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Tento kontľolný progľam sa vzťahuje na všetky komeľčné kŕdle brojlerov kury domácej
(Gallus gallus) v Slovenskej republike.

Prosľam sa nevzťahuie na:

1. pľvovýľobu na súkromné domáce použitie
2, pľvovýľobcov, ktoľí sú iba registrovaní na oddelení (odboľe) hygieny potravín

a potľavinového dozoru miestne príslušnej ľegionálnej veterináľnej a potravinovej správy
(ďalej ,,RVPS") podloa $ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 3912007 Z. z. o veteľináľnej
staľostlivosti v znení neskoľších predpisov, za pľedpokladu, že spíĺajĺ požiadavky, ktoré
im ukladá nariadenie vlády sR č. 35912011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
niektoré potravinárske prevádzkame a na malé množstvá.

1. Ciele pľogľamu

Tento pľogram sa uplatňuje od 1 . januáľa2020 do 31. decembra2020.

Ciel'na zníženie výskýu Salmoneĺla Enteľitidis a Salmoneĺla Typhimurium (vrátane monofazových
kmeňov Salmonelĺa Typhimurium s antigénnym Vzorcom 1,4,|5f,I2:i:- (ďalej len ,,Salmoneĺĺa
Typhimurium")) v kľdľoch brojlerov Gallus gallus (ďalej len,,cieľ Únie") sa stanovuje ako:
- znižeĺie maximálneho ročného percentuálneho podielu kĺdľov brojleľov, ktoré zostávajú

pozitívne naSalmoneĺĺaEntentidisaSalmoneĺĺaTyphimurium, natoÄ alebo menej.

Kontrolný program sa kaŽdoročne vyhodnocuje.

- Úľadné vzoľky v chovoch sú odoberané a zasielané do Národného ľeferenčného laboratória
pre salmonely (ďalej len ,,NRL.') _ Štátny veterináľny a potľavinový ústav _ Veterinámy
a potľavinový ústav Bratislava (ďalej len ',ŠVPÚ 

_ VPU Bratislava") _ prostľedníctvom
úradných veterináľnych lekárov z miestne príslušných regionálnych veterinárnych
a potravinových správ (ďalej len ,,príslušných RVPS"), ktoľí takisto nariaďujú veterinárne
opatľenia v prípade pozitívnych výsledkov.
Uradné vzorky môžu bý' odoberané aj súkľomn;inni veterinárnymi lekármi poverenými na
výkon štátnych veterinárnych činností po dohode a podpísani zmluvy s príslušnou RVPS.

Vzoľky z iniciatÍvy prevádzkovatel'a potravináľskeho podniku sú odoberané prostľedníctvom
súkľomných veterináľnych lekárov (ďalej len,,SVL") zabezpečujúcich veterinárnu starostlivosť
v daných kľdľoch.

2, Právny podklad pľogľamu

Právn5zm podkladom národného kontľolného pľogramu sú

Zátkon č.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivostiv zneĺi neskorších predpisov (ďalej len
,,zálkon č.3912001 Z. z'")

Naľiadenie č. 2160l200É,ns Európskeho parlamentu aRady zol7.novembľa 2003
o kontrole salmonely a ostatných špeciÍikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich
z potravin (ďalej len,,nariadenie č. 21 60 l 2003 lBs)
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Naľiadenie vlády sR č. 62612004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz (ďalej
len,,nariadenie vlády č. 62612004 Z.z.'o)

o zníženie výskýu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v kŕdľoch brojleľov,
stanoveného vnaľiadení (ES) č,.2l-60/2003 (ďalej len ,,nariadenie Komisie č.200l2OI2"),
vznení Naľiadenia Komisie (EU) č. 2019t268 z 15. februára 2Ol9, ktoľým .u -"rriu
nariadenia (EU) č. 2OO1201O, (EU) č. 5I7I2OI1, (EU) č.2OOI2O12 a (EU) č. l1.9O/2O12,
pokiaľ ide o určité metódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmonella aodber vzoriek
zhydiny.

Nariadenie Komisie (ES) č. 117712006 z 1. augusta2006, ktor;ým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216012003, pokiaľ ide o požiadavky na pouŽívanie
špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny
(ďalej len,,nariadenie Komisie č. 1 177 12006")

Pľíslušnými oľgánmi zodpovednými za kontľolu a koordináciu plnenia programu sú orgány štátnej
spľávy vo veteriniíľnej oblasti.

3. Vymedzenie pojmov

Na účely tohto programu sa uplatňujú nasledovné definície:

a, kŕdelo _ znamená všetku hydinu rovnakého zdravotĺého stavu držani v tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohľade, a tvoriacu jednu epizootologickú jednotku; v prípade
hydiny vzastrešenom zariadení sem patna všetky vtáky, ktoré žijú vtom istom pľiestore
na dýchanie;

infikovaný kŕdelo - na účely overenia dosiahnutia cieľa Únie sa kŕdeľ brojlerov považýe za
pozitivny v prípade' že sa zaznamená výský Salmonella Enteritidis a Salmonella
Typhimurium (iných, ako kmeňov očkovacej látky) vo vzorke zkÍdľabrojlerov. Pozitívne
krdle bľojleľov sa počítajú ibaraz vľámci jedného turnusu, odhliadnuc od počtu odbeľov
vzoriek a testov, a nahlásia sa iba v pľVom ľoku zistenia. Na účely ciel'a Spoločenstva sa
kĺdeľ bľojlerov považuje za infikovaný aj v prípade, keď výský Salmonelĺa Enteritidis a
Salmonella Typhimurium nie je zaznamenaný, ale prítomnosť antimikrobiálnych látok alebo
efekt bakteriálneho rastového inhibítora áno;

c. podozľivý kŕdel' - za podozľivý sa považuje kľdeľ v prípade' že sa zaznamenä výskyt
Salmonella sp. v jednej alebo vo viacerých vzoľkách odobľaných v kŕdli, a nie sú známe
výsledky sérotypizácie;

d. invázne sérotypy salmonel na účely tohto programu sú:
a. SalmonellaEnteritidis
b. Salmonella Typhimuľiun1 vrátane monofázových kmeňov Salmonetta Typhimurium

s antigénnym vzorcom 1,4,|5l,I2:i:- (ďalej len,,SalmonellaTyphimurium,,);

e. úľadný veterinárny lekáľ je veteľinámy lekáľ podľa $ 12 zákona č. 39l20O7 Z. z.
o veterinámej starostlivosti v platnom zneni;

b
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f. úradné vzoľky - vzorky odobraté úradn1imi veteľináľnymi lekármi alebo súkľomn;ými
veterináľn;rmi lekármi poverenými na výkon štátnych veteľinámych činností po dohode
a podpísaní zmluvy s príslušnou RVPS;

g. potľavináľsky podnik _ akýkoľvek podnik, či uŽ pre zisk alebo nie, štátny alebo súkromný,
vykonávajúci ktorukoľvek z činností súvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom vyroby,
spracúvania alebo distribúcie potravín;

h. pľevádzkovatel' potľavináľskeho podniku _ ýzické alebo právnické osoby zodpovedné
za zabezpečenie toho, aby sa v potľavinárskom podniku plnili požiadavky potravinového
präva (ďalej len,,PPP");

i. ďalšie pojmy sú uvedené v

o Naľiadení vlády sR č,. 29'712003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovani a dovoze ztretich krajín'

o Nariadení vlády sPtč.62612004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz,
o Nariadení (ES) č.17812002 (všeobecné potľavinové právo).

4. Štľuktúľa a oľganizácia pľíslušných oľgánov

Centrálnou autoľitou, ktorá zodpovedá za kontrolu a koordináciu implementácie tohto progľamu
je Štátna veterináľna a potravinová spľáva Slovenskej republiky (ďalej ,,ŠVPS SR").

orgánmi zodpovedn;iĺni za implementáciu tohto pľogľamu sú ľegionálne veterinárne
a potravinové správy (ďalej ,,RVPS") (40).

Ministeľstvo pôdohospodáľstva a rozvoja vidieka SR
- schválenie národného kontrolného progľamu
- zverejňuje pľogľam prostredníctvom vestníka Ministerstva pôdohospodárstva arozvoja

vidieka SR
- potvrdzuje mimoriadne núdzové opatľenianarlávrhhlavného veterinárneho lekára

Státna veteľináľna a potľavinová spľáva SR
- vypľacovanie národného kontrolného progľamu
- vyhodnotenie monitoringu v SR
- predkladanie ľočnej spľávy Európskej Komisii
- návľh rozpočtu Ta vykonanie náľodného kontrolného pľogľamu ministrovi

pôdohospodárstva a rozv oja vidieka SR

Regionálna veterináľna a potľavinová spľáva
- zabezpečenie odberu úľadných vzoriek
- implementácia a kontrola monitoľingu v chovoch
- vyhodnocovanie monitoľingu anákazovej situácie v regióne
- nariadenie opatrení v prípade zistenia infekcie invŕ.znymi salmonelami
- kontrola plnenia naľiadených veterinárnych opatľení
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Štĺtny veteľinárny a potľavinoly ústav:

Veteľináľny a potľavinový ústav Košiceo Veteľináľny ústav Zvolen
- vykonáva laboľatóľnu diagnostiku
- odovzdáva výsledky testovaní NRL

Veteľináľny a potľavinovy ústav Dolný Kubín - NRL pľe antimikrobiálne látky
- vykonáva laboratóľnu diagnostiku salmonel
- odovzdáva výsledky testovaní NRL pľe salmonely
- vykonáva konfiľmačné analýzy v prípade zistenia inhibičných látok skríningovým vyšetrením

Veteľĺnárny a potľavinový ústav Bľatislava - NRL pľe salmonely
- vykonáva laboratóľnu diagnostiku
- bakteriologické vyšetrenie úľadných vzoriek, sérotypizácia izolätov
- vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetľení za SR
- odborný servis
- evidencia výsledkov vyšetrení v elektľonickej forme

5. Diagnostika _ schválené laboľatóriá

Laboľatórna diagnostika vzoriek odobratých v rámci tohto programuzaMŤa:
' bakteriologické vyšetrenie na prítomnosť invaznych salmonel (kultivácia, typizácia, test

antimikrobiálnej citlivosti a test na pľítomnosť inhibičných látok) vzoľiek odobľatych od
zvierat v súlade s bodom č. 9 tohto progľamu;

' bakteriologické vyšetrenie na pľítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
zo steľov z povľchov hál na kontľolu účinnosti dezinfekcie v súlade s bodom č. 10, pričom
stery pochádzajice z jednej haly musia bý'vyšetľené ako 1 vzorkabez ohľadu na počet sterov;

' bakteriologické vyšetľenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
kľmív vrátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 11;

' bakteriologické vyšetrenie na prítomnost' inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoriek
vody používanej na napájanie hydiny v súlade s bodom č. 1 1.

Základnú diagnostiku vykonáva Štátny veteľinárny a potravinový ústav:
o Veterinámy apotravinový ústav Bľatislava (VPU Bratislava);
o Veterinámy apotravinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veterinarny apotľavinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veterináľny ústav Zvolen(VU Zvolen).

Náľodným refeľenčným laboratóľiom (NRL) je VPU Bratislava, ktorý jediný môže vykonávať
laboratóľnu diagnostiku úradných vzoriek, sérotypizáciu a uskladňuje izoiáiy.

Postup skúmania vzoriek použivaný štátnymi veterinárnyni laboratóri aĺri zaúčelom diagnostiky
sanachádza v prílohe č. 1.

Laboratóná' ktoľé vykonávajú analýzlvzoriek v rámci tohto progľamu musia mať systém kvality
v súlade so štandaľdom ISo17025 a musia bý pod kontľolou náľodného refeľenčného 1aboratória.

Diagnostika vykonávaná v iných laboratóiách, ako tých, ktoré sú uvedené vtomto bode, sa
neuznáva na účel monitoringu v súlade s |ýľnto pľogramom.
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6. Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovate|'a

Na základe $ 37 zákonač.3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti je vlastník, držiteľ alebo iné
fyzícké alebo pľávnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, príp. prevádzkovateľ liahne
povinný bez meškania hlásiť orgánu veterinámej spľávy každé podozrenie na pľítomnosť zoonóz
a pôvodcov zoonóz (ĺnváznych salmonel) alebo laboratóme potvľdenie ich výskýu v chove
a umoŽniť vyšetľenie chovu.

V pľípade porušenia zäkoĺa, dopustí sa vlastník, ďržiteľ podľa $ 48 zákona č.3912007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, priestupku a podľa $ 50 tohto zékona iného správneho deliktu.

Povinnosti chovatel'a

. spracovať a dodržiavať plán DDD činnosti na farme a viesť evidenciu o všetkých
dezinfekciách a preventívnych opatreniach;

. je povinný vykonať monitoring v súlade s bodom č. 9;

. je povinný viesť záznamy na farme v súlade s bodom č. 15.

Odporúčania pre chovatel'a

Spracovať a dodržiavať spľávnu chovateľskú prax - opatrenia biologickej bezpečnosti,
ktorázahľňuje všetky chovateľské postupy od naskladnenia jednodňových kurčiat až po
vyskladnenie. opatľenia biologickej bezpečnosti sú súhľnom chovateľských a zoohygienických
opatrení, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov, pomáhajú znižovať ľiziko zavlečenia infekcie a
minimalizujú možnosť šírenia infekcie v rámci chovu.

7. Pľemiestňovanie hydiny

Premiestňovanie podlieha veterinámej kontrole a vykonáva sa podľa Naľiadenia vlády Slovenskej
republiky č. 29712003 Z. z. o zdľavotných podmienkach pri 1ýmenách hydiny a násadových vajec
s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze ztretích krajín v platnom zneni (ďalej len
,,nariadenie vlády sP.č.29712003 Z. z.").

8. Kompenzácie pľi ozdľavovaní

Laboľatórna diagnostika úľadných vzoriek (odobľatých od zvierat a vzoľiek kľmív v rámci
epizootologického šetrenia) je hľadená zo štátneho rozpočtu.

$ 45 zákona č. 3912007 Z. z. upľawje náhľadu škody, ktoľá bude vyplatená vlastníkovi
zvletat v dôsledku výskýu zoonózy.

a

a
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9. Monitoring salmonel v kŕdl'och brojlerov v roku 2020

Rámec odberu vzoriek zahtňa všetky komerčné kŕdle bľojleľov Gallus gallus v SR.

Monitoring sa skladá z dvochnavzájom sa dopĺňajúcich súboľov aktivít:
1. na podnet PPP (chovatel'a) prostredníctvom súkĺomného veteľinárneho lekára; chovateľ na

svoje vlastné náklady zabezpeči odbeľy vzonekprostredníctvom súkromného veterinámeho
lekára a laboratórne vyšetľenie vzoriek v laboľatóriách uvedených v bode č. 5

2. ako úradné odbery vzoľiek plne hľadené zo štátneho rozpočtu; úradné odbery vzoriek
zabezpečujú RVPS prostredníctvom úľadných veterináľnych lekárov.

A: oDBER VZoRIEK Z INICIATÍVY PPP:

odber vzoľiek na podnet PPP sa uskutočňuje v rámci tÍoch týždňov pľed pľemiestnením brojlerov
na bitúnok, zkaždého kľdl'a.

Výnimka:
Príslušná RVPS môže povolit', že odber vzoľiek ziniciativy PPP bude vykonaný aspoň z jedného
kŕdl'a bľojlerov v jednom zástave v chove s niekoľk1foni kŕdľami, ak:

1 ' sa uplatňuje systém všetko dnu - všetko von;
2. sa uplatňujú rovnaké chovatel'ské postupy pri všetkých kŕdľoch;
3. je pre všetky krdle spolo čný zdroj potravy a vody;
4. ak sa najmenej počas šiestich posledných zástavov vykonávalo testovanie na Salmonetla spp.

podľa pravidla stanoveného vprvom odstavci tohto bodu u všetkých kľdľov v chove, a aspoň
z jednóho z týchto zástavov boli odobľaté úľadné vzorky (zo všetkých kŕdľov)

5' všetky výsledky testovania na Salmonella Ententidis alebo Salmonella Typhimurium boli
negatívne'

V pľípade, že sú brojlery držané dlhšie ako 81 dní, alebo spadajú pod organické
pol'nohospodáľstvo, príslušné orgány môŽu povoliť odbeľ vzoriek z iniciativy PPP v ľámci šiestich
týŽdňov pred pľemiestnením brojleľov na bitúnok.

n: ÚRĺn ODBER VZORIEK N UCELY KONTROI,Y

Uradný odber vzoriek počas roka 2020 musí zahŕňať aspoň 1 kŕdel' z l0 oÄ chovov bľojlerov
v danom regióne s počtom hydiny vyšším ako 5 000 kusov. odber môŽe byt'vykonany nábáze
nzikavždy,keď to príslušná RVPS považuje zapotrebné.

V kŕdl'och vybľaných pľe úľadný odbeľ vzoriek sa RVPS snaží zabezpečit' tento odber
v pľvom polľoku 2020, t. j.v teľmíne do 30.6.2020.

a. Tie RVPS, v príslušnosti ktorých sa nachádza do 10 chovov brojlerov, musia odobľat' úradnó
vzoľky minimálne z 1 chovu; pľičom vzoľky musia bý odobľaté aspoň z jedného kľdľa v chove;

b. RVPS, v príslušnosti ktorých sa nachádza 11 a viac chovov bľojierov, musia odobrať úradné
vzorky minimálne z 2 chovov brojleľov; pričom vzorky musia byt' odobraté aspoň z jedného
kľdľa v chove.

7

Pri hodnotení ľizika pľe výbeľ chovu na vyšetrenie musia RVPS zohľadnit'najmä:



. výskyt salmonel v danom chove v predchádzajucíchturnusoch;

. výskyt salmonel na bitúnku u brojlerov pochádzajicichz príslušného chow.

odbeľ vykonaný príslušnou RVPS môže nahĺadit' odber z iniciativy PPP, ak zostane zachované
pravidlo odberu podľa bodu 9.A.

Postup pľi odbeľe vzoľiek (z iniciatívy PPP, ako aj úradných vzoriek)

o Vzorky sa odoberajú aspoň dvoma páľmi návlekov na nohy.
o V prípade kľdľov bľojlerov chovaných vo voľnom výbehu sa vzorky môžu odoberať len vo

vnútľi budov chovných zaiadeĺi.
o Všetky návleky na nohy (z jedného kŕdľa) sa môžu spojiť do jednej vzorky.
o V kľdľoch s počtom bľojlerov menej ako 100, kde nie je možné vstupiť do budovy a použiť

návleky na nohy kvôli obmedzenému priestoru, je moŽné tieto návleky nahĺadiť ručnými
návlekmi ľovnakého druhu, ktoré bývajú používané na odber prachu. Tampónmi sa zotľú
povľchy kontaminované čeľstvými fekáliami, alebo pokiaľ to nie je moŽné, použijú sa iné
techniky na odber vzoriek.

Pľed navlečením návlekov na nohy sa ich povrch musí navlhčit'maximálnym ľegeneľačným
roztokom (MRD: 0,8 oÁ chlorid sodný, 0) oÁ peptón v sterilnej deionizovanej vode) alebo
sterilnou vodou, alebo iným roztokom schváleným NRL podľa článku 11 nariadenia (ES) č.
216012003. Pľípadne sa návleky na nohy môŽu pred použitím sterilizovať roztokom
v autoklávových vakoch alebo nádobách. Je zakázane použivať vodu s obsahom
antimikrobiálnych látok alebo pľidaných dezinfekčných látok. odporučaný spôsob navlhčenia
návlekov na nohy je naliať tekutinu dnu pred ich natiahnutím na nohy.
Je potrebné zabezpečiť, aby boli pri odbere vzoriek primerane zastúpené všetky oddelenia
budovy chovného zaiadeĺia.Každý pár by mal pokryt' približne 50 "Ä plochy budovy.
Po ukončení odbeľu vzoriek sa návleky na nohy musia opatrne odstrániť, aby sa príslušný
materiál neuvoľnil. Návleky sa môŽu prevrátiť, aby sa na nich materiál udržal' Umiestnia sa do
vrecka alebo nádoby a označia sa.

a

a

a

Príslušná RVPS sa môže ľozhodnúť zvýšit' minimálny počet vzoľiek, aby sa zabezpeči|
reprezentatívny odber ĺa záklaďe hodnotenia epizootologických parametľov v jednotlivých
prípadoch, a to konkľétne podmienok biologickej bezpečnosti, rozloženiaalebo veľkosti Kdľa, alebo
iných relevantných podmienok.

Pľíslušná RVPS sa môže rozhodnút'pľe náhľadu jedného páľu návlekov na nohy vzoľkou
pľachu s hmotnosťou 1 00 g odobranou z viaceľých miest v chove, kde sa na povrchu jasne nachádza
prach. Ako alternatíva sa môŽe na ztvomaždenie pľachu z vtacerých plôch v chove pouŽiť jeden
alebo niekoľko navlhčených látkových tampónov s celkovou plochou najmenej 900 cm2, pričom
trebazabezpečiť, aby bol každý tampón na obidvoch stľanách riadne obalený prachom.
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Žiadanka a Pľotokol o úľadnom odbeľe vzoľiek

Pri odbere úradných vzoriek okľem Žiadanky úľadný veteľináľny tekáľ vyplní aj Pľotokol
o úľadnom odbeľe vzoľiek v rámci Národného kontrolného programu pľe salmonelové infekcie
v krdľoch brojlerov (pľíloha č. 3).

Pri odbere úradných vzoriek musí byto vykonaná kontľola dodržiavania zoohygienických
pľeventívnych opatrení a sanitačného pľogramu v kŕdli. Jeden originál protokolu o úľadnom
odbere vzoriek úradný veteľináľny lekár odovzdáptevádzkovateľovi chovu a druhý originál zostáva
na príslušnej RVPS.

Reziduá inhibičných látok

V pľípade úradných odberov avŽdy, keď sa to považuje za vhodné musí RVPS zabezpečit' aj
kontľolu používania antimikľobiálnych látok, aby bolo isté, že výsledky testovania na salmonely
neboli ovplyvnené pouŽitím týchto látok.

Táto kontrolazahŕňa:
o kontľolu dokumentácie používania antimikrobiálnych látok

a/alebo
o laboľatóľne vyšetľenie na pľítomnost'ľeziduí inhibičných látok (ďalej len,,RIL'.)

Keď Sa nezisti prítomnosť iĺvžľ'nych séľotypov salmonel, ale zistí sa prítomnost'
antimikľobiálnych látok alebo efekt bakteriálneho rastového inhibítoľa, lďdeľ brojlerov sa
považuje zapozitívny.

Uradné vzorky určené na vyšetrenie Rlĺ môžu bý'vyšetrené vo VPU Bratislava, VPU Dolný
Kubín a VPU Košice (ďalej ,,ústavy"). Ústavy uyŕonujĺ vyšetrenie na RIL mikľobiologickou
metódou orsTAR" a PREMI TEST-om. V prípade pozitívneho testu sa vykoná vyšetrenie na
prítomnosť bakteriostatík v VPU v Dolnom Kubínó metódami HPLC. Požadováné vyšetienie na RIL
úľadný veterinárny lekár príslušnej RVPS musí uviesť aj do Žiadaĺky.
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vzoľku odo z
dôkladne
len

na luboratórne vyšetrenie - NKP pľe salmonelové infekcie,' (ďa\ej
ktorá sa nachädza na intemetovej stránke

Vzhľadom na fakt, že Wďeľ
predstavuje epizootologickujednotku' správne označenie kŕdľa (resp' turnusu) je nevyhnutné!

o V pľĺpade nespľávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzorky vyšetrené až po
doplnení potrebných informácií.

o ý prípade nespľávne odobľatej vzoľky (nedodľŽanie pľotokolu odberu) vzorky nebudú
vyšetľené, resp. nebudú brané ako vyšetrené v ľámci NKP' Vyšetrenie týchto vzoriek nebude hľadené
zrozpoétu SVPS SR a odber v lďdli bude potrebné zopakovať.



Výsledky a podávanie správ

Výsledky všetkých vyšetľení v kľdľoch brojlerov hlásia štátne veteľinárne laboratóľiá v SR
príslušným RVPS, chovateľom a súkromnému veterinámemu lekárovi. Ročnú správu o výsledkoch
hlásia RVPS v stanovenom termíne na Švps SR.

Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnost' inváznych séľovarov salmonel,
osoba zodpovedná za|aboratóľium, ktoľé uskutočňuje vyšetrenie, osoba vykonávajúca vyšetrenie a
vlastník krdľa, okamžite ozĺämia výsledky príslušnej RVPS, ktorá nariadi veterinárne opatľenia
v príslušnom chove a bezodkladne informujĺ Švľs sn.

Evidenciu o laboľatórnych vyšetľeniach v rámci tohto progľamu zhľomažďuje a sumarizuje NRL
- VPU Bratislava.

VPÚ Bľatislava zasiela každý mesiac na ŠVPS SR pľotokoly o vyšetrení úľadných vzoriek
a pľotokoly o vyšetľení vzoriek' ktoré sú pozitívne naitväzĺe salmonely.

Podávanie správ zahŕňaz
} celkový počet kľdľov (aspoň ľaz) testovaných na salmonelu počas daného ľoka
} celkový počet kŕdľov pozitívnych na Salmonella spp' (akýkoľvek sérotyp)
} počet kľdľov pozitívnych aspoň razna Salmonella Enteritidis alaIebo Saĺmonella Typhimurium
} počet pozitívnych kľdľov zakaždý konkrétny sérotyp, ľesp. bližšie nešpecifikované izoláty

Salmonella sp.

orgánom štátnej spľávy vo veterinárnej oblasti musia byt'k dispozícii minimálne tieto informácie

Spľávy sú podávané zvl'átšt' zaz
1) odbery vzoriek z iniciatívy PPP
2) tradné odbery vzoľiek
3) spolu za obidva tieto spôsoby odbeľov

Výsledky testovania sú povaŽované za dôležité informácie o potľavinovom ľeťazci.

10. opatľenia v pľípade podozľenia a zistenia inváznvch séľotypov salmonel

10.1. opatrenia v pľípade podozľenia

V prípade podozrenia na výskyt inváznych sérotypov v kľdli, t. j. do výsledkov sérotypizácie
vzorky pozitívnej na Salmonella sp., príslušná RVPS naľiadi veterinárne opatľenia v súlade
s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

účelom zabitia a neškodného odstľánenia pod kontľolou, alebo za účelom zabltla na
bitúnkoch určených príslušnou RVPS.

o V tomto prípade je s podozrivým Kdľom nakladané rovnako, ako s pozitívn1rm
kŕdl'om, a nariadené musia byť aJ opatrenia v súlade s minimálnymi poŽiadavkami
z bodu 10.2. tohto programu.

v pľevádzkaľni, ako aj všetky ďalšie opatľenia naľiadené príslušnou RVPS.
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10.2. opatrenia v pľípade zistenia inváznych séľotypov salmonel

V prípade, že sa zistí ýský iĺváznych sérotypov v kŕdli brojlerov, pľíslušná RVPS nariadi
veterinárne opatrenia a začne s epizootologickým šetrením s cieľom zistit' možný zdroj infekcie
v súlade s bodom č. 1l tohto programu.

Nariadené opatrenia musia byt'v súlade s nasledovn;imi minimálnymi požiadavkami:
1) Žiaďenkus hydiny nesmie opustit'halu, s výnimkou povolenia pľíslušnej RVPS za účelom

zabitia a neškodného odstránenia pod kontrolou, alebo za účelom zabitia na bitúnkoch
určených pľíslušnou RVPS. Úľadný veterinárny lekár na bitúnku je infoľmovaný o rozhodnutí
o zabití.

2) Po vyskladnení infikovaného kľdľa musí by' zabezpečené bezpečné odstránenie trusu
a podstielky v súlade s pokynmi príslušnej RVPS.

3) Musí bý vykonaná dôkladná očista a dezinfekcia v príslušnom kľdli.
4) Po očiste a dezinfekcii musí bý'vykonaná kontrola efektívnosti dezinfekcie odbeľom sterov

z povľchov hál, pľičom stery sú určené na bakteriologické vyšetrenie zamerané na salmonely
v NRL. Haly môžu bý' opätovne naskladnené len vtedy, ak sú výsledky bakteriologického
vyšetrenia kontrolných- steľov negatívne na invázne salmonely. Steľy z povrchov hál musí
sprevádzat' vyplnená Žiadanka s uvedením, že lde o steľy zpovľchov hál na potvľdenie
účinnosti dezinfekcie.

Vzoľ opatľení v prípade zistenia inváznych salmonel je uvedený v prílohe č. 4.

11. Epizootologické šetľenie - identiÍikácia možného zdroja kontaminácie

V prípade potvrdenia inváznych sérotypov salmonel príslušná RVPS vykoná epizootologické
šetrenie s cieľom zistiť možný zdroj nákazy, v rámci ktoľého overí možný pôvod infekcie v chove.

o musí bý' vykonaný úľadný odbeľ vzoľiek kľmív vľátane kŕmnych zmesí v chove
pouŽívaných na kŕmenie hydiny; keď je niektoľá vzorkapozitívna na salmonely, príslušný orgán
začne vyšetľovanie za účelom identifikácie zdroja kontaminácie prostredníctvom UKSÚP
v rôznych štádiách výoby; náklady na vyšetľenie krmív vrátane kímnych zmesí sú hradené zo
štátneho ľozpočtu; každilvzorku odobratú v súlade s týmto bodom musí sprev ádzať dôkladne
vyplnená Ziadanka, pľičom do anamnézy musí byt'uvedené: ,,odber vzoriek lľmív vľátane
Mmnych zmesí v rómci epizootologického šetľenia národného kontľolného progľamu pľe
salmonelové infekcie v Mdľoch brojleľov kury domócej,,;

o musí byt'vykonaný úľadný odber vzoľky vody používanej na napájanie hydiny za účelom
vykonania bakteriologického vyšetrenia na prítomnosť Salmonella spp'; náklady nä vyšetrenie
vody hľadí chovatel' sám;

o musí bý'prešetrené uplatňovanie pravidiel a kontľol týkajúcich sa odstraňovania a spľacovania
vedl'ajších živočíšnych pľoduktov;

o musia bý'prešetľené opatľenia biologickej bezpečnosti zavedenéna farme;
o musia bý'preverené všetky záznamy vedené na faľme.

Spľávu o epizootologickom šetrení zašle príslušná RVPS v elektľonickej forme na Švps SR.
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12. P oužívanie antimikľobiálnych látok

Antimikrobiálne látky sa nesmú používato ako osobitná metóda kontľoly salmonely u hydiny.

Antimikrobiálne látky sa môžu použit'|enza nasledovných qýnimočných okolností:

u hydiny nakazenej salmonelou a vykazujúcej klinické prĺznakyo ktoľé by jej mohli
spôsobovat' nadmeľné utľpenie; infikované krdle liečené antimikľobiálnymi látkami sa
budú naďalej povaŽovať zanakazené salmonelou. Toto použitie sa zakladá na výsledkoch
bakteľiologického odbeľu vzoľiek a testovania citlivosti na antimikĺobiálne látky;

Zásady pľi používaní antimikľobiálnych látok:

o Použitie antimikrobiálnych látok môŽe by' uskutočnené (v súlade s nariadením Komisie č.
11,7712006) len so súhlasom a pod dohľadom príslušnej RVPS.

o K ošetreniu môŽu by' pouŽité len antimikľobiálne látky registľované uŠrvBr v Nitre.

o Použitie sa zakladá na výsledkoch bakteriologického odberu vzoriek a testovania citlivosti na
antimikrobiálne látky vždy, keď je to možné;

o Požiadavky na pouŽitie antimikĺobiálnych látok sa nevzťahujú na látky, mikroorganizmy alebo
prípravky povolené na použitie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s článkom 3 nariadenia
(ES) č. 183112003 o doplnkových látkach pouŽívaných vo výžive zvierat.

13. Registrácia a schval'ovanie chovov

Všetky komerčné chovy brojlerov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády SR č. 29712003 Z. z.
musia bý'schválené ľozhodnutím príslušnej RVPS. Chovy môžu bý'schválené, len ak spĺĺajĺ
pož.i adavky tohto naľiadeni a.

SvPs SR ľegistľuje schválené chovy hydiny a pridel'uje im veteľináľne úradné číslo v súlade
s $ 39 zákonač.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Zoznam schválených chovov hydiny saĺachádza na webovej stránke Švps SR: www.svps.sk.

14. Šhuktúľa pľodukcie kľmiva pľe hydinu a schéma odberu vzoľiek kľmív

pľoducenti kŕmnych suľovín

nutľičná kontľola
výľobcovia kompletných kŕmnych zmesí {- Ústľedným kontrolným a skúšobným

polonohospodárskym
(UKSUP)

a

chovatelia

ústavom

úľadné kontľoly (RvPs)
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V ľegistrovaných výrobniach kŕmnych zmesí UKSUP kontroluje nutľičnú hodnotu kľmív a ich
zhodu v zmysle Nariadenia vlády č. 44012006 Z. z' o kŕmnych zmesiach v zneni neskorších
predpisov.

Zdravotni nezávadnosť používaných kľmív pľiamo u chovateľa kontrolujú úradní veteľinárni
lekári - inšpektori príslušných RVPS v zmysle metodického pokynu o úradných kontľolách
(inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odbeľ úľadných vzoriek na analýzy v zmysle plánu Veterinámej
prevencie a ochrany kľmív (ďalej len ,,VPo kľmív"). Tieto plány sú vypracované na základ,e
Národného Plánu kontroly krmív, ktorý pripravuje UKSUP v spolupráci so Švps SR. V rámci VPo
kľmiva sú úľadné vzorky odoberané náhodne priamo u chovateľa, pričom počet odbeľov a typ
kľmiva stanoví Švps sn.

V prípade, ak je chov bľojleľov pozitívny na pľítomnosť inváznych salmonel, tak v rámci
epizootologického šetrenia (v súlade s bodom č. 11) úradný veteľinámy lekaľ - inšpektoľ odoberá
úľadné vzorky kľmiva, ktoré sú podávané zvieratám na farme a vody na napájanie nezávisle
od VPO krmiva.

V prípade' keď úradné vzorky krmív na faľme sú pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo SR,
hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetľenia a prijatie opatľení stanoví UKSUP spolu
s príslušnou RVPS. V prípade, ak sú úradnévzorky kŕmnych zmesí na faľme pozitívne a kŕmna zmes
poďládzazo zahraničia,pozitivny náIezje nahlásený prostredníctvom RAPID ALERT systému.

Hodnotiacim kritéľiom je neprítomnost' zárodkov rodu Salmonella v 1 g krmiva v súlade
s Nariadením vlády č. 43812006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch
bezpečnosti a pouŽiteľnosti krmív v znení neskorších pľedpisov (nulová tolerancia pre rod
Salmonella).

15. Vedenie záznamov na faľmách

Evidencia záznamov v chovoch brojlerov musí bý' v súlade s nariadením Európskeho
Paľlamentu aRady (ES) č. 85212004 z29,apríIa2OO4 ohygiene potravín vplatnom zneni.
Prevádzkovatelia chovov bľojlerov ĺapožiadanie sprístupnia všetky zŕnnarrly vedené na farmách
orgánom štátnej spľávy vo veterinámej oblasti.

Evidencia musí obsahovat' najmenej tieto záznamy :

Pľe chov :

údaje o farme (názov a adresa prevádzkame, osoba zodpovedn á za aktivity na farme)
situačný plán farmy
technológia a systém chovu
organizácia chovu
meno a adresa súkromného veteľinárneho lekára' ktoý vykonáva veterinárnu staľostlivost'
na farme
zabezpečenie asanácie na faľme
proces odstránenia trusu a podstielky
plán činnosti DDD (D er atizácia' Dezinfekcia, Dezinsekcia)
pôvod, množstvo a druh dodaného krmiva dodaného alebo pľipravovaného na mieste
dátum dodania kľmiva
plán veterinámej prevencie
plán monitoringu v súlade s |ýmto programom
ambulantná kniha - podávanie liečiv a vakcín zvieratám (dátum podania a ochľanné lehoty)
evidencia veterináľnych liekov, biologických prostľiedkov pre vykonanie DDD
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evidencia premiestňovania zvierat;
evidencia kontľoly zdravia a moľtality zvierat;
evidencia návštev;
plán školení zamestnancov
evidencia vykonaných kontrol úradnými veterinárnymi lekármi (úradné záznamy z kontroly)
plán kontroly zdravotnq nezávadnosti vody
plán opatrení a technických vybavení v prípade extrémnych poveternostných podmienok

Pľe každý kŕdelo:
osobitné a nemenné označenie každého kŕdl'a v chove (identifikácia chovného pľiestoľu
(napľ. číslo haly) v kombinácii s označením daného turnusu v danom roku)
dátum príjmu jednodňovej hydiny - dátum naskladnenia,
vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny'
predpokladaný dátum vyskladnenia brojlerov na bitúnok;
evidencia kontroly úhynov,
sledovanie príjmu kľmiva a vody,
prevedené vyšetrenia' zdravotné prehliadky a diagnóza stanovená ošetrujúcim veterinárnym
lekárom a výsledky laboratórnych vyšetrení,
výsledky kontroly účinnosti dezinfekcie,
výsledky vyšetľení na prítomnosť salmonel prevedených v súlade s požiadavkami tohto
programu.

1ó. Pľílohy

o Príloha č. 1: Skúmanie vzoriek
o Príloha č.2: opatrenia biologickej bezpečnosti
o Príloha č. 3: Protokol o úradnom odbere vzoľiek
o Príloha č.4:Yzor veteľinámych opatľení pri zistení inváznych salmonel
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Príloha č. 1 SKÚMANIE VZoRIEK

1. Prepľava a pľíprava vzoľiek

Vzorky sa pošlú laboratóriám uveden1iĺn v bode č. 5 v deň odberu expresnou poštou alebo kuriéľom.
Musia byt'chránené pľed teplotami nad25 oC a pred priamym slnečným žiarením. V laboratóriu sa
vzorky uskladnia v chlade až do rozboru, ktorý sa uskutoční do 48 hodín od ich prijatia (do 4 dní od
dátumu odberu).

Vzoľky z núvlekov na topdnky:
a) Dva páry návlekov na topánky (alebo ,,ponoŽiek") je potrebné opatrne rozbaliť tak,

aby sa neuvoľnil príslušný trusový materiál, a vložiť ich do 225 ml pufľovanej
peptónovej vody (PPV) zohľiatej na izbovú teplotu.

b) Vzorkou je potrebné pol<rižit' , aby sa kompletne namočila, a pokľačovat' v teste podľa
detekčnej metódy uvedenej v odseku 2 tejto prílohy.

V prípade odsúhlasenia ISo noriem na prípravu trusu na účely zistenia salmonely sa uplatňujú
ISo noľmy analtrádzajú ustanovenia o príprave vzoľiek.
Yzorka prachu Sa pľednostne ana|yzuje osobitne. Pľíslušný orgán však môže rozhodnúť
o spoločnej analýze s párom návlekov na nohy.

2. Detekčné metódy

Zisťovanie prítomnosti baktéľií rodu Salmonella spp. sa musí vykonávat' podľa noĺmy IEN ISo
6579-r.

3. Séľotypový rozbor- NRL

Minimálne jeden izolát zkaždej pozitívnej vzorky sa podľobí sérotypovému rozboru podl'a schémy
White-Kauffmann- Le Minor.

4. Alteľnatívne metódy

So zreteľom na vzorky odobrané na podnet prevádzkovateľa sa môŽu použit'metódy analýzy
stanovené v článku 11 nariadenia Euľópskeho Paľlamentu a Rady (ES) č. 882/2oO4 o úľadnýcĹ
kontľolách uskutočňovaných s ciel'om zabezpečiť overenie dodržiavania potĺavinového
a kľmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvjeratá v piatnom znení,
namiesto metód prípravy vzoriek, detekčných metód a metód séľotypového ľozboru stanovených
v prílohe č. 1., pokiaľ je to povolené v súlade s noľTnou EN ISo 16140-2.

5. Uskladnenie kmeňov

Minimálne kmene izolované zúradných vzoľiek odobraných RVPS (aspoň jeden za jed,en chov za
ľok) sa uskladnia na účely budúcej fagotypizácie a testovania antimikľobiáinej citlivosti použitím
bežných metód odberu kultúľ,.ktoľé musia zabezpečit'celistvost'kmeňov nu oĹdobi. u'póĺ dvoch
ľokov. Príslušná RVPS, ľesp. ŠVPS SR môžu .o"hod.'ĺť aj o uskladnení kmeňov izolovaných zo
vzoriek odobratých z iniciatívy PPP.
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Príloha č. 2

Opatrenia biologickej bezpečnosti na faľmách

Na dosiahnutie najvyššej efektivity kontrolného programu pre salmonelové infekcie v chovoch
brojlerov je nevyhnutné efektívne implementovať opatrenia biologickej bezpečnosti v chovoch.

opatrenia biologickej bezpečnosti zahňujú všetky chovateľské azoohygienické postupy, ktoré
sa majú aplikovat' na zqýšenie úrovne hygieny fariem a pomáhajú minimalizovať nziko výskýu
a šírenia infekcie na farme medzi kľdľami.

Minimálne požiadavky opatrení biologickej bezpečnosti:

. Systém všetko dnu a všetko von má bý'pouŽitý prekúdý kľdel';

. zaveďený plán čistenia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizéĺcie _ po depopulácii kĺdl'ov musí bý
rea|izované dôkladné čistenie budov, technológie a ostatných zanadeni a po čisteni má bý
vykonaná efektívna dezinfekcia, dezinsekcía a deratizácia;

o monitoring personálu, ktorý je v kontakte s hydinou;
. čierno _ biely systém má bý' zavedený pre peľsonál (sprchy a šatne);
. minimalizovanie počtu ľudí, ktorí vstupujú na farmu (návštevníci farmy) azabezpeéenie

informácie ohľadom osobnej hygieny a opatrení biologickej bezpečnosti zavedených na farme;
. zabezpečenie informovanosti a školení pre zamestnancov farmy;
o vyšetrovanie krmiva a vody určenej pľe hydinu;
. bezpečné odstránenie podstielky, úhynov a iných odpadov;
o sPrávne vedenie záznamov na faľmách v súlade s bodom č. 14 tohto pľogramu.
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Pľíloha č. 3

Pľotokol o úľadnom odbeľe vzoľiek
(v ľámci Náľodného kontrolnóho pľogľamu pľe salmonelové infekcie

v kŕdl'och bľojleľov kury domácej (Gallus gallus)v Slovenskej ľepublike v roku 2020)

Regionálna veteľináľna a potravinová správa

Ú radĺý veterinárny lekárlkód :

Meno majitel'a prevádzkaľne:

Názov a adľesa prevádzkarĺe

Okres: Dátum vyplnenia:

Vyšetľovaný krdeľ (označenie, turnus) :

Úľadné veterinárne číslo prevá dzkame:

Súkľomný veteľinámy lekár: Prítomný: Eáno Enie

tr Úľadný odbeľ vzoľiek na účel kontľoly (vybrat' zmožnosti)
E 1 x ročne úradná vzorka z aspoň j edného kľdľa bľojleľov v chove (v ľámci vyšetľovan ých tO %

chovov s viac ako 5 000 kusmi brojlerov zaregiónazarok)
tr úradná vzorkaziného dôvodu (dôvod: .. .. .. ..)

Tvp

Kŕdeľ:

tr 1 brojler na vylúčenie prítomnosti inhibičných látok
ďalebo
E kontrola dokumentácie pouŽívania antimikľobiálnych látok Vyhovuje: E Nevyhovuje: E
Podpis a pečiatka úradného veterinárneho lekáľa:

Celkový počet hydiny
v deň odbeľu

úľadnÝch vzoľiek
Počet chorych Počet uhynutych Počet utratených

Meno, podpis a pečiatka osoby zodpovednej za chov
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Pľíloha č. 4
Vzoľ veteľináľnych opatľení naľiadených RVPS pľi zistení inváznych sérotypov salmonel

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ SPRÁVA..
adľesa:

č. j.:

vybavuje
., dátumv

OPATRENIA

Regionálna veterinárna a potravinová spľáva (ďalej ,,RVPS ......"), ako oľgán štátnej
spľávyvo veterinárnej oblasti,pľíslušnýpodľa $ 8 ods.3 písm. e) av súlade s $ 17 ods.3. zákonač.
3912007 Z. z. o veterináľnej staľostlivosti v zneni neskorších predpisov

naľiaďuje
pľe:
Názov a meno majiteľa prevádzkarne:
ICO:
Farma:
Úradné veterináme číslo farmy:
Pľe halu č. .......

veteľináľne opatrenia pľi zistení inváznych séľotypov salmonel
v kŕdl'och bľojleľov kury domácej (Gallus gallus)

1. ohniskom nákazy sa vymedzuje hala č. .... v rámci chovu (näzov a úľadné veterináľne číslo
prev ádzkarne) .........

2. Zakazqe sa:
akýkoľvek pľesun hydiny z ohniska a do ohniskanŕtkazy
Termín: ihneď až do odvolania Zodpovedný:

3. Nariaďuje sa:
po vyskladnení infikovaného kĺdl'a zabezpečiť bezpečné odstránenie trusu a podstielky
v súlade s pokynmi RVPS
Teľmín: ihneď po vyskladnení Zodpovedný:

3. Nariaďuje sa:

vykonať dôkladnú očistu a dezinfekciu v hale......... (uviesť spôsob).
Termín: Zodpovedný:

4. Naľiaďuje sa:

vykonať kontľolu účinnosti dezinfekcie po čistení a dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetrenia sterov z povrchov hál pred ďalším naskladnením zvierat.
Teľmín: Zodpovedný:
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odôvodnenie:
Regionálna veterinárna a potľavinová správa ..... naľiaďuje tieto veterinárne opatľenia na základe
pozitívneho výsledku' laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobratých dňa ....... a vyšetľených v
NAZOV LABORATORIA (č. protokolu ......... zo dňa........) v rámci Náľodného kontrolného
pľogľamu pľe salmonelové infekcie v kŕdľoch brojleľov v Slovenskej republike v roku 2020. Vo
vyšetrovanýchvzorkách bola zistená pľítomnosť sérotypu Salmonella (DOPLNIŤ).

Poučenie o näkaze:
Salmonelóza je vel'mi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimuľium
(vľátane monofázových kmeňov Salmonella Typhimuľium s antigénnym vzofcom 1,4,[5],12:i:-) sú
označované ako invázne salmonely' nakoľko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patiau l'udí
medzi najčastejšie anajväžnejšie alimentárnenékazy.Pnznaky,ktoľé vyvol ávajiiĺvázne salmonely
u l'udí bývajú vel'mi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu bý až život ol'rozujúce.
Hydina patn medzi častý rczervoär salmonel. Vtáky, ktoré infekciu prekonali auzdrav1li sa, môŽu
bý'trvalým zdrojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale predovšetkým kontaminujú baktériami produkty
určené na ľudskú spotrebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka

Doručuje sa:

Na vedomie:
Švps SR Bratislava
RUVZ
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