zo všetkých kŕdl'ov v chove, kvôli zisteniu
možnéhozdroja infekcie

o

zodberu vzoriek trusu na farme jednou ztroch moŽností postupu
uvedených niŽšie v ,,Postupe pri odbere vzoriek" _ odber vzoriek na farme;
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o

dodatočne k odberu vzoriek trusu musí bŕ odobratých pät' náhodne
vybratých kusov hydiny zkaždej haly (ak príslušná RVPS nepovažuje za
potrebné odobľať vzorky z väčšiehopočtu hydiny) na účelyvyšetrenia na
reziduá inhibičných látok. Vzoľky (hydina) musia bý odobľaténáhodne
z rozličných miest v každej hale na farme.

Vo výnimočných prípadoch, ak má príslušná RVPS dôvody na podozrenie z falošných
negatívnych alebo pozitívnych výsledkov môŽe ľozhodnúťo vykonaní potvľdzujúceho
odberu vzoľiek na farme.
odber môže bý' vykonaný na báze izika vždy, keď to príslušná RVPS považuje za

potľebné.

Pri hodnotení rizika pľe výbeľ chovu

.
.

na vyšetľenie musia RVPS zohľadniť najmä:
výskyt salmonel v danom chove v predchádzajicíchtumusoch;
výskyt salmonel na bitúnku u moriek pochádzajtlcichzpríslušnéhochovu.

odber vykonaný príslušnouRVPS môŽe nahľadit' odber z íniciatívy PPP, ak je vykonaný v súlade
s bodom 9.1.B.

Postup pľi odbeľe vzoriek

A)

U

vÝKRMovÝCH MoRIEK:

o V
o

prípade krdľov bľojlerov chovaných vo voľnom výbehu sa vzorky môžu odoberat'len vo
vnútľibudov chovných zaiadeni.
V kľdľoch s počtom vykľmolych moľiek menej ako 100, kde nie je moŽnó vstúpiťdo budovy
a pouŽiť návleky na nohy kvôli obmedzenému priestoru, je moŽné tieto návieky nahľadii'
ručn;imi návlekmi ľovnakého druhu, ktoré bývajú pouŽívanéna odbeľ pľachu. Tampónmi sa
zotru povrchy kontaminované čerstvými fekáliami, alebo pokiaľ to nie je možné,pouzĺ3ĺsa iné

techniky na odber vzoriek.

o
o

o
o

Všetky návleky na nohy (z jedného kľdľa)sa môŽu spojit' do jednej vzorky.
Pľed navlečenímnávlekov na nohy sa ich povrch musí navlhčit'maximálnym ľegeneľačným
ľoztokom (MRD: 0,8 yo chlorid sodný, 0,I oÁ peptón v sterilnej deionizovanej vode)
alóbo
sterilnou vodou, alebo iným roztokom schválen1ým NRL podľu úla*u 11 nariadenĺa (ns;
ĺ.
216012003. Prípadne sa návleky na nohy môžu p."ä použitímsterilizovat'
ľoztokom
v autoklávových vakoch alebo nádobách. Je zakázaĺépouživat' vodu
s obsahom
antimikľobiálnych látok alebo pridaných dezinfekčných látok. ódporučaný spôsob navlhčenia
návlekov na nohy je naliat'tekutinu dnu pred ich natiahnutím na
''ohy.
Je potrebné zabezpečiť, aby boli pri odbere vzoriek pľimerane
zastúpené všetky oddelenia
budovy chovného zaiadenia. Každý páľ by mal pokryi' pľibližne50 ý, plochy uudovy.
Po ukončeníodbeľu vzoľiek sa návleky na nohy musia opatme odstrániť, uúy *u pjslušný
materiál neuvoľnil. Návleky sa môŽu prewátit', aby sa na nich materiál udržal.Umiestnia
sa dó
vľecka alebo nádoby a označia sa.

Príslušná RvPs sa môže ľozhodnút'zvýšit' minimálny počet vzoľiek, aby sa
zabezpeč1l
reprezentatívny odber na základe hodnotenia epizootologĺcĹy'ch paľametiov
v jednotlivých
9

prípadoch, a to konkĺétnepodmienok biologickej bezpečnosti, rozložerlia alebo veľkosti ladľa,
alebo iných ľelevantných podmienok.
PľíslušnáRVPS sa môže ľozhodnút'pľenáhradu jednej vzoľky tľusu alebo jedného páľu
návlekov na nohy vzorkou pľachu s hmotnosťou 100 g odobranou z viacerých miest v chove'
kde sa na povľchu jasne nachádza prach. Ako alternatíva sa môže na zklromaždenie prachu z
viaceľých plôch v chove použiť jeden alebo niekol'ko navlhčených látkových tampónov s celkovou
plochou najmenej 900 cm2, pričom treba zabezpečiť, aby bol každý tampón na obidvoch stranách
riadne obalený prachom.

B)

U

CHOVNÝcH MoRJEK:

odber vzoľiek v liahni
odber vzoriek by sa mal zorganizovať tak, aby sa konal v deň liahnutia. Pľi každom odbere z 1
chovného kŕdľa sa odoberie aspoň 1 vzoľka. Ak je v liahni viac ako 50 000 vajec zjedného kŕdl'a,
tak z tohto kľdľa sa odoberá aj druhá vzotka.
Y zorka pozostáva aspoň z:

a) jednej kombinovanej vzorky viditeľne znečistenej výstelky hniezd odobratej náhodne
zpiatich samostatných hniezd alebo zmiesta vumelej liahni pľi dosiahnutí minimálnej
plochy 7 m2. Ak sa násadové vajcia zchovného kŕdľa nacháďzqu vo viac ako jednom
inkubátoľe, tak sa kombinovaná vzorka odoberie zkažďého inkubátora v maximálnom
počte 5; alebo

b) jednej vzorky odobľatej jedným alebo viacerými látkovými navlhčenými tampónmi

z celkovej plochy minimálne 900 cm2 odobratej okamžite po odstránení kurčiat z ce\ej
plochy dna aspoň piatich hniezd a|ebo zprachu zpiatich miest, wĺúanepodlahy, vo
všetkých maximálne piatich liahňach s vyliahnutými vajcami zkŕdľa, pričom sa zabezpeči,
aby sa odobľala jedna vzorka zkŕdľa, z ktorého pochádzajúvajcia, alebo

c)

10 g škrupínodobľatých z celkového počtu 25 samostatných hniezd (t.j. 250 g počiatočná
vzorka) maximálne v piatich liahňach s vyliahnutými vajcami zKdľa, ktoré sa rozdr:via,
zmiešajúa zktorých sa odoberie 25 gpod vzoľky na testovanie.

Tento postup pri odbere vzoriek v liahni sa dodľžiava pľi odbeľe vzoľiek z iniciatÍvy PPP, ako aj
na účelyúľadnéhoodberu vzoriek.

Odbeľ vzoľiek na faľme

odber vzoriek predovšetkým pozostáva zo vzoriek trusu a Zamer7ava sa na odhalenie 1%
prevalencie v kľdli s 95 oÁ hľanicou spoľahlivosti. Vzorky sa odoberú jedným ztrochnasledovných
spôsobov:
A. Trus zozbieraný zo samostatných vzoľiek čeľstvéhotrusu, z ktoných každá váŽi minimálne
1g a je zhromúdená náhodne ztôzneho počtu častíbudovy, kde sa vtáky ĺachádzaju alebo, ak
rnajú voľný prístup do viac ako jednej budovy na farme, tak sa vzorka zozbiera z areŕlu budov na
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farme, kde sa vtáky nachádzajtL Trus sa má zozbierať na účelyanalýzy minimálne do dvoch
súhrnných vzoriek.
Počet miest, z ktoľých sa zozbíerajújednotliv é vzorky trusu s cieľom vývoľit' súhľnnévzorky;

Tabuloka č. 1
Počet jedincov chovaných v kŕdli

Počet vzoľiek tľusuo ktoľésa odobeľú
zkŕdl'a alebo aľeálu na faľme

2s0-349

200

350-449

220

450-799

250

800-999

260

1000 alebo viac

300

B. Vzoľky z návlekov na nohy a/alebo z prachu:
Použite návleky na nohy musia dostatočne absorbovať vlhkost'. Taktiež sú vhodné ponoŽky
vývoľenéz gázy.
Povrch návlekov na nohy sa navlhčívhodn;ým riedidlom (napr. roztok 0,8% chloridu sodného,
0,I%o roztoku peptónu v sterilnej deionizovanej vode, sterilná voda ...).
Vzorky sa odoberajú počas prechodu cez budovu, pľičomsa použije tľasa, pri ktoľej sa vývoľia
reprezerĺtativne vzorky pľe všetky časti budovy alebo pľíslušnýsektor. Táto tiasa by mala žahÍtlať
časti s podstielkou a roštami, za predpokladu, že sa po roštoch dä bezpečne Wáčat'. Do odberu
vzoľiek sa zahŕĺlaju všetky samostatné ohľady v budove. Po ukončeníodberu vzoriek vo vybľanom
sektoľe sa návleky na nohy musia opatrne odstrániť, aby sa prichýený materiál neuvol'nil.

Vzoľky pozostávaj,ô z:
a) piatich páľov návlekov na nohy, zktoých kaŽdý predstavuje približne 20 % plochy
budovy; vzorky z návlekov na nohy sa na účelyunuIyry môžu zázbierať minimálne
do
dvoch súhrnných vzoriek, alebo

b) aspoň zjedného páľu návlekov na nohy, ktoré prestavujú celú plochu

budovy

azdoplňujúcej vzoľky pľachu odobratej zrôznyóh miesi vrámci celej budovy

z povrchov s viditeľnou pľítomnost'ou pľachu. Na odber tejto vzorky prachu
sa pouŽívá
jeden alebo viac výerov navlhčených látkových tampónov_z celkováj
ptochy minimálne
900 cm2.

C. V pľípade chovu v klietke:
odbeľ vzoriek môže pozostávat' zpiroďzene zmiešanéhotrusu zpásov na trus, škrabiek alebo
hĺbkových. jám, podľa typu zaiid,enia. Na samostatné testovanie sa odoberu
dve vzorky
s hmotnosťou aspoň I50 gz:

lt

pásov na trus pod každým ľadom klietok, ktoré sú v pravidelnej prevádzke avyprŕndňujil
sa do systémov špirálovitých alebo pľepravných pásov;
systémov trusových jäm, v ktorých sa deflektory pod klietkami zoškľabujú
do hlbkovýchjám pod budovou;
systémov trusových jám v budove so stupňovitým usporiadaním klietok, kde trus padá
pľiamo do jám.

V budove sa zvyčajne nacháďza niekoľko radov klietok. Zozbieraný trus z kaŽdého radu
predstavuje celkovú súhrnnú vzorku. Dve súhľnnévzorky sa odoberu zkaždéhokŕdľa.

V systémoch s vyuŽitím pásov alebo škľabiek by mali tieto bý' v prevádzke v deň odberu
vzoriek pred ich uskutočnením.
V systémoch s využitím deflektorov pod klietkami a škrabiek sa zozbieta združený truq
ktorý sa usadil na škrabke po ukončeniprevádzky.
V systémoch s využitímstupňovitych klietok, kde sa nenachádza pásové ani škľabkové
zaiadenie,je potľebné zozbierať združený trus z hĺbkovej ja-y.
Systém tľusového pásu: združeĺýtrusový materiál sazozbiera z koncov pásového zanadenl'a.
V budovách s klietkami, v ktorých sa nenahľomadí dostatočný objem trusu na škĺabkách ani na
čističkách pásov na výstupe pásov, sa použijúštyľi alebo viac navlhčených textilných tampónov
s plochou minimálne 900 cm2 na tampón, navlhčených vhodnými ľiedidlami napr. roztok 0,8oÁ
chloridu sodného, O,|Yo ľoztoku peptónu v sterilnej deionizovanej vode, sterilná voda ...), na výer
z čo najširšej možnej plochy na výstupe všetkých prístupných pásov po ich použiti, pľičomsa
zabezpeči, aby bol každý tampón obalený z oboch stľán trusovým materiálom z pásov a škrabiek
alebo čističiekpásov.
Vo viacetážových halách alebo budovách s voľným výbehom, v ktoľých sa väčšinatrusu
odstraňuje pomocou pásov na trus, sa použije jeden pár návlekov na nohy na výer chôdzou
v priestoroch s podstielkou a najmenej dva navlhčenétextilné tampóny na výeľ rukou zo všetkých
prístupných pásov na trus.

Tento postup pri odbeľe vzoriek na farme sa dodržiava pľi odbere vzoriek z iniciatívy
prevádzkovatel'a, ako aj na účelyúľadnéhoodbeľu vzoriek.

Žiadanka na laboľatóľne vyšetľenie
Každu vzoĺku oĺlobratúv súlade s týmto pľogľamom (úradnúai zĺniciativy PPP) musí
sprevádzať dôkladne vyplnená ,,Žiadanka na laboľatórne vyšetrenie - NKP pre salmonelové
infekcieu (ďalej len ,,Žiad,anka"), ktoľá sa nachádza na internetovej stránke
hLtps://wwrll.svps.slďdokumenty/zak1adne info/lO LD 23-01.pdf. Vzhľadom na fakt, že krdeľ

predstavuje epizootologickú jednotku, správne označenie kŕdl'a (resp. turnusu) je nevyhnutné!
o V pľípadenesprávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzorky vyšetrenéaž po
doplnení potrebných informácií.
o V pľípade nesprávne odobľatej vzorky (nedodľžanie protokolu odberu) vzorky nebudú
vyšetrené,resp. nebudú brané ako vyšetrené v rámci NKP. Vyšetrenie týchto vzoriek nebude
hradené zrozpočtu SVPS SR a odber v kŕdli bude potrebné zopakovať.

Pri odbere úľadnýchvzoriek musí byt'vykonaná kontľola dodľžiavania zoohygienických
pľeventívnych opatľenía sanitačného pľogľamu v kŕdli.
t2

Reziduá inhibičných látok
V pľípadeúľadnýchodbeľov avždy, keď sa to povaŽuje za vhodné, musí RVPS zabezpečit' aj
kontrolu používaniaantimikľobiálnych látok, aby bolo isté, že výsledky testovania na

salmonely neboli ovplyvnené pouŽitím týchto látok.
Táto kontrolazaMťla:
o kontľolu dokumentácie použivaniaantimikľobiálnych látok
a/alebo
o laboľatórne vyšetľenie na pľítomnosťreziduí inhibičných látok (ďalej len,,RIL")

Keď sa nezistí prítomnosť inváznych sérovaľov salmonel, ale zistí sa

pľítomnost'
antimikľobiálnych látok alebo efekt bakteriálneho rastového inhibítora, kídeľsa povablje za
pozitivny.
Uradné vz9rky určenéna vyšetrenie RIL môŽu bý'vyšetrené v VPU Bratislava, VPU Dolný
Kubín a VPU Košice (ďalej ,,ústavý'). Ustavy vykônajú vyšetrenie na RIL mikľobiologickou
metódou ,,STAR" a PREMI TEST-om. V prípade pozitívneho testu sa vykoná vyšetrenie na
prítomnost'bakteriostatík v VPU v Dolnom Kubíne metódami HPLC. PoŽadované vyšetľenie na
RIL úradný veteľinámy lekáľ príslušnej RVPS musí uviesť aj do Žiadanky (v časti ,,Anarrlnéza").

Výsledky a podávanie spľáv
Výsledky všetkých vyšetľenív kľdľoch a liahňach hlásia štátne veterináme laboratóriá v SR
príslušnýmRVPS, chovateľom a súkromnému veterinárnemu lekárovi. Ročnúspľávu o výsledkoch
hlásia RVPS v stanovenom termíne na ŠVpSsR.
Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnost' inváznych séľotypovsalmonel,
osoba zodpovedná zalaboratórium, ktoľéuskutočňuje vyšetrenie, osoba vykonávajúca vyšetrenie a
vlastník kľdľa,okamŽite oznámia výsledky príslušnej RVPS, ktorá nariadi veterináme opatrenia
v príslušnomchove abezodkladne informuiĺ Švľssn.

Evidenciu o laboratóľnych vyšetreniach v ľámci tohto progľamu zhĺom ažďuje a sumarizuje
NRL - VPÚ Bľatislava.

VPÚ Bratislava
a

zasie|a každý mesiac na ŠVpSSR protokoly o vyšetľeníúľadnýchvzoľiek
protokoly o vyšetľenívzoiek, ktoré sú pozitívne na invázne salmonely.

Podávanie správ zahtílaz

} celkový počet kŕdľovvýkrmových a kľdľovdospelých

}
}
}

testovaných na salmonelu počas daného ľoka

celkový počet krdľov výkrmových

a

chovných moriek (aspoň raz)

chovných moriek pozitívnych na Salmonella

Spp.

(akýkoľvek sérotyp)
počet kľdl'ov výkrmových a chovných moriek pozitívnych aspoň taz na Salmonella Enteritidis
ď a|eb o S al mo ne l l a Typhimurium
počet pozitívnych kľdľov zakažďý konkĺétnysérotyp, resp. bližšie nešpeciťrkované izoláty
Saĺmonella sp.

orgánom štátnej spľávy vo veterinámej oblasti musia

bŕ k dispozícii minimálne

tieto informácie:
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Spľávy sú podáva né zvlátšt' zaz
1) odbery vzoriek z iniciatívy PPP
2) iľadné odbery vzoriek
3) spolu za obidva tieto spôsoby odberov
Výsledky testovania sú povaŽované za dôležité informácie o potravinovomreťazci

10. Opatľenia v pľípade podozľenia a zistenia inváznych séľotypov salmonel
10.1.

opatľenia v prípade podozľenia

V prípade podozrenia na výskyt inváznych séľotypovv kľdli, tj. do výsledkov sérotypizácie
vzorky pozitívnej na Salmonella sp., resp. do výsledkov vyšetrenia prípadnej potvrdzujúcej vzorky
(možnéiba v prípade chovných moriek), príslušná RVPS nariadi veterinárne opatľenia v súlade
s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

účelomzabitia a neškodného odstránenia pod kontľolou, aIebo za účelomzabitia na
bitúnkoch určených príslušnouRVP S.
o V tomto prípade je s podoz.ivým kľdl'om nakladané ľovnako, ako s pozitívnym
kŕdl'om, a nariadené musia byť aj opatrenia v súlade s minimálnymi požiadavkami
z bodu 10.2. tohto pľogramu.

identifikované a nesmú opustiť prevádzkareň, v ktorej sa nacháďzajú v čase oznámenia
podozrenia, aŽ do zrušenia veterinámych opatrení, ľesp. do vydania opatrení vprípade
zistenia inväznych sérotypov salmonel. S násadovými vajcami podozrivého kľdľa môžebyť
naloženév súlade s poŽiadavkami z bodu 10.2. tohto programu.

jednodňové kurčatá nachádzqi) je povinný zabezpečiť,aby nedošlo kprípadnej
kontaminácii násadových vajec, resp. jednodňových kurčiat z ostatných kŕdl'ov, a je
povinný pľísne ďodržiavať všetky opatrenia biologickej bezpečnostl v prevádzkarni, ako aj
všetky ďalšie opatrenia nariadené príslušnouRVPS.

10.2.

opatľenia v pľípadezistenia inváznych séľotypov salmonel

V prípade, že sa zistí výský ínvéunychsérotypov v kľdľoch moriek, príslušná RVPS nariadi
veteľinárne opatľenia a začne s epizootologickým šetrením s cieľom zistiť možný zdroj infekcie
v súlade s bodom č. 11 tohto programu.
Nariadené opatrenia musia

bý'v

súlade s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
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A) U vÝrnnĺornŕcHMoRIEK:

)
2)
3)
4)

Žiaden kus hydiny nesmie opustit' halu, s qýnimkou povolenia pľíslušnejRVPS za
účelomzabitia a neškodného odstránenia pod kontrolou, alebo za účelomzabitia na
bitunkoch určených príslušnouRVPS. Uradný veterinárny lekáľ na bitúnku je informovaný
o rozhodnuti o zabiti.
Po vyskladnení infikovaného kľdľamusí bý' zabezpečené bezpečnéodstránenie trusu
a podstielky v súlade s pokynmi príslušnej RVPS.
Musí bý'vykonaná dôkladná očista a dezinfekcia v príslušnomkĺdli.
Po očiste a dezinfekcii musí byt vykonaná kontľola efektívnosti dezinfekcie odberom
steľov z povľchov hál, pričom steľy sú určenéna bakteriologické vyšetľenie zamerané na
salmonely v NRL. Haly môŽu bý opätovne naskladnenó len vtedy, ak sú výsledky
bakteľiologickéhovyšetrenia kontľolných sterov negatívne na inväzne salmonely. Stery
z povľchov hál musí sprevádzať vyplnená Žiadanka s uvedením, že lde o stery z povľchov
hál na potvrdenie účinnostidezinfekcie.

Vzoľ opatľenív pľípade zistenia inváznych salmonel je uvedený v pľílohe č. 3.

B) U cHovNÝCH MoRIEK:

1.
2.
3.

Žiaden kus hydiny nesmie opustito halu, sqýnimkou povolenia pľíslušnejRVPS za
účelomzabitia a neškodného odstľánenia pod kontrolou, alebo za účelomzabitia na
bitunkoch určených príslušnouRVPS.
Neinkubované vajcia pochádzajuce od vtákov z daného kŕdľa musia bý' neškodne
odstľánené.

Všetky vtáky v kľdli, vrátane jednodňovej hydiny, musia byt':
právnych pľedpisov týkajúcich sa ochrany zvierat v čase ich zabíjaniďusmľcovania
a hvgieny potravín. Úradný veterinámy lekár na bitúnku je informovaný
o ľozhodnuti o zabiti.

šírenia salmonely v súlade s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich
sa ochľany zvieľat v čase ich zabijanialusmrcovania a zdravotných predpisov

týkajúcich sa Živočíšn)zchvedľajšíchpľoduktov neurčených na ľudskúspotrebu;
pochádzajtlce zpozitivnych kŕdľov stále v liahni, musia byt'
neškodne odstrrínené alebo ošetľenév súlade so zdravotnými predpismi týkajúcimi sa
živočíšnychvedľaišíchpľoduktov neuľčenýchna ľudskúspotľebu
5. Po vyskladnení infikovaného kľdľamusí byt' zabezpečené bezpečnéodstránenie trusu
a podstielky v súlade s pokynmi príslušnej RVPS.
6. Musí bý vykonaná dôkladná očista a dezinfekcia v pľíslušnomkľdli.
1. Po očiste a dezinfekcii musí bý' vykonaná kontľola efektívnosti dezinfekcie odbeľom
steľov z povľchov hál, pričom steľy sú určenéna bakteriologické vyšetrenie zamerané na
salmonely v NRL. Haly môžu bý opätovne naskladnené len vtedy, ak sú výsledky
bakteriologického vyšetľenia kontľolných steľov negatívne na invizne salmonely. Steľy
z povrchov hál musí sprevŕĺdzaťvyplnená Ziadanka s uvedením, že ide o stery z povrchov
hál na potvrdenie účinnostidezinfekcie.

4. ak sú násadové vajcia
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Vzoľ opatrení v prípade zistenia inváznych salmonel je uvedený v pľílohe č. 4.

11. Epizootologické šetrenie - identifikácia

možnéhozdľoja kontaminácie

V prípade zistenia inváznych séľotypov salmonel príslušná RVPS vykoná epizootologické

šetľenie s cieľom zistiť možný zdroj ntkazy, v ľĺímciktorého overí možný pôvod infekcie v chove.

o

o
o
o
o

musí bý' vykonaný úľadnýodbeľ vzoľiek kľmívvľátane kŕmnych zmesí v chove
používanýchna kÍmenie hydiny keď je niektorá vzorka pozilívna na salmonely, príslušný
9rgáĺ, začne vyšetľovanie za účelomidentifikácie zdroja kontaminácie pľostredníctvom
UKSUP v ľôznych štádiách výľoby; náklady na vyšetrenie kľmívvrátane kľmnych zmesí
sú hradené zo štátneho ľozpoč-tu;každn vzorku odobratú v súlade s |iľnto bodom musí
sprevádzať dôkladne vyplnená Ziadanka, pričom do anamnézy musí bý'uvedené: ,,odbeľ
vzoriek ĺľmívvrátane Mmnych zmesí v ľámci epizootologického šetrenia náľodného

kontrolného programu pre salmonelové infekcie v ĺcrdľoch moriek";
musí bý'vykonaný úľadnýodbeľ vzoľky vody používanej na napájanie hydiny za účelom
vykonania bakteriologickóho vyšetrenia na pľítomnosťSalmonella spp.; náklady na vyšetrenie
vody hradí chovatel' sám;
musí bý' pľešetrenéuplatňovanie pľavidiel a kontľol týkajúcich sa odstraňovania
a spracovania vedloaj šíchživočíšnych
pľoduktov;
musia bý pľešetrenéopatľenia biologickej bezpečnosti zavedené na farme;
musia bý'pľeveľenévšetky záznamy vedené na farme.

Správu o epizootologickom šetrení zašle príslušná RVPS v elektronickej forme na

ŠvpsSR.

12. Vakcinácia a používanieantimikľobiálnych látok
Pľavidlá na pouŽívanie antimikĺobiálnych látok a očkovacích látok
sú ustanovené v naľiadení Komisie (ES) č.II7712006.

v

rámci tohto pľogramu

A: Vakcinácia
Zásady, ktoľémusia byt'dodľžanépri vakcinácii
1. Vakcinácia je povolená inaktivovanými alebo živými markeľovými vakcínami, ktoré sú
registrované Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopľep arátov a liečiv v Nitľe (ďalej
,,USKVBL Nitra"). Aktuálny zoznaÍrL registrovaných vakcín protĺ SalmoneĺlaEnteitidis sa
nachádzana stránke uŠrvBLNitra - www.uskvbl.sk.
2. Živé očkovacie látky proti salmonele sa nemôŽu pouŽiť v ľámci národných kontľolných
progľamov v prípade, že vyrobca vhodným spôsobom bakteľiologicky ĺezabezpečirozlíšenie
terénnych kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky.
3. Dávkovanie, spôsob aplikácie avakcinačná schéma musí bý'v súlade sodporučaniami
vyľobcu vakcíny.
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V pľípade, že Wdeľ bol vakcinovaný ptoti Salmonella Enteľitidis, pri zasielaní vzoriek na

laboľatóľne vyšetrenie veterináľny lekáľ musí uviesť do žiadanky na laboľatórne vyšetrenie údaje
o vakcinácii (dátum poslednej vakcinácie anázov použitej vakcíny).

I zákona NR SR č.22212004 Z. z. o dani zpidanej hodnoty
v zneni neskoľšíchpredpisov, uplatňuje znížená sadzba dane 10 "/o zo základu dane.
Na vakcíny sa podľa $ 27 ods.

Podľa s I22 ods. 15 zákona NR SR č. 362120II Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov, veterinárny liek pre potľavinové zvteramôže predpísať len
ošetrujúci veterinámy lekár. Veterinárny liek na injekčnépouŽitie môŽe podať len veterinámy
1ekár.

B: Používanie antimikľobiálnych látok

Antimikľobiálne látky sa nesmú používat'ako osobitná metóda kontľoly salmonely u hydiny.
Antimikľobiálne látky sa môŽu použit'len za nasledovných qýnimočných okolností:
a

o

u hydiny nakazenej salmonelou a vykazujúcej klinické pľíznaky,ktoľéby jej mohli

spôsobovat' nadmernó utľpenie; infikované krdle liečenéantimikľobiálnymi látkami sa
budú naďalej považovať zanakazené salmonelou. Toto použitie sa zakladá na výsledkoch
bakteľiologického odbeľu vzoľiek a testovania citlivosti na antimikľobiálne látky;
v pľípadepovolenia udeleného v jednotlivych pľĺpadochRVPS na účelyiné ako
kontrola salmonely v kŕdli s podozrením na infekciu salmonelou, najmä v nadväznosti na
epidemiologické vyšetrenie vypuknutia ochorenia z pottavin alebo odhalenie salmonely v
chove; príslušná RVPS sa však vnúdzových situáciách môže rozhodnúťpovoliť ošetľenie
bez predchádzajúceho povolenia, no pod podmienkou odberu vzoriek úradným
veterinám5zm lekáľom, ako je stanovené v písm. g) článku 2 nanadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 85412004, a okamŽitého hlásenia ošetrenia ŠvpsSR; pokiaľ sa
odber vzoriek nevykonal v súlade s ustanoveniami tohto odseku, kĺdle sa považuji za
nakazené salmonelou'

Zásady pri používaníantimikľobiálnych látok:

o

o
o
o

Použitie antimikrobiálnych látok môže by' uskutočnenélen so súhlasom a pod dohľadom
príslušnejRVPS.

K ošetľeniumôŽu

bý

použitélen antimikľobiálne látky ľegistrované uŠrvglv Nitľe'

Použitie sa zakladá na výsledkoch bakteriologického odberu vzoľiek a testovania citlivosti na
antimikľobiálne látky vždy, keď je to moŽné;
PoŽiadavky na použitie antimikľobiálnych látok sa nevzťahujú na |átky, mikĺoorganizmy
alebo pľípľavkypovolené na použitie ako krmne doplnkové látky v súlade 8lánko.''
'
3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach použivanýchvo výžive zvierat.
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ĺ.3. Registľácia a schval'ovanie chovov
Všetky komerčnéchovy moriek, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády SR č. 29712003 Z. z.
musia bý schválené ľozhodnutímpríslušnejRVPS. Chovy môžu bý' schválené, len ak spĺĺajĺ
požiadavky tohto nariadenia.
SVPS SR ľegistľujeschválené chovy moriek a pridel'uje im veteľinárne úradnó čĺslo
v súlade s $ 39 zäkonaé.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Zoznarĺlschválených chovov hydiny sanachádza na webovej stránke ŠvpsSR: www.svps.sk.

ĺ.4. Stľuktúľapľodukcie krmiva pľe hydinu a schéma odbeľu vzoriek

kľmív

pľoducenti kŕmnych suľovín

I
výrobcovia kompletných kŕmnych zmesí

nutričná kontľola
Ústľedným kontľolným a skúšobným
ústavom pol'nohospodáľskym

(UKSUP)

chovatelia

úľadnékontroly (RvPs)

V

ľegistľovaných vyrobniach kŕmnych zmesi UKSUP kontroluje nutričnúhodnotu krmív a ich
zhodu v zmysle Nariadenia vlády č. 44012006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v zneni neskorších
predpisov.
Zdravotni nezávadnosť používanýchkrmív priamo u chovateľa kontrolujú úľadníveterinárni
lekári - inšpektori príslušnýchRVPS v zmysle metodického pokynu o úradných kontrolách
(inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odber úradných vzoriek na ana|ýzy v zmysle plánu
Veteľináľnej prevencie a ochľany krmív (ďalej len ,,VPo krmív"). Tieto plány sú vypľacovanéna
základe Národného Plánu kontľoly kľmív, ktorý pripravuje UKSUP v spolupráci so ŠvpsSR.
V rámci VPo krmiva sú úľadnévzorky odoberané náhodne priamo u chovateľa, pričom počet
odberov a typ kľmiva stanoví Švpssn.
V prípade, ak je chov moriek pozitivny na prítomnosťinváznych salmonel, tak v ľámci
epizootologického šetľenia (v súlade s bodom č. 1 1) úradný veterináľny lekár - inšpektor odobeľá
úľadnévzorky krmiva, ktoré sú podávané zvieratŕtm na farme a vody na ĺapájanie nezávisle
od VPO krmiva.
V prípade, keď úľadnévzoľky krmív na faľme sú pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo SR,
hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetrenia a prijatie opatrení stanoví UKSUP spolu
s príslušnou RVPS. V prípade, ak sú úľadnévzorky kľmnych zmesí na farme pozitívne a kŕmna
zmes pocháďza zo zahraničia, pozitivny ntiez je nahlásený prostredníctvom RAPID ALERT
systému.

Hodnotiacim kritériom je neprítomnosť záľodkov ľodu Salmonella v I g kľmiva v súlade
s Nariadením vlády č. 43812006 Z. z. o neŽiaducich látkach v kľmivách a o iných ukazovateľoch
bezpečnosti a použiteľnosti krmív v zneni neskorších predpisov (nulová toleľancia pre ľod
Saĺmonella).
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15. Vedenie zäznamov na faľmách
Evidencia zŕuĺarnovv chovoch moriek musí bý' v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu
aRady (ES) č. 85212004 z29.aprila2O}4 v platnom zneni. Prevádzkovatelia chovov moriek na
požiadanie sprístupnia všetky záznamy vedené na farmách orgánom štátnej správy vo veterináľnej
oblasti.

Evidencia musí obsahovat' najmenej tieto záznamy
Pľe chov

z

:

údaje o faľme (názov a adresa prevádzkame, osoba zodpovednáza aktivity na farme)

situačný plán farmy
technológia a systém chovu
otganizácia chovu
meno a adľesa súkľomnéhoveteľinárneho lekáľa' ktoľý vykonáva veterinárnu starostlivosť
na faľme
zabezpečenie asanácie na farme
proces odstľánenia trusu a podstielky
plán činnosti DDD (D er atizácia, Dezinfekcia, Dezinsekcia)
pôvod, množstvo a druh dodaného krmiva dodaného alebo pripravovaného na mieste
dátum dodania kľmiva
plán veterináľnej pľevencie
plán monitoringu v súlade s týmto programom
ambulantná kniha _ podávanie liečiv a vakcín zvieratám (dátum podania a ochľannélehoty)
evidencia veteľinárnych liekov, biologických pľostľiedkov pľe vykonanie DDD
evidencia premiestňovania zvierut;
evidencia kontroly zdravia a mortality zvierat;
evidencia návštev;
plán školenízamestnancov

evidencia vykonaných kontrol úradn;imi veterinámymi lekáľmi (úradnézáznamy

z kontroly)
plán kontľoly zdravotnej nezávadnosti vody
plán opatrení a technických vybavení v prípade extrémnych poveternostných podmienok

Pľe každý kŕdel':
osobitné a nemenné označenie každéhokŕdl'a v chove (identifikácia chovného
pľiestoľu (napr. číslohaly) v kombinácii s označením daného tuľnusu v danom roku)
dátum príjmu jednodňovej hydiny _ dátum naskladnenia,
vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny,
pľedpokladaný dátum vyskladnenia moriek na bitúnok;
evidencia kontroly úhynov,
sledovanie pľíjmukľmiva a vody,
prevedené vyšetrenia, zdravotné prehliadky a ďiagnóza stanovená ošetrujúcim veteľinárnym
lekárom a výsledky laboľatórnych vyšetrení,
výsledky kontľoly účinnostidezinfekcie,
výsledky vyšetľenína prítomnosť salmonel pľevedených v súlade s požiadavkami tohto
programu.

l9

16.

Pľílohy

.

Prílohač.1: Skúmanievzoriek
o Príloha č.2: opatrenia biologickej bezpečnosti na farmách
o Príloha č. 3: Vzor veteľináľnych opatrení pľi zisteni invénnych salmonel _ výkrmové morky
o Príloha č. 4:Yzor veterináľnych opatrení pri zistení invánnych salmonel - chovné moľky
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Pľílohač. 1

SKÚMANIE VZORIEK
1.

Pľeprava a prípľavavzoľiek

Vzoľky sa pošlúlaboratóľiám uvedeným vbode č. 5 v deň odberu expresnou poštou alebo
kuriérom. Musia byt' chránené pľed teplotami nad 25 "C a pred priamym slnečným Žiarením. V
laboratóriu sa vzorky uskladnia v chlade až do rozboru, ktoľý sa uskutočnído 48 hodín od ich
pijatia (do 4 dní od dátumu odberu).
Pár (páry) návlekov na nohy alebo gázových ponoŽiek sa opatrne rozbalí (rozbalia), tak aby
sa neuvoľnil príslušnýfekálny mateľiál, a vloži (vložia) do 225 ml pufrovanej peptónovej vody
(ďalej len,,PPV") zohiatej na izbovu teplofu .
Návleky na nohy alebo gázové ponožky sa ponoria do PPV, v prípade potľeby sa pridá viac
PPV.
Yzorka prachu sa pľednostne analyzuje osobitne. Príslušnýorgán však môže rozhodnúť
o spoločnej analýze párov návlekov na nohy alebo gázových ponoŽiek'
Vzorkou sa pokruži, aby sa kompletne namočila, a pokľačuje sa v teste podľa detekčnej metódy
uve9enej v bode 2 tejto prílohy.
Dalšie vzorky (napr. od chovných moľiek, alebo z liahní) sa pripravia v súlade s ustanoveniami
stanovenými v bode 2.2.2 prilohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 20012010 v platnom zneni.
2. Detekčnémetódy

Zist'ovanie prítomnosti baktéľiírodu Salmonella spp. sa musí vykonávat' podľa noĺmy IEN ISo
6579-1
3. Séľotypoqý ľozbor

_

NRL

Minimálne jeden izolát

z

každej pozitívnej vzorky

podľa White-Kauffmann-Le Minoľ schémy.

sa podrobí sérotypovému rozboru

Alteľnatívnemetódy
So zľeteľom na vzorky odobraté na podnet prevádzkovatel'a sa môžu použit'metódy analýzy
stanovené v článku 11 nariadenia Euľópskeho Paľlamentu a Rady (ES) č. 882l2OO4 o úradnýcĹ
kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiťoveľenie dodržiavania potravinového
a kľmivovéhopráva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvierutá u plutno11 zneni
namiesto metód prípľavy vzoľiek, detekčných metód a metód sérotypového rozboru stanovených
v prílohe č. 1., pokiaľ je to povolené v súlade s noľÍnouEN ISo 16140-2.
4.

Uskladnenie kmeňov
Laboratóiá zabezpečia, aby sa aspoň jeden izolovaný kmeň salmonely z jednej budovy, ktorý
každý rok odobeľie príslušnýorgán, uskladnil na účelybudúcej fagotypizácte a testovania
antimikľobiálnej citlivosti pouŽitím bežných metód odĹeru kuliúľ, r.to'. musia zabezpečit,
5.

celistvosť kmeňov na obdobie aspoň dvoch rokov.
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Pľíloha č. 2

Opatľenia biologickej bezpečnosti na faľmách
Na dosiahnutie najvyššejefektivity kontľolného programu pre salmonelové infekcie v chovoch
moriek je nevyhnutné efektívne implementovať opatrenia biologickej bezpečnosti v chovoch.

opatľenia biologickej bezpečnosti zahľňujú všetky chovateľskéazoohygienické postupy, ktoré
sa majú aplikovať na zýšenie úrovne hygieny fariem a pomahajú minimalizovať ťrziko výskýu
a šíreniainfekcie na farme medzi kľdľami.

Minimálne požiadavky opatľeníbiologickej bezpečnosti:

o
o
o
o
o
o
o
.
.

systém všetko dnu a všetko von má bý použitý prekažďý kľdel';
zavedený plán čistenia, DDD _ po depopulácii kŕdl'ov musí bý rcalizované dôkladné čistenie
budov, technológie a ostatných zanadeni a po čistenimábý vykonaná efektívna DDD;
monitoľing personálu, ktorý je v kontakte s hydinou;
čieľno- biely systém má bý zavedeĺý pľe peľsonál (spľchy a šatne);

minimalizovanie počtu ľudí,ktorí vstupujú na faľmu (návštevníci faľmy) azabezpečeĺie
informácie ohľadom osobnej hygieny a opatľeníbiologickej bezpečnosti zavedených na farme;
zabezpečenie informovanosti a školení pre zamestnancov fu*y;
vyšetrovanie kľmiva a vody uľčenépre hydinu;
bezpečnéodstľánenie podstielky, úhynov a iných odpadov;
spľávne vedenie záznarlov na farmách v súlade s bodom č. 15 tohto programu.

22

Príloha č. 3 - Vzoľ veteľináľnych opatľenípľi zistení inváznych salmonel - qýkľmovémoľky

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ SPRÁVA.
adľesa:

č. j.:

v

vybavuje:

......, dátum

OPATRENIA
Regionálna veterinárna

a

potľavinová

spľáva

(ďalej ,'RVPS ......"), ako oľgán

štátnej správyvoveterinárnej oblasti,príslušnýpodľa $ 8 ods.3 písm. e) avsúlade s 17 ods.3.
$
zákonač.3912001 Z. z. o veterináľnej staľostlivostiv zneníneskoršíchpredpisov

nariaďuje

pre:
Názov
ICO:

a

meno majiteľa prevádzkarne:

Faľma:

Uradné veterinárne číslofarmy:
Pľe halu č. .......

veteľináľne opatľenia pľi zistenĺ inváznych séľotypov salmonel
v kŕdl'och výkľmových moľiek

1. ohnískom nÍlkazy sa vymedzuje
prevádzkame) .........

hala č. .... v rámci chovu (názov a úradnéveteľinárne číslo

2.

Zakazuje sa:
akýkoľvek presun hydiny z ohniska a do ohniskanákazy
Termín: ihneď až do odvolania Zodpovedný:

3.

Nariaďuje sa:
po vyskladnení infikovaného kľdľa zabezpečit' bezpečnéodstránenie trusu
v súlade s pokynmi RVPS
Termín: ihneď po vyskladnení Zodpovedný:

3.
4.

a

podstielky

Naľiaďuje sa:
vykonat'dôkladnú očistu a dezinfekciu v hale......' .. (uviesť spôsob).
Termín:
Zodpovedný:
Nariaďuje sa:
vykonať kontľolu účinnostidezinfekcie po čistenía dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetľenia steľov z povrchov hál pľed ďalším naskladnenim zvieiat.
Termín:
Zodpovedný:
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odôvodnenie:
Regionálna veterinárna a potravinová správa ..'.. nariaďuje tieto veterinárne opatrenia na ziĺklade
pozitívneho výsledku' laboratórneho vyšetľenia vzoriek odobratých dňa ....... a vyšetrených v
NAZOV LABORATORIA (č. protokolu ......... zo dňa........) v rámci Národného kontľolného
programu pre salmonelové infekcie v Kdľoch moriek v Slovenskej republike v ľoku 2020. Yo
vyšetrovanýchvzorkách bola zistenáprítomnosť sérotypu Salmoneĺla (DOPLNIŤ).
Poučenie o nátkazez
Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium
(vrátane monofázových kmeňov Salmoneĺla Typhimurium s antigénnym vzorcom 1'4,[5],12:i:-) sú
označovanéako invŕzne salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patiau ľudí
medzi najčastejšiea najváŽnejšie alimentáľne nákazy. Pizĺaky, ktoré vyvolávajú invá.zne
salmonely u ľudíbývajú vel'mi väžnea u detí, senioľov a oslabených jedincov môžu bý až život
ohĺozujúce.Hydina patĺi medzi častý rezervoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu pľekonali
auzdravili Sä, môžu bý' trvalým zdrojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale predovšetkým
kontaminujú bakteľiami produkty určenéna ľudskúspotľebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka

Doľučuje sa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bratislava

RUVZ
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Príloha č.4 -Yzor veteľináľnych opatľenípľi zistení inváznych salmonel

- chovné moľky

REGIoNÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINoVÁ SPRÁVA.
adresa:

č. j.:

......., dátum

vybavuje:

OPATRENIA
Regionálna veterináľna

a

potravinová

správa

(ďalej ,,RVPS ......"), ako orgán

štátnej správyvoveteľinámej oblasti,príslušnýpodľa $ 8 ods.3 písm. e) avsúlade s $ 17 ods.3'
zäkona č. 3912007 Z. z. o veteľinrĺľnejstarostlivosti v zneni neskorších pľedpisov

pľe:
Názov
ICO:

nariaďuje
a

meno majiteľa prevádzkaľne:

Farma:
Úradné veterinárne číslofarmy:
Pľe halu č. .......

veteľináľne opatľenia pľi zistení inváznych sérotypov salmonel
v kŕdl'och chovných moľiek

5.

ohniskom nákazy savymedzuje hala č. '... v támci chovu (názov
prev ádzkame) .........

6.

odvolania

-

Zodpovedný:

Nariaďuje sa: (VYBRAŤ z nĺoŽNoSTÍ:)
usmrtenie všetkej hydiny zhaly č. ...... s následným neškodn1im odstľánením kadáverov
v asanačnom podniku
porazenie a následné spľacovanie všetkej hydiny zhaly č. ...... postupmi, ktoľésú v súlade
s právnymi pľedpismi o hygiene potľavín

Termín:
8.

číslo

Zakazuje sa:
akýkol'vek presun hydiny z ohniska a do ohniskanákazy
Termín: ihneď až do

7

a úľadnéveterinárne

Zodpovedný:

Neinkubované násadové vajcia pochádzajtĺce zkĺďľa č,. '.
neškodnéodstránenie v asanačnom podniku
Termín: ihneď aŽ do

odvolania

Zodpovedný:
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9.

-

Násadové vajcia pochádzajice zkÍdľa č. ....., nachädzajtlce sa v liahni
neškodnéodstľánenie v asanačnom podniku

Termín: ihneď aŽ do

odvolania

Zodpovedný:

10. Nariaďuje sa:

po vyskladnení infikovaného kŕdl'a zabezpečiťbezpečnéodstránenie trusu
v súlade s pokynmi RVPS

Termín: ihneď po

vyskladnení

a

podstielky

Zodpovedný:

11. Naľiaďuje sa:
vykonať dôkladnú očistu a dezinfekciu v hale......... (uviesť spôsob).
Termín

Zodpovedný:

12. Naľiaďuje sa:

vykonať kontrolu účinnostidezinfekcie po čistenía dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetrenia steľov z povrchov hál pľed ďalším naskladnenim zvierat.
Termín:

Zodpovedný:

odôvodnenie:
Regionálna veterinárna a potravinová správa ....' nariaďuje tieto veteľinárne opatľenia na základe
pozitívneho výsledku laboratórneho vyšetľenia vzoriek odobratých dňa ....... a vyšetrených v
NÁZOV LABORATORIA (č. protokolu ......... zo día......'.) v ľámci Národného kontrolného
pľogramu pre salmonelové infekcie v kľdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2020. Yo
vyšetľovanýchvzorkách bola zistenáprítomnosť sérotypu Salmonella (DOPLNIŤ).
Poučenie o nákaze:
Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteritidis a Salmonel/a Typhimurium
(vrátane monofázových kmeňov Salmoneĺla Typhimurium s antigénnym vzoľcom 1,4,[5],12:i:-) sú
označované ako invázne salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito séľotypmi patria u ľudí
medzi najčastejšieanajvážnejšie alimentáľne nákazy. Pnznaky, ktoré vyvolávajú invázne
salmonely u ľudíbývajú veľmi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu bý aŽ žívot
ohrozujúce. Hydina patn medzi častý rezervoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu prekonali
a uzdľavili S&' môžu bý trvalým zdrojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale pľedovšetkým
kontaminujú baktériami produkty určenéna l'udskú spotrebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka
Doručuje sa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bľatislava

RUVZ
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