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Tento progľam je povinný na celom tzemí Slovenskej republiky vo všetkých úŽitkových
chovoch nosníc druhu kuľa domáca (Gaĺlus gallus), ktoré produkujú vajcia určenéna l'udskú

spotľebu auvádzaji tieto vajcia na trh _ t.j. vo všetkých komeľčnýchchovoch nosníc.
Zanadenie" V ktorom sú tieto nosnice chované, musí bý' schválené a registrované v súlade
s bodom č. 14 tohto progľamu.
Progľam sa nevzťahuje na:
1. pľvovýrobu na súkromnédomáce použitie

2, pľvovýľobcovo ktorí sú iba ľegistľovanína oddelení (odbore) hygieny

potľavín
a potľavinového dozoru miestne príslušnejľegionálnej veterinárnej a potľavinovej správy
(ďalej ,'RVPS") podl'a $ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 3912007 Z. z. o veteľináľnej
staľostlivosti v znení neskoľšíchpredpisov, za pľedpokladu, že spĺňajĺpožiadavky,
ktoľéim ukladá naľiadenie vlády SR č. 36012011Z. z.,ktorým sa ustanovujú hygienické
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov
pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výobkov konečnému
rastlinného a živočíšneho
spotrebiteľovi a iným maloobchodným pľevádzkaľňam.

Vajcia, ktoľépochádzajú z komerčnéhokŕdloa nosníc, sa môžu použiťako konzumné vajcia

na priamu ľudskú spotľebu len v prípade, že daný kŕdeľ podlieha tomuto národnému kontľolnému
programu' a nevzťahujú sa naň obmedzenia vyplývajúce zveteinárnych opatrení, nariadených
v súlade s týmto progľamom.
Vajcia pochádzajúce z kŕdloov s neznámym zdravotn:ým štatútom, ktoré sú podozľivé, alebo v
nich bola zistená pľítomnost'inváznych sérotypov salmonel, pri ktorých je stanovený ciel'
zníŽenía počtu baktérií, alebo ktoľéboli označeĺéza zdroj ntú<azy v konkľétnomprípade výskýu
ochorenia pochádzajilceho z potravín u ľudí,možno používat'na priamu l'udskú spotľebu len v
prípade, že sú ošetľenéspôsobom, ktorým sa zabezpečízničenie všetkých sérotypov salmonely s
významom pre verejné zdravie, v súlade s pľávnymi pľedpismi Únie o hygiene potravín (viď bod č.
10 tohto progľamu).

Kategórie hydiny, na ktoľésa tento program vzťahuje:
- vakcinačný pľogľam: odchovné kľdle mládok nosníc
- monitoľing:
o jednodňovékurčatá,
o odchovné kŕdle mládok,
o dospelé kľdle od presunu do fázy znášky až do doby ukončenia znášky

1.

Ciele progľamu

Tento pľogram sa uplatňuje od

1.

januáľa 2020 do 31. decembra2)2}

Cieľom programu je znlžiťvýskyt Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium (vľátane
monofázových kmeňov Salmonella Typhimuium s antigénnym Vzoľcom I,4,|5l,72:i:) (ďalej len
,,inváznelcieľové sérotypý') v dospelých kŕdl'och nosníc kury domácej (Gallus gallus) tak, aby
zostalo počas roka pozitívnych maximálne 20Á alebo menej.
Kontrolný pľogÍam sa každoročne vyhodnocuje.

2

Úľadné vzorky v chovoch sú odoberané a zasielané do Národného refeľenčnéholaboľatória
pre salmonely (ďalej len ,'NRL") _ Štátny veterinámy a,potravinový ústav - Veterinárny
a potravinový ústav Bratislava (ďalej len ,,SVPU _ VPU Bratislavao')
- prostľedníctvom
úradných veterinárnych lekárov z miestne príslušnýchľegionálnych veteľináľnych
a potravinových správ (ďalej len ,,pľíslušnýchRVPS"), ktorí takisto naľiaďujú veterináme

opatľenia v pľípadepozitívnych výsledkov.
Uľadnévzoľky môžu bý' odoberané q súkľomnými veterinámymi lekáľmi poverenýni na
výkon štátnych veterinárnych činnostípo dohode a podpísaní zmluvy s príslušnouRVPS.
Vzorky z iniciatÍvy pľevádzkovatel'a potľavinárskeho podniku sú odobeľanéprostredníctvom
súkromných veteriniírnych lekárov (ďalej len,,SVL") zabezpečujúcich veterináľnu starostlivost'

v daných kľdl'och.

2.

Pľávny podklad pľogramu

Právnym podkladom národného kontľolného programu sú:

-

Zákon č.3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti v zneni neskoľšíchpľedpisov (ďalej len
,,zákon č.3912007 Z. z!'),

Nariadenie

č. 2160l200Á.ns

Európskeho parlamentu

a

Rady zo I]. novembra

o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických

z potraviĺ (ďalej len,,nariadenie č. 21 60 l 2003 lBs),

2OO3

pôvodcov pochádzajúcich

Naľiadenie vlády sR č. 62612004 Z, z. o monitoľovani zoonóz apôvodcov zoonoz (ďalej
len,,nariadenie vlády č.62612004 Z. z."),

z 25. mája 2OlI, ktorým sa vykonáva nariadenie
Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216012003, pokiaľ ide o cieľ IJnie znižit'prevalenciu
uľčitýchsérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a kto4fĺn sa mení a dopĺĺanaľiadenie
(ES) č. 216012003 a nariadenie Komisie (EU)ľ. 2OO12O1O (ďalej len ,,naľiadónie Komisie č.
5I7/2011"), n znení Nariadenia Komisie (EU) č. 20l9t268 z 15. februára2OI9,ktoqfĺn sa
menia nariadenia (EU) č. 2O0I2O1O, (EU) č. 5l7l20I1, (EU) č. 2OOl20I2'a (EU) č.
II90|20I2, pokiaľ ide o uľčitémetódy testovania hydiny na baktérie roúl, Salmonella
a odber vzoľiek zhydiny.
Naľiadenie Komisie (EU) č. 51712011

-

Naľiadenie Komisie (ES) č. ll77t2006 z I. augusta 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 216012003, pokiaľ ide opožiadávky na pouŽívanie
špecifických metód kontroly v rámci národných progľamov kontľoly salmonely u hydiny
(ďalej len,,nariadenie Komisie č. 1 17 7 l 2006,,).

Príslušn;imi orgánmi zodpovednými za kontľolu a koordináciu plnenia programu sú orgány štátnej
spľávy vo veterinámej oblasti.

3.

Vymedzenie pojmov

Na účelytohto pľogramu sa uplatňujú nasledovné definície:

J

a. kŕdel' -

znarrlenä všetku hydinu rovnakého zdravotného stavu držanúv tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohľade, a tvoriacu jednu epizootologickú jednotku; v prípade
hydiny v zastľešenom zariadení sem patria všetky vtáky, ktoré žijúv tom istom priestore
na dýchanie;

b.

infikovaný kŕdel' _ na účelyoveľenia dosiahnutia cieľa Únie sa kľdeľnosníc považuje za
pozitívny v prípade, že Sa zaznamená výskyt SaĺmoneĺĺaEnteľitidis a Salmonella
Typhimurium (iných, ako kmeňov očkovacej látky) v jednej alebo vo viaceľých vzorkách
kľdľanosníc. Pozitívne kľdle nosníc sa počítajúiba raz, oďhLiadnuc od počtu odberov
vzoriek a testov, a nahlásia sa iba V prvom roku zistenia' Na účelycieľa Únie sa kĺdeľ
nosníc považuje za infikovaný aj, pľípade' keď výskyt Salmonella Enteritidis a Salmonella
Typhimurium nie je zazĺamenaný, ale prítomnosť antimikľobiálnych látok alebo efekt
bakteriálneho ľastového inhibítora áno;

c.

podozrivý kŕdel' - za poďozivý sa povaŽuje krdeľ v prípade, že sa zaznamená výský
Salmonella sp. v jednej alebo vo viacerých vzorkách odobraných v krdli, a nie sú známe
výsledky serotypízácie. Vprípade nariadenia potvrdzujúceho odberu vzoriek príslušnou
RVPS je kŕdeľpovažovaný za podozivý až do výsledkov vyšetrenia (a prípadnej
sér otyptzáci e)

d.

potvrdzujúcej v zorky

;

invázne séľotypy salmonel na účelytohto progľamu sú:
- SalmoneĺIaEntentidis
- Salmonella Typhimurium (vrátane monofázových kmeňov Saĺmonella Typhimurium
s antigénnym Vzorcom I,4,|5],12:i:-) (ďalej len,,SalmonelĺaTyphimuriumoo)
Pri epidemiologickom šetľeníochorení pochádzajilcich z potravín, za pozitivne sa považujú
vzorky, v ktoľých bola potvrdená prítomnosťtých sérotypov, ktoré spôsobili ochorenie
u ľudí;

e. úľadnýveteľinárny lekáľ je
o veteľinámej staľostlivosti;

veterinámy lekáľ podľa $ 12 zákona č. 3912007 Z. z.

ť. úradnévzoľky -

vzoľky odobľatéúradnými veterinárnymi lekármi alebo súkľomnými
veterinámymi lekármi poverenými na výkon štátnych veterinárnych činnostípo dohode
a podpísani zmluvy s príslušnouRVPS;

g.

potravináľsky podnik _ akýkoľvek podnik, či už pre zisk alebo nie, štátny alebo súkľomný,
vykonávajúci ktorukoľvek z činnostísúvisiacich s ktoľýmkoľvek stupňom vyroby,
spracúvania alebo distľibúciepotravín;

h.

prevádzkovatelo potľavinárskeho podniku _ fuzické alebo právnické osoby zodpovedné
za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku plnili požiadavky potravinového
práva (ďalej len,,PPP");

i.

ďalšie pojmy sú uvedené v:
o

Naľiadení vlády sR č,. 29712003 z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovani adovoze ztretich krajín
v platnom znení,
Nariadení vlády sP.č' 62612004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz,
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Naľiadení (ES) č. 17812002 (všeobecné potľavinové právo).

4.

Štľuktúľa
a oľgan izácia pľíslušnýchoľgánov

Centrálnou autoritou, ktorá zodpovedá za kontrolu a koordináciu implementácie tohto pľogramu
je Štátna veterinárna a potľavinovďspráva Slovenskej ľepubliky.
orgánmi zodpovednými za implementáciu tohto pľogramu sú ľegionálne veterináme
a potravinové správy (40).

Ministerstvo pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka SR (MPRV SR)

-

schválenie národného kontrolného progľamu
zveľejňuje program prostredníctvom vestníka MPRV SR
potvrdzuje mimoľiadne núdzovéopatrenia na návrh hlavného veterinárneho lekára

Štátna veteľinárna a potľavinová spľáva SR
- vypracovanie národného kontľolného pľogramu
- vyhodnotenie monitoringu v SR
- predkladanie ročnej spľávy Európskej Komisii

- návľh rozpočtu na

vykonanie národného kontrolného programu ministrovi

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Regionálna veterináľna a potľavinová spľáva
- zabezpečenie odberu úľadnýchvzoriek
- implementácia a kontľola monitoringu v chovoch

-

-

schválenie vakcinačného progľamu V odchovoch mládok v súlade s bodom č. 13
vyhodnocovanie monitoľingu anákazovej situácie v regióne

naľiadenie opatrení V pľípadepodozrenia alebo potvrdenia infekcie invaznymi
salmonelami
kontrola plnenia nariadených veterinárnych opatrení

Štĺtnyveterinárny

-

a potľavinový ústav:

Veterináľny a potravinový ústav Košice, Veteľináľny ústav Zvolen
vykonáva laboľatórnu diagnostiku
odovzdáva výsledky testovaní NRL
Veteľináľny a potľavinový ústav DoIný Kubín _ NRL pľe antimikľobiálne látky

-

vykonáva laboľatórnu diagnostiku salmonel
odovzdáva výsledky testovaní NRL pre salmonely
vykonáva konfirmačné analýzy v prípade zistenia inhibičných látok skríningoqým
vyŠetrením

-

Veteľináľny a potľavinový ústav Bľatislava - NRL pľe salmonely
vykonáva laboratórnu diagnostiku
bakteriologické vyšetľenie úľadnýchvzonek, sérotypizácia izolátov
vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetrení za SR
odborný servis
evidencia výsledkov vyšetrení v elektľonickej forme
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5.

Diagnostika _ schválené laboľatóriá

Laboratóľna diagnostika vzoľiek odobľatých v rámci tohto programu zahÍňa

.

.
.
.

bakteľiologické vyšetrenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia, typizácia test
antimikĺobiálnej citlivosti a test na prítomnosťinhibičných látok) vzoľiek odobľatych od
zvierat v súlade s bodom č. 9, 10 a 12 tohto programu;
bakteriologické vyšetľenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoriek
zo steľov z povľchov hál na kontľolu účinnostidezinfekcie v súlade s bodom č. 10.B.2.,
pričom steľy pochádzajirce z jednej haly musia bý' vyšetľenéako 1 vzotka bez ohľadu na počet
sterov;

bakteriologické vyšetrenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
kľmívvrátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 11;
bakteriologické vyšetľenie na pľítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
vody používanejna napájanie hydiny v súlade s bodom č. 11.

Záklaďnu diagnostiku vykonáva Štátnyveterinárny a potľavinový ústav:
o Veterinámy apotravinový ústav Bľatislava (VPU Bľatislava);
o Veterinämy apotľavinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veterinámy apotravinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veterinámy ústav Zvolen (VU Zvolen).

Národným ľefeľenčnýmlaboľatóriom (NRL) je VPU Bratislava, ktoľý jediný môže vykonávať
laboratórnu diagnostiku úradných vzoriek, sérotypizäciu a uskladňuje izoláty.
Postup skúmania vzoriek použivaný štátnymi veterinámymi laboľatóriannl Zaúčelomdiagnostiky
sanachádza v prílohe č. l.
Laboratóriá, ktoré vykonávajú analýzu vzoriek v rámci tohto pľogramu musia mať systém
kvality v súlade so štandardom ISo17025 a musia bý pod kontrolou národného referenčného
1aboľatória.

Diagnostika vykonávaná v iných laboľatóľiách, ako tých, ktoré sú uvedené v tomto bode, sa

neuznáva na účelmonitoringuv súlade s týmto pľogramom.

6.

Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovateÍa

Na základe $ 37 zákona č. 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti je vlastník, držiteľalebo iné
fyzické alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieratami, p'íp. prevádzkovateľ liahne
povinný bez meškania hlásiť oľgánu veterinárnej správy každépodozrenie na prítomnosť zooĺóz
a pôvodcov zoonoz (iĺvtĺznychsalmonel) alebo laboratórne potvrdenie ich výskytu v chove
a umožniťvyšetľenie chovu.
V prípade porušenia zákona, dopustí sa vlastník, ďržiteľ podl'a $ 48 zákona č.3912007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti, priestupku a podľa $ 50 tohto zákona iného správneho deliktu.

Povinnosti chovatel'a

a

spracovať a ďodržiavať plán DDD činnosti na farme a viesť evidenciu o vŠetkých
dezinfekciách a pľeventívnych opatreniach;
spracovať V spolupráci so súkromným veteľinárn5rm lekáľom vakcinačný program
pre odchov mládok a tento vakcinačný pľogľam pľedloŽiťna príslušnúRVPS na schválenie
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v súlade s bodom č. 13 tohto progľamu; o vykonaných vakcináciách chovateľ musí viesť
presnú evidenciu;
je povinný vykonať monitoring v súlade s bodom č. 9;
je povinný viest' záznamy na faľme v súlade s bodom č. 16.

.
.

odporúčaniapľe chovatel'a
spracovať a dodržiavať správnu chovateľskú pľax _ opatľenia biologickej bezpečnosti,
ktorá zahňuje všetky chovatel'ské postupy od jednodňových kurčiat ažpo zaraďenie mládok
do produkčnej fázy a pokĺačujúcichov nosníc. opatrenia biologickej bezpečnosti sú
súhrnom chovateľských a zoohygienických opatrení, ktoré zvyšujúhygienickú úroveň
chovov, pomáhajú znižovaťriziko zavlečenia infekcie a minimalizuju možnosťšírenia
infekcie v rámci chovu.

a

7.

Pľemiestňovanie hydiny

Pľemiestňovanie podlieha veterinárnej kontrole a vykonáva sa podľa Naľiadenia vlády
Slovenskej republiky č. 29712003 Z. Z. o zdravotných podmienkach pri v1imenách hydiny
anásadových vajec s členskými štátmi, pľi ich premiestňovaní adovoze ztretich kľajínvplatnom
znení (ďalej len ,,nariadenie vlády sR é. 29712003 Z. z.").

8.
o

a
a
a

9.

Kompenzácie pľi ozdľavovaní
Laboratóma diagnostika úľadných vzoriek (odobľatých od zvierat a vzoriek krmív v rámci
epizootologického šetrenia) je hradená zo štátneho rozpočtu.

Laboratóme vyšetrenie potvľdzujúcichúľadných vzoľiek v pľípade negatívnych
výsledkov sú hľadené zo štátneho rozpočtu.
Náklady na nákup očkovacíchlátok použivané na vakcináciu v odchove mládok v súlade
s bodom č. 13 sú hľadené zo štátneho rozpočtu'
$ 45 zákona č' 3912001 Z. z. upravuje náhľadu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi
zvieratv dôsledku výskýu zoonózy.

Monitoľing salmonel v kŕdlooch nosníc v ľoku 2020

Rámec odbeľu vzoľiek zahfrňavšetky komeľčnékŕdle nosníc Gallus gallus.
Monitoring sa skladá z ďvochnavzájom sa dopĺĺajúcichsúborov aktivít.
Vzoľky z kŕdloov nosníc sa odobeľajú:
1' na podnet PPP (chovatel'a) prostredníctvom súkľomnéhoveterinámeh o lekára; chovateľ
na svoje vlastné náklady zabezpeči odbery vzoriek pľostľedníctvom súkľomnóho
veterinámeho lekára a laboľatóľne vyšetľenie vzoriek v laboratóriách uvedených v bode č. 5;
2, ako úľadnéodbery vzoľiek plne hľadené zo štátneho ľozpočtu;úľadnéodbery vzoľiek
zabezpečujúRVPS pľostredníctvom úradných veterinámych lekárov.
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9.L. Monitoľing v odchovnej Íáze mládok
odbeľ musí bý' z iniciatívy PPP vykonaný minimálne u nasledujúcich kategórií:
o jednodňové kurčatá
. mládky 2týždne pred pľesunom do fŕzy znášky
Uradné odbery sa v odchovných kŕdľoch nosníc rutinne nevykonávajú.

9.2. Monitoring v dospelých kŕdl'och nosníc pľodukujúcichvajcia na l'udskú spotrebu
(pľodukčn á fáza úžitkovýchnosníc)

Vzoľky zkÍdľov dospelých nosníc sa odoberajú jednak z iniciatívy PPP, jednak v rámci

úľadných odbeľov vzoľiek.

9.2.4: ODBER VZORIEK Z INICIATIVY PPP:
odbeľ vzoľiek na podnet prevádzkovatel'a sa uskutočnínajmenej každých pätnást' fýždňov. Prvý
odber vzoriek sa uskutočnívo veku 24 týždiov (+l-2 týždne).

Postup pri odbeľe vzoľiek z iniciatívy PPP

V

prípade kídl'ov chovaných v klietkach sa odobeie 2 X 150 sramov čerstvéhotrusu
zo všetkých pásov alebo škĺabiekpo spustení zariadenia na odstľaňovanie trusu; v pľípade
stupňovitých klietok bez škľabiek alebo pásov sa však musí odobrať 2 X 150 gramov
zmiešaného čerstvéhotrusu zo ó0 rôznych miest v odpadových jamách pod klietkami.
V budovách s klietkami, v ktoľých sa nenahľomadí dostatočný objem trusu na škľabkách ani
na čističkáchpásov na výstupe pásov, sa použijúštyri alebo viac navlhčených textilných
tampónov s plochou minimálne 900 cm2 na tampon na výeľ z čo najširšej moŽnej plochy na
výstupe všetkých prístupných pásov po ich použiti, pričom sa zabezpeči, aby bo| kaŽďý
tampón obalený z oboch strán trusovým materiálom zpásov a škrabiek alebo čističiek
a

pásov.
V pľípade kŕdľov chovaných v halách na podstielke alebo vo vol'nom výbehu sa odoberu
dva páry návlekov na topánky alebo ponožiekbezzmeny obuvi medzi návlekmi.
Použiténávleky na nohy musia dostatočne absorbovať vlhkosť. Povrch návleku na nohy sa
musí navlhčiťvhodnými riedidlami. Vzoľky sa musia odobeľať chodením po budove tľasou,
ktorou sa vývoria reprezeĺtatívnevzoľky zo všetkých častíbudovy alebo príslušného
sektoľa. V tľase musia byt zahnuté priestoľy s podstielkou a roštmi, pokiaľ sa dá na roštoch
bezpečne chodiť, nie však plochy mimo budovy v prípade kľdľov s prístupom do
vonkajšieho výbehu. odber vzoriek zaľŕila všetky priestory hydinárne oddelené ohradou. Po
ukončeníodberu sa vo vybranom sektore návleky na nohy musia opatrne sňať, aby sa
prichýený materiál neuvoľnil.
Vo viacetážových halách alebo budovách s vol'ným výbehom, v ktorých sa väčšinatrusu
odstľaňuje pomocou pásov na trus, sa použije jeden paľ návlekov na nohy na výer chôdzou
v priestoroch s podstielkou a aspoň druhý pár navlhčených textilných tampónov na výter zo
všetkých prístupných pásov na trus.
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q.z.ľ: ÚnĺoľÝ ounnR

vzonrnr

Úľadný odber vzoriek na účelykontroly je vykonávaný v nasledovných pľípadoch:

a) lx ročne úradný odber z jedného kŕdl'a nosníc v
(testované krdle (haly) sa kaŽdoročne obmieňajú);

chove snajmenej l0O0jedincami

b)

tlradná vzorka zkŕdľa nosníc vo veku 24 rýždňov (+/_ 2 ťýždne),ktoľésa nachádzaji v
halách, kde bol zaznamenany vyskyt inváznych salmonel v pľedchádzajúcom kŕdli;

c)

úradná vzorka vo všetkých prípadoch podozrenia z infekcie Salmonella spp. v ľámci
epidemiologického vyšetľovania vypuknutia ochorenia z potravín u človeka v súlade
s $ 8 nariadenia vlády sR. č. 626/2004 Z. z.;

d)

úľadná vzorkazo všetkých kŕdl'ov nosníc v chove, v pľípade zistenia výskytu inváznych
sérotypov salmonelv danom chove;

e) potvľdzujúcaúľadná vzorka z

užitkovéhokľdľanosníc na potvľdenie pozitívneho
výsledku zo samokontľoly chovateľa alebo pozitívneho výsledku úradnej vzorky (iba
v odôvodnených prípadoch);

0

v prípade zistenia inváznych salmonel v odchove mládok
l. týždeň po pľesune do fŕny zniŠky

-

úradná vzorka sa odoberá

g) v

prípadoch, kde to príslušná RVPS považuje za vhodné - napr. z dôvodu podozrenia na
falošne negatívne výsledky.

Jeden odbeľ vzoriek na podnet pľevádzkovateľa môže byt' nahľadený úradným odbeľom
vykonaným príslušnouRVPS.

Postup pľi odbere úľadnýchvzoľiek
V prípade odberu úľadnýchvzoriek úľadn1fĺnveterinárnym lekárom je postup nasledovný:
o ý prípade kľdľov chovaných v klietkach sa odoberie 3 x 150 gľamov čeľstvéhotrusu
zo všetkých pásov alebo škrabiek po spustení zanadenia na odstraňouuni. t.u*; up'ípud.
stupňovitých klietok bez škľabiek alebo pásov sa však musí odobruť 3 X 150 g.u.ou

o

zmiešaného čeľstvéhotrusu zo 60 rôznychmiest v odpadových jamách pod klietkami.
sa odoberu

V prípade kŕdľov chovaných v halách na podstielke alebo vo vol'nom výbehu
tľi paľy návlekov na topánky alebo ponožiekbez Zmeny obuvi medzinávlekmi'

Príslušná RVPS sa môže ľozhodnúťzvýšit' minimálny počet vzoľiek, aby sa zabezpeč1l
ľeprezentatívny odber na základe hodnotenia epizootologických parametrov v jednotlĺvirctr
pľípadoch, a to konkľétne podmienok biologickej bezpečnoiti, rozloženia alebo vel'kosti
1.,áľa,
alebo iných relevantných podmienok.
Príslušná RVPS sa môže ľozhodnút'pľenáhľadu jednej vzorky tľusu alebo jedného páľu
návlekov na nohy vzoľkou pľachu s hmotnosťou 100 g odobrano u z viacerých miesi v chove, kde
sa na povľchu jasne nachádza prach. Ako alternatíva sa môže na z\tomaždenie pľachu
z viacerých
plôch v chove pouŽiť jeden alebo niekoľko navlhčených látkových tampónov ď celkovou plochou
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najmenej 900 cm2, pľičomtreba zabezpečiť, aby bol každý tampón na obidvoch stľanách riadne
obalený pľachom.

Každúvzorku odobratú v súlade s týmto progľamom (úradnúaj z iniciatívy PPP) musí
sprevádzať dôkladne vyplnená ,,Žiadanka na laboratórne vyšetrenie - NKP pľe salmonelové
infekcie" (ďalej len ,,Žiaďaĺ'lka*1, ktoľá sa nachádza na internetovej stľánke
https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne-info/10-LD-23-01.pdf.
Vzhľadom na fakt, že kľdeľ
predstavuje epizootologickújednotku, spľávne označenie kŕdľa (resp. tuľnusu) je nevyhnutné!
o V pľípade nespľávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzoľky vyšetrené ú po
doplnení potľebných informácií.
o V pľípade nespľávne odobľatej vzoľky (nedodržanie pľotokolu odberu) vzorky nebudú
vyšetľené,ľesp. nebudú brané ako vyšetrené v rámci NKP' Vyšetrenie týchto vzoriek nebude
hradené zrozpoétu ŠvpsSR a odber v kľdli bude potrebné zopakovať.

Uľadný veterináľny lekáľ pri odbeľe úľadných vzoriek musí zaznačit' aj dôvod úradného

odberu vzoriek (podľa bodu 9.2.B)'

o

Pri odbeľe úľadnýchvzoriek okľem Žiadanky úľadnýveteľináľny lekáľ vyplní aj Pľotokol
úľadnom odbeľe vzoľiek v rámci Náľodného kontrolného programu pľe salmonelové infekcie

v kľdľoch úžitkovýchnosníc (príloha č. 5)

Pľi odbere úľadných vzoriek musí byt' vykonaná kontľola dodľžiavania zoohygienických
pľeventívnych opatľení a sanitačnéhopľogramu v kŕdli. Jeden originál pľotokolu o úľadnom
odbere vzoriek úľadnýveterinámy lekáľ odovzdáprevádzkovateľovi chovu a druhý originál zostáva
na príslušnejRVPS.

Reziduá inhibičných látok

Pri

úradných odberoch uvedených v bode 9.2.B, v pľílradoch b) - e) musí RVPS zabezpečit' aj
kontľolu používania antimikľobiálnych látok, aby bolo isté, že výsledky testovania na salmonely
neboli ovplyvnené použitímtýchto látok. Táto kontľolazaľŕtla:
o kontrolu dokumentácie používaniaantimikrobiálnych látok

o

ďalebo
laboratóľne vyšetľenie na pľítomnost'ľeziduíinhibičných látok (ďalej len,,RILoo)

V prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na RIL, príslušnýkrdeľ bude považovaný zapozitivny.
Úradné vzorky určenéna vyšetrenie RIL môŽu bý'vyšetrenév VPU Bratislava, VPU Dolný
Kubín a VPU Košice (ďalej ,,ústavy"). Ústavy vykonajú vyšetľenie na RIL mikľobiologickou
metódou
a PREMI TEST-om. V prípade pozitívneho testu sa vykoná vyšetrenie na
''STAR"
pľítomnost'bakteriostatík
v VPU v Dolnom Kubíne metódami HPLC. Požadovanévyšetrenie na
RIL úľadnýveterinárny lekár príslušnejRVPS musí uviesť aj do Žiadalky (v časti ,,Anamnéza").

l0

Výsledky a podávanie spľáv
v

Výsledky všetkých vyšetrení v odchovoch mládok a v chovoch úŽitkových nosníc hlásia ústavy

SR príslušn;im RVPS, chovateľom a súkľomnémuveterinárnemu lekárovi. Ročnúsprávu

RVPS v stanovenom teľmínena ŠVpSsR.
Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnost' inváznych séľotypovsalmonel,
resp. zistená prítomnosť RIL, osoba zodpovedná za|aboratórium uskutočňujúce vyšetrenie, osoba
vykonávajúca vyšetľeniea vlastník kŕdl'a okamŽite oznámia výsledky príslušnej RVPS, ktorá
nariadi veterinárne opatrenia v príslušnomchove a bezodkladne o tom informujú ŠvPsSR.
Pozitívny kŕdel' nosníc sa pri vyhodnocovaní počítaiba raz, nezávisle od počtu vyšetrení
počas produkčnej periódy a nezávisle od toho, či bol odber vzoľiek vykonaný z iniciatívy PPP,
alebo šlo o úradný odbeľ.
o výsledkoch hlásia

Evidenciu o laboľatóľnych vyšetľeniach vrámci tohto pľogramu zhľomaŽďýe a sumarizuje
NRL _VPÚ Bratislava.

VPÚ Bratislava zasiela každý mesiac protokoly o vyšetreníúradných vzoriek a pľotokoly
o vyšetrení vzoľiek, ktoré sú pozitívne nainviľzne salmonely na ŠVpSSR.
10. opatľenia v pľípadepodozľenia a zistenia qýskytu inváznych salmonel
10.A. Opatľenia v prípade poziÚívneho výsledku v odchove mládok:
V prípade zistenia inváznych salmonel v odchovnom kľdli príslušná RVPS nariadi veterináme
opatrenia v pľípade podozrenia, v rálmci ktorých l. týždeň vo fáze znášky musia bý' odobrató

úľadnévzorky v súlade s bodom 9.2.B (f).
. V prípade' keď úľadnévzorky sú pozitívne, príslušná RVPS nariadi veterinárne opatrenia
v súlade bodom 10.B.2.
. V prípade, keď úradnévzotky sú negatívne, príslušná RVPS zrušíveterinárne opatrenia.

10.B.1. Opatrenia v pľípade podozľenia na výskyt inváznych salmonel
v pľodukčnejfáze úžitkovýchnosníc:
V prípade podozrenia na výský inváznych sérotypov v kŕdli nosníc, tj. do výsledkov
sérotypizácie vzorky pozitivnej na Salmonella sp. (resp. do qisledkov vyšôtrenia prípadnej
potvľdzujúcej vzoľky, ak bolo naľiadené jej vykonanie) príslušnáRVPS nariadi veterinĺrnó
opatrenia v súlade s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

účelomzabitia

neškodného odstľánenia pod kontľolou, a|ebo
bitúnkoch určených príslušnouRVP S.

o

a

V tomto pľípade je

zá účelornzabitia

na

podoz.ivým kĺdľomnakladané rovnako, ako s pozitívnym
kŕdl'om, a nariadené musia byt aj opatrenia v súlade s minimálnymĺ poiiadavkámi
s

z bodu 10.B.2. tohto pľogľamu'

prevádzkaľeň, v ktoľej sa nachádzajú v čase oznámenia podoztenia, až do zrušenia
veteriniĺrnych opatľení,ľesp. do vydania opatrení v prípade zistenia inváznych sérotypov
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salmonel. S vajcami podozrivého kľdľa môže bý na\oženév súlade s požiadavkami z bodu
I 0.B.2. tohto programu.

}

nedošlo kprípadnej kontaminácii vajec zostatných kŕdľov, aje povinný pľísnedodržiavať
všetky opatľenia biologickej bezpečnosti v prevádzkami, ako aj všetky ďalšie opatrenia
nariadené príslušnouRVPS.
Nariadi sa vykonanie odberu úľadnýchvzoriek v ostatných Kdľoch v chove v súlade
s bodom 9.2.B (d)

Vzoľ opatrení v prípade podozľenia

na výskyt inväzĺych salmonelje uvedený v pľílohe č. 2.

10.B.2. Opatrenia v pľípade zistenia výskytu inváznych salmonel
v pľodukčnejÍáze úžitkovýchnosníc:
Veterinárne opatrenia nariaďuje pľíslušnáRVPS a musia byt v súlade s týmito minimálnymi
poŽiadavkami:

Y Zákaz presunu hydiny z ohniska a do ohniska nátkazy - žiaden kus hydiny nesmie opustiť
halu, s výnimkou povolenia príslušnej RVPS za účelomzabitia a neškodného odstránenia
pod kontľolou, alebo za účelomzabitiana bitúnkoch určených príslušnouRVPS;

}

Všetky vtáky v hale musia byto
pľedpisov týkajúcich sa ochran)z zvierat v čase ich zabíjania/usmľcovania a hygieny
'
potravín. Uľadný
veterinárny lekáľ na bitúnku je infoľmovaný o ľozhodnutío zablti.

}

salmonely v súlade s požiadavkami právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zvieľat v čase
ich zabijani ďusmrcov anía a zdr av otný ch predpi sov týkajúcich sa živočíšnvchvedľaiších
pľoduktov neurčených na ľudskúspotrebu;
Vajcia pochádzajúce z ohniska (z príslušnéhokÍdľa)_ vajcia z kľdl'ov s neznámym
zdravotĺým štatútom,v ktorých existuje podozrenie na nákazu inváznymi sérotypmi salmonely
alebo je zistená prítomnosť inváznych sérotypov, alebo séľotYPoV, ktoré boli označené za zdroj
nákazy v konkrétnom prípade výskýu ochorenia pochádzajiceho z potľavín u ľudí:
o moŽno používaťna priamu l'udskú spotľebu len v pľípade,že sú ošetľené
spôsobom, ktoľým sa zabezpečízničenie všetkých séľotypov salmonely s významom
pľe veľejné zdravie;
o sa považujúza vajcia tľiedy B, pľičomsa môžu dodávať len do potravinárskeho
a nepotľavináľskeho priemyslu (v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 58912008 z
23' jína 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pľavidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 123412007 o obchodných normách pre vajcia _ ďalej len ,,nariadenie
(ES) č' 589/2008");
o vajcia triedy B z dôvodu zreteľného odlíšenia od vajec triedy A sa pľed uvedením
na tľh označia nasledovným označením:
kruh s priemeľom minimálne 12 mm, v ktorom je písmeno ,'B" vysoké
minimálne 5 mm,
alebo jasne viditeľný farebný bod s priemerom minimálne 5 mm. (v súlade s
článkom 10 nariadenia (ES) č. 589/2008);
t2

sa povolia na pľesun do baliaľnílen vtedy, ak príslušnýorgán

a

pľeventívnyľni opatreniami na zabrŕtnenie kľížovejkontaminácie vajec
kľdľov.
s

}

súhlasí

z

iných

Po vyskladnení haly infikovanej inváznymi salmonelami sa musí vykonať dôkladná očista
a dezinfekcia vrátane bezpečnéhoodstľánenia trusu alebo podstielky podľa postupu

ustanoveného príslušnouRVPS

;

Po čistenía dezinfekcii Sa musí vykonat' kontľola účinnostidezinfekcie

pomocou
bakteriologického vyšetrenia steľov z povľchov hál; stery odoberá úľadnýveterinárny lekár
príslušnejRVPS a náklady na laboratórne vyšetrenie hľadíchovateľ sám; haly môžu bý
naskladnené zvieratami len v prípade, keď sa bakteriologickým vyšetľenímsteľov nezistia invázne
salmonely. Steľy z povrchov hál musí sprevádzat' vyplnená Žĺad,aĺ'kas uvedením, že ide o stery
z povľchov hál na potvľdenie účinnostidezinfekcie.

Vzoľ opatrení v prípade potvľdenia výskýu invŕnnych salmonel je uvedený v pľílohe č. 3.

Potvľdzujúce vzoľky

'

Vykonať odbeľ potvľdzujúcich úľadnýchvzoľiek je možnélen v odôvodnených prípadoch,
napríklad zaúčelomvylúčeniafalošne pozitívnych alebo falošne negatívnych výsledkov v kŕdli,
a to výlučne prostľedníctvom úradných veterinárnych lekáľov príslušných RVPS, v súlade
s bodom 9.2.B (e), jedným z nasledovných postupov:

1.

V

kŕdli musí byt' odobľatych 7 vzoriek a to nasledovne: z každej vzorky trusu a
prachu sa na účelyanalýzy musí vývorit'podvzoľka s hmotnost'ou 25 gľamov; každá
vzorka sa musí analyzovať samostatne;
o Kŕdle chované v klietkach:
'/ 5 vzoľiek pľirodzene zmiešanéhotľusu z pása na trus, zltnovača alebo
hlbokých jám, v závislosti od typu chovu s klietkami; každá zozbieraná
vzorka z farmy by mala vážíťpib|iŽne 20O-3OOg a
,/ 2 vzorky pľachu pod klietkami (2x250ml)
a

volonom
5 párov návlekov na nohy na odber

alebo

2.
alebo

vzoiek

(1

páľ:I vzorka);

vzorka pľachu z pásu na vajíčka(2s0 ml);
1 vzoľka pľachu pozbieľaná v rozdielnych častiach chovu (250 ml);
1

bakteriologické vyšetrenie slepých čľieva vajcovodov 300 jedincov hydiny;

3. bakteľiologické vyšetrenie škľupinya obsahu
v dávkach najviac 40 vajec.

4

000 vajec zkaždeho ladľa

11. Epizootologické šetľenie- identifikácia možného zdľoja kontaminácie

t3

V prípade zistenia inváznych séľotypov salmonel pľíslušnáRVPS vykoná epizootologické
šetrenie s cieľom zistiť moŽný z&oj nákazy, v rámci ktorého overí moŽný pôvod infekcie v chove.

o

musí bý' vykonaný úľadnýodber vzoľiek kľmívvľátane kŕmnych zmesí v chove
pouŽívaných na kŕmenie hydiny; keď je niektorá vzorka pozitivna na salmonely, príslušný
prostredníctvom
9rgán, začne vyšetrovanie za účelomidentiťrkácie zfuoja kontaminácie
UKSUP v rôznych štádiách vyroby; náklady na vyšetľenie kľmív vrátane kŕmnych zmesí
sú hradené zo štátneho ľozpočtu;každívzorku odobratú v súlade s týmto bodom musí
sprevádzať dôkladne vyplnená Žiadanka, pričom do anamnézy musí byt'uvedené'. ,,odber

vzoriek lĺrmívvrótane Mmnych zmesí v ľámci epizootologického šetrenia národného

o
o
o
.

kontroĺnéhopľogľamu pre salmonelové infekcie v Mdľoch úžitkovýchnosníc kury domácej"
musí bý'vykonaný úradný odbeľ vzoľky vody používanej na napájanie hydiny za účelom
vykonania bakteriologického vyšetrenia na prítomnosťSalmonella spp.; náklady na vyšetľenie
vody hľadíchovatel' sám;
musí byt'prešetrenéuplatňovanie pľavidiel a kontrol týkajúcich sa odstraňovania a spľacovania

vedl'ajšíchživočíšnychpľoduktov;
musia bý'prešetrenéopatľenia biologickej bezpečnosti zavedené na farme;
musia bý'preverené všetky záznamy vedené na faľme.

Spľávu o epizootologickom šetrení zašle príslušná RVPS v elektronickej forme na

ŠvpsSR.

12. Epidemiologické šetľenieochoľení pochádzajúcich z potravín u človeka
Urad veľejného zdľavotníctva Slovenskej republiky (ľezort Ministerstva zdravotníctva) vykonáva epidemiologické šetrenie vprípade výskytu ochoľenia zpotravin ul'udí. Vprípade
podozrenia, Žekŕdeľ nosníc môže bý'zdrojomnákazy ochorenia zpotravín, príslušný ľegionálny
úrad veľejného zdľavotníctva informuje ŠvpsSR a príslušnúRVPS.
Pri epidemiologickom šetľeníochorení pocháďzqicich zpotravín, za pozitivne sa považujú
vzorky, v ktoľých bola potvrdená prítomnosťsérotypov salmonel, ktoré spôsobili ochorenie u l'udí.
V prípade, keď príslušnýregionálny úrad verejného zdtavotnictva oznáml príslušnej RVPS, že
na zák|ade epidemiologického šetľenia môže bý kŕdeľ nosníc zdrojom výskýu ochorenia u ľudí
príslušná RVPS musí podozľenie došetľiťnasledovne:

Pľe kľdle nosníc naľiadi nasledovné veterináľne opatrenia v prípade podozľenia na výskyt
baktériírodu Salmonella spp. ako pôvodcov nákazy u ľudí:

Y Zákaz pľesunu hydiny z ohniska a do

ohniska nákazy - Žiaden kus hydiny nesmie opustiť
výnimkou povolenia príslušnej RVPS za účelomzabitia a neškodného odstránenia
pod kontrolou, alebo za účelomzabitia na bitúnkoch určených príslušnouRVPS;
Vykonať úľadnýodbeľ vzoľiek v kŕdli, v ktorom je podozrenie na výský baktériírodu
Saĺmonella spp.v súlade s bodom 9.2.B c)
Vajcia pochádzajúce z ohniska (z podozrivého kĺdľa):
o možno použivď na pľiamu l'udskú spotľebu len v pľípadeo že sú ošetrené

halu,

}
}

s

o

spôsobom, ktoľ1im sa zabezpečízničenie všetkých sérotypov salmonely s významom
pre veľejné zďravie;
sa považujúza vajcia tľiedy B, pričom sa môžu dodávať len do potľavinárskeho
a nepotravinárskeho priemyslu (v súlade s naľiadením Komisie (ES) č. 58912008 z
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23. jina 2008, ktorým sa ustanowjú podľobné pľavidlá vykonávania naľiadenia
Rady (ES) č. 123412007 o obchodných normách pre vajcia _ ďalej len ,'naľiadenie

o

(ES) č. 589/2008");
vajcia triedy B z dôvodu zreteľného odlíšenia od vajec triedy A sa pred uvedením
na tľh označia nasledovným označením:
kruh s pľiemerom minimálne 12 mm' v ktorom je písmeno ,,B" vysoké
minimálne 5 mm,
alebo jasne viditeľný faľebný bod s priemerom minimálne 5 mm. (v súlade s
článkom 10 naľiadenia (ES) č. 589/200s);
sa povolia na pľesun do baliaľnílen vtedy, ak príslušnýorgán súhlasí
spľeventívnymi opatreniami na zabránenie krížovejkontaminácie vajec z iných
kľdľov.

V prípade, keď výsledky laboratóľneho vyšetrenia úradných vzoriek sú NEGATÍrrľn a kŕdel'
nosníc podlieha tomuto náľodnému kontrolnému programu, príslušná RVPS zrušíveteľináme
opatrenia.

V prípade, keď výsledky laboľatórneho vyšetrenia úradných vzoľiek sú POZITÍyNE,
veterináme opatľenia zostávaji v platnosti a pľíslušnáRVPS vykoná odber úradných
potvrdzujúcich vzoriek Postup odberu potvrdzujúcich úradných vzoiek, ako aj ďalší postup
v prípade pozitívnych' ľesp. negatívnych výsledkov, je popísaný v bode 10'B.1.

13. Vakcinácia a používanieantimikrobiátnych látok
Pravidlá

ĺa použivanie antimikľobiálnych látok

sú ustanovené v nariadení

Komisie (ES) é. ll7712006.

a očkovacíchlátok

v

rámci tohto progľamu

A: Vakcinácia

V súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1177l2OO7 v Slovenskej ľepublike od
januéra2020
L
do 31. decembra2020je povinná vakcinácia všetkých mládok nos.'í", spadajúcich
pod tento program' proti Salmonella Enteritidis. Vakcinácia sa vykonáv a za ičelom reáukcie
vylučovania azniženia kontaminácie vajec baktéľiou Salmonella Enteľitidis.
Zásady, ktoré musia byt'dodľžanépri vakcinácii
o Náklady,nanákup očkovacíchlátok budú hľadené zo štátneho rozpočtu len |im chovateľom,
ktoľíspĺňaju poŽiadavky v zmysle platnej Schémy štátnej pomoci na kontrólu, prevenciu a
eradikáciu ochorení zvierat.
Výber
vakcíny je na zváženi chovateľa resp. súkľomnóho veteľinámeho lekára
'
a pri vakcinácii musia bý'dodľžanénasledovné zásady:
1. Vakcinácia je povolená inaktivovanými alebo živými maľkerov;imi vakcínami, ktoré sú
ľegistľovanéÚstavom štátnej koniroly veterinámych biopľep aráIov a liečiv v Nitľe
(ďalej ,,UŠKVBLNitľa"). eĹtuálny iorru^ ľegisirovanýóh vakcĺn proti Salmonella
Entefitidis sanachádza na stránke uŠrvglNitľa - www.uskvbl.sk.
2. Živé očkovacie látky proti salmonele sa nemôžu použit' v rámci náľodných kontrolných
pľogramov v pľípade,že výtobca vhodným spôsobom bakteľiologicky nezabezpeči
rozlíšenieterénnych kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky.
3. Dávkovanie, spôsob aplikácie a vakcinačná schéma musí bý v súade s odporučaniami
qýrobcu vakcíny.
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4. Vakcinácia

a

revakcinácia v odchove musí bť ukončená najneskôr

pľed plánovaným presunom mládok do fázy znášky.

3

týŽdne

Postup vakcinácie a ľefundácie nákladov za nákup vakcinačných látok
Chovateľ v spolupľáci so súkľomným veterinárnym lekáľom vypľacuje vakcinačný pľogram'
ktoľý musí bý v súlade s týmto programom. Tlačivo na vypľacovanie vakcinačného pľogramu
sa nachádza v prílohe č. 4. Chovatel' pľedloŽí na schválenie vakcinačný program minimálne
2 býždne pľed naskladnením jednodňových kurčiat na príslušnúRVPS. PľíslušnáRVPS v prípade,
že vakcinačný progľam vyhovuje požiadavkám tohto programu, potvrdí podpisom a pečiatkou
schválenie vakcinačnéhoprogramu priamo do tlačiva a originál vakcinačnéhoprogľamu odovzdá
chovateľovi. V prípade, že je vakcinačný pľogľamvypľacovaný na viac ako jednom liste papiera,
podpis a pečiatka úľadnéhoveterinárneho lekára RvPs musí byt'prítomný na každom liste.
Vakcinačný pľogľam moŽno pľedloŽiť len na vakcináciu jedného turnusu (vakcinácia
s revakcináciami). Pľe každÝ kŕdel' musí byt' wpľacovanÝ osobitnÝ vakcinačnÝ pľogľam.
RVPS eviduje kópiu schváleného vakcinačného programu a poŽadovaný počet vakcinačných dávok
a ďalšiu kópiu schváleného vakcinačného programu pošle na ŠvpssR.
Po vykonaní vakcinácie súkromný veteľinámy lekár potvrdí aplikáciu očkovacíchlátok
svojím podpisom a pečiatkou priamo do originálu schváleného vakcinačnéhoprogľamu. Chovatel'
je povinný najneskôľ do 7 pľacovných dní (rozhodujúci je dátum odoslania faktúry) po wkonaní
celého vakcinačného progľamu pľedmetnéhoturnusu (vakcinácie s ľevakcináciami) vystavito
a adresu
ŠvpsSR. Uhľadené budú len vakcíny nadobudnuté v súlade so schváleným vakcinačným
pľogľamom.

Postup chovatel'a je nasledovný:
Chovateľ, ktorému príslušná RVPS schválila vakcinačný program vystaví faktúru na odberateľa
ŠvpsSR a zašle ju spolu s nasledovn;iĺni prílohami:
a) v pľípade zakúpenia očkovacej látky priamo v lekáľni na základe receptu súkľomného
veteľináľneho lekára:
. recept súkromného veterinárneho lekára;
o faktuľa alebo účetzlekámq zktorých je zrejmé celkové množstvo zakupeĺých
vakcinačných dávok ajednotková a výsledná ceĺa za nakúpenévakcinačnédávky;
o originál schváleného vakcinačnéhoprogramu' s potvrdením súkľomného
veterinárneho lekára o vykonaní vakcinácie;
alebo

b) v pľípade zakúpenia očkovacej látky súkľomným veteľináľnym lekáľom:
o faktúra za dodani vakcínu, vystavená súkľomným veterináľnym lekárom, z ktoľej
je zrejmé celkové množstvo zakúpených vakcinačných dávok a jednotková
a

výsledná cenaZa nakúpenévakcinačnédávky;

o originál

schváleného vakcinačnéhoprogramu'

veterinárneho lekára o vykonaní vakcinácie.

Náklady na nákup očkovacíchlátok

ŠvpsSR

cene maximálne do 0'05 € za jedĺu očkovaciu dávku.

s

potvľdením súkľomného

refunduje chovateľovi, pri jednotkovej
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V prípade, že kÍdeľbol vakcinovaný proti Salmonella Enteľitidis, pri zasielaní vzoriek na
laboľatórne vyšetrenie veterinárny lekáľ musí uviesť do žiadanky na laboľatórne vyšetrenie údaje
o vakcinácii (dátum poslednej vakcinácie anázov pouŽitej vakcíny).

Na vakcíny sa podl'a $ 27 ods' I zákona NR SR č.22212004 Z. z. o danl zpridanej hodnoty
v zneni neskorších predpisov, uplatňuje znížená sadzba dane 10 oÁ zo základu dane.
Podľa s 122 ods' 1 5 zákoĺa NR SR č. 362120II Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, veterinámy liek pre potravinové zviera môže predpísať

len ošetrujúci veterinárny lekáľ. Veterináľny liek na injekčnépoužitie môŽe podat' len veterinárny
lekáľ.

B: Používanie antimikrobiálnych látok

Antimikľobiálne látky sa nesmú používat'akoosobitná metóda kontľoly salmonely u hydiny
Antimikrobiálne látky sa môžu použit' |en za nasledovných výnimočných okolností:
a

a

u hydiny ĺakazenej salmonelou a vykazujúcej klinické príznaky, ktoľéby jej mohli

spôsobovat' nadmerné utrpenie; infikované kľdle 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 pľípadochRVPS na účelyiné ako
kontľola salmonely v kŕdli s podozrením na infekciu salmonelou, najmä v nadväznosti na
epidemiologické vyšetrenie vypuknutia ochorenia z potravin alebo odhalenie salmonely v
chove; príslušná RVPS sa však v nudzových situáciách môŽe ľozhodnúťpovoliť ošetľenie
bez predchádzajúceho povolenia, no pod podmienkou odberu vzoriek úradným
veterináľnym lekáĺom, ako je stanovené v písm. g) článku 2 nanadenia Euľópskeho
paľlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, a okamžitéhohlásenia ošetrenia ŠvpsSR; pokiaľ sa
odber vzoriek nevykonal v súlade s ustanoveniami tohto odseku, kľdle sa považqúza
nakazené salmonelou.

Zásady pľi používaníantimikľobiálnych látok:

o

o
o
o

PouŽitie antimikľobiálnych látok môže bý' uskutočnenélen so súhlasom a pod dohľadom
príslušnej RVPS.
K ošetreniu môŽu bý'použitélen antimikrobiálne látky registrované uŠrvgLv Nitre.
PouŽitie sa zakladá na výsledkoch bakteľiologického odberu vzoriek a testovania cit1ivosti na
antimikľobiálne látky vždy, keď je to možné;
Požiadavky na pouŽitie antimikľobiálnych látok sa nevzt'ahujú na látky, mikľoorganizmy
alebo prípravky povolené na použitie ako kŕmne doplnkové látky v súlade . 8lá''ko3 nariadenia (ES) č. 183Il2003. o doplnkových látkach použivanýchvo výžive zvierat.

14. Registrácia a schval'ovanie chovov nosníc
Všetky komerčnéchovy nosníc, na ktoré sa vzt'ahuje naľiadenie vlády sR č.2g712003 Z. z.
musia by'schválené ľozhodnutímpľíslušnejRvPs. Chovy môŽu byt'schválené, len ak spĺRajú
požiadavky tohto nariadenia a nariadenia vlády SR č. 73612002 Z. z., kto4ým sa ustanovujú
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minimálne požiadavky na ochranu nosníc, v znení nariadenia
,,nariadenie vlády č. 7 3612002 Z. z.o')

v

č. 32612003 Z. z. (ďalej

len

SVPS SR ľegistľuje schválené chovy nosníc a pridel'uje im veteľináľne úľadnéčíslo
súlade s $ 39 zŕl<ona č. 3912007 Z. z. o veterináľnej starostlivosti a s nariadením vlády

č.73612002 Z. z..

Zoznam schválených chovov nosníc sa nacháďza

na

webovej stránke

ŠvpsSR:

www.svps.sk.

pľodukcie krmiva pľe hydinu a schéma odbeľu vzoriek kľmív
ĺ.5. Štľuktúľa
pľoducenti kŕmnych surovín
nutľičná kontrola
Ústredným kontľolným a skúšobným
ústavom pol'nohospodárskym

výľobcovia kompletných kŕmnych zmesí

chovatelia

(UKSUP)

úľadnékontľoly (RvPs)

V

registrovaných vyľobniach krmnych zmesí UKSUP kontľoluje nutričnúhodnotu krmív
a ich zhodu v zmysle Nariadenia vlády č,. 44012006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v zneni neskoľších
predpisov.
Zdravotnu ĺezávadnosť používanýchkrmív priamo u chovateľa kontľolujúúradníveterinárni
lekári - inšpektori príslušnýchRVPS v zmysle metodického pokynu o úradných kontľolách
(inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odbeľ úradných vzoriek na analýzy v zmysle plánu VPo
krmív' Tieto plány sú vypľacované na základe Náľodného Plánu kontroly kľmív,ktorý pripľavuje
UKSUP v spolupráci so SVPS SR. V ľámci VPo kľmiva sú úradnévzorky odobeľané námatkovo
priamo u chovateľa, pričom počet odberov a typ krmiva stanoví Švpssn.
V pľípade,ak je chov nosnic pozitivny na prítomnosťinváznych salmonel, tak v rámci
epizootologického šetrenia (v súlade s bodom č. 11) úradný veterinárny lekáľ _ inšpektor odoberá
úľadnévzorky krmiva, ktoré sú podávané zvieratám na farme a vody na napájanie nezávisle od
VPO krmiva.
V prípade, keď úradnévzorky krmív na faľme sú pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo
Slovenska, hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetrenia a pľijatie opatrení stanoví
UKSUP spolu s príslušnou RVPS. V prípade, ak sú úradnévzorky krmnych zmesí na faľme
pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo zaltaničia, pozítivny náIez je nahlásený prostľedníctvom
RAPID ALERT systému.
Hodnotiacim kritériom je neprítomnosť záľodkov rodu Salmoneĺla v 1 g krmiva v súlade
s Nariadením vlády č' 43812006 Z. z. o neŽiaducich látkach v kľmivách a o iných ukazovateľoch
bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov (nulová toleľancia pľe ľod
Salmonella).

16. Vedenie záznamov na faľmách
Evidencia záznamov v chovoch nosníc musí bý' v súlade s naľiadenímEuľópskeho Paľlamentu
aRady (ES) č. 85212004 anariadením Komisie (ES) č. 55712007' Prevádzkovateľ chovov nosníc
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napožiadaľrie sprístupní všetky zžanamy vedené na farmách orgánom štátnej správy vo veterinárnej
oblasti

Evidencia musí obsahovato minimálne tieto záznamy:

Pľe chov

:

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

situačný plán farmy
technológia a systém chovu
meno a adresa súkľomnéhoveterinárneho lekáľa, ktorý vykonáva veterináľnu starostlivost'
na farme
zabezpečenie asanácie na farme
proces odstránenia trusu a podstielky
plán DDD činnosti
pôvod, mnoŽstvo a druh dodaného krmiva dodaného alebo pripľavovaného na mieste
dátum dodania krmiva
plán veterinárnej prevencie
plán monitoringu v súlade s |ýľnto progľamom
ambulantná kniha - podávanie liečiv a vakcín zvieratám (dátum podania a ochľannélehoty)
evidencia veteľinárnych liekov, biologických prostriedkov pre vykonanie DDD
evidencia premiestňo v ania zvier at;
evidencia kontroly zdravia a moľtality zvierat;
evidencia návštev;
plán školenízamestnancov
evidencia vykonaných kontľol úľadnými veterinárn1rmi lekármi (úľadnézáznamy z kontroly)
plán kontroly zdravotnej nezávadnosti vody
plán opatrení a technických vybavení v prípade extrémnych poveternostných podmienok

Pľe každý kŕdelo:
osobitné a nemenné označenie každéhokŕdl'a v chove (identifikácia chovného pľiestoľu
(napľ. číslohaly) v kombinácii s označením danóho tuľnusu v danom ľoku)
dátum pľíjmuhydiny - dátum naskladnenia,
vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny,
predpokladaný dátum brakovania a počet vyľadených nosníc,
denná produkcia vajec (len v pľípadeprodukčnej fázy),

počet alalebo hmotnosť predaných alebo iným spôsobom dodaných vajec

(len v prípade produkčnej fázy),
názvy a adresy odberateľov konzumných vajec (len v prípade produkčnej fázy),
úhyny,
sledovanie pľíjmukľmiva a vody,
vakcinačný program (v prípade odchow)

za

deň
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prevedené vyšetľenia, zdravotné pľehliadky a díagnóza stanovená ošetrujúcim veterináľnym
lekárom a výsledky laboratórnych vyšetrení,
výsledky kontroly účinnostidezinfekcie,
výsledky vyšetrenína prítomnosťsalmonel prevedených v súlade s požiadavkami tohto
proglamu.

17. Pľílohy

o
o
o
o
o
o

Príloha č. 1 - Skúmanie vzoriek
Príloha č.2 -Yzor veteľináľnych opatrení pľi podozľenína výskyt inváznych salmonel
Pľíloha č. 3 - Vzor veteľináľnych opatľenípri zistení výskýu invázĺych salmonel
Príloha č,. 4 - Vakcinačný progľam pre vykonanie povinnej vakcinácie proti Salmonella
Enteľitidis v odchove mládok znáškových nosníc v roku 2020
Pľílohač. 5 - Pľotokol o úľadnomodbere vzoľiek v ľámci Národného kontrolného
progľamu pľe salmonelové infekcie v kľdľoch nosníc kuľy domácej (Gallus gallus)
produkujúcich vajcia na l'udskú spotrebu v Slovenskej republike v ľoku 2020
Príloha č. 6 - Typy vzoriek na zistenie infekcie Salmonella spp. v kľdľoch nosníc
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PRILOHA

č. 1

SKÚMANIE VZORIEK
1.

Pľepľavaa pľípravavzoľiek

Vzorky sa pošlúlaboratóriám uvedenyľn v bode č. 5 v deň odberu expresnou poštou alebo kuľiérom
najneskôr do 24 hodín. Ak sa nezašlúdo 24 hodín, uskladnia sa v chlade' Vzorky možno
pľepľavovaťpri teplote okolia, pokiaľ sa predíde nadmernému teplu (konkĺétne viac ako 25 .C)
alebo vystaveniu slnečnémusvetlu. V laboľatóriu sa vzorky uskladnia v chlade až do rozboru, ktorý
sa uskutoční do 48 hodín od ich prijatia a najneskôr do 4 dní od ich odberu.
Z náv|ekov na nohy a tampónu či látkového tampónu na pľach sa v pľípade úradných vzoľiek
odobratých regionálnou veterinárnou a potravinovou spľávou vývoria samostatné preparáty.
V prípade vzoriek odobratých z iniciativy prevádzkovateľa, je možnékombinovať rozličnévzorky
v jednom teste.

Vzoľky z núvlekov na topúnky a ldtkových tampónov:
a) Dva páľy návlekov na topánky (alebo ,,ponožiek") je potľebné opatrne rozbaliť tak,
aby sa neuvoľnil pľíslušnýtrusový mateiäI, a vložit' ich do 225 ml pufrovanej
peptónovej vody (PPV) zohľiatej na izbovú teplotu, alebo sa musí uvedených225 ml
PPV naliať priamo na dva páry návlekov na nohy v nádobe, v ktorej boli
prepľavovanédo laboratóia. Návleky na topánky alebo látkový tampón sa úplne
ponoria do PPV, aby bolo okolo vzorky dostatočnémnoŽstvo vol'nej kvapaliny na
migľáciu salmonely zo vzorky, a preto v prípade potreby možno ešte pridať PPV.
b) Vzorkou je potrebné pokruŽit', aby sa kompletne namočila, a pokĺačovaťv teste
podľa detekčnej metódy uvedenej v bode 2 tejto prílohy.

Iné vzoľky tľusu a prachu:
a) Vzorky trusu sa odoberú, dôkladne premiešajúa následne sa odoberie 25 gramov
podvzoľky kultúľy.
b) 25 gramová podvzorka sa pľidá do 225 ml PPV zohiatej na izbovú teplotu.
c) V teste je potrebné pokľačovaťpodľa detekčnej metódy uvedenej v bode 2 tejto
prílohy.

V

pľípade prijatia ISo noriem na prípľavutrusu na účelyzistenia salmonely sa uplatňujú
Iso
noľmy anahrádzajú ustanovenia o prípľave vzoriek'

2. Detekčnémetódy
Zisťovanie prítomnosti salmonely sa vykonáva podl'a zmeny a doplnenia 1 noľmy Medzinárodnej
organizácie pre normalizáciu EN Iso 6579_1.
Po inkubácii sa vzorky v PPV nenatriasajú, nekrútia, ani sa s nimi nijakým iným spôsobom
nehýbe.

Séľotypoýrozboľ_ Nt{L

Minimálne jeden izolát

z

každej pozitívnej vzorky sa podľobí sérotypovému ľozboru podľa

White-Kaufmann- LeMinoľ s chémy.

Alternatívne metódy

2t

Namiesto metód detekcie a sérotypizácie uvedených vyššie možno pouŽiť alteľnatívne metódy' ak
sú validované v súlade s norľnou EN ISo 16140-2.

Uskladnenie kmeňov

Kmene izolované ziradných vzoriek odobraných regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
a zo vzoiek odoboľatých z iniciatívy preväďzkovateľa sa uskladnia na účelybudúcej fagotrypizžrcie
a testovania antimikľobiálnej citlivosti použitímbežných metód zbieľaria kultúr, ktoré musia
zabezpečíťneporušenosť kmeňov na obdobie aspoň dvoch rokov.

Testovanie antimikľobiálnej citlivosti
testom na antimikrobiálnu ľezistenciu v súlade s Rozhodnutím Komisie
Izo|áty sa
20r
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Pľíloha č.2 - Vzoľ veteľináľnych opatľenípľi podozľenína výskyt inváznych salmonel
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINoVÁ sPRÁvA..
adľesa:

č. j.:

dátum

vybavuje:

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potľavinová správa
ako oľgán štátnej správy
voveterinárnej oblasti, príslušnýpodľa$ 8 ods.3 písm. e) avsúlade s $ 17 ods.3. zákonač.
3912001 Z. z. o veterinárnej starostlivostiv zneníneskoršíchpredpisov

pľe:
Názov
ICO:

naľiaďuje
a

meno majiteľa prevádzkame

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

veteľináľne opatľenia pľi podozrení na výskyt inváznych séľotypov salmonel
v chove nosníc kury domácej (Gallus gallus) pľodukujúcichvajcia uľčenéna l'udskú spotľebu

1) ohniskom sa vyĺnedzuje hala č. '...v rámci chovu (názov prevádzkame,
veterinárne číslofarmy)

2)

Zakazuje sa:
akýkol'vek presun hydiny z ohniska a do ohnisk a nákazy
Termín: ihneď až do odvolania

3)

ťarma a úľadné

Vajcia pochádzajilce z kÍdľa

č.

Teľmín: ihneď aŽ do odvolania

odôvodnenie:
Regionálna veterinárna

Zodpovedný:

Zodpovedný:

a potľavinová správa ...'. nariaďuje tieto veterináme opatrenia na zŕl<lade
laboratóľneho- vyšetrenia vzoiek odobratých dňa
avyšetľenýchv

ľ::'j':::h:.:y:ľĺľ.
NAZoV LABORATORIA

'......
(č. pľotokolu '........ zo dňa........) v rámci Národného kontróhého
pľogľamu pľe salmonelové infekcie v kídľoch nosníc kury domácej (Gattus gallus) produkujúcich
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vajcia na l'udsku spotľebu v Slovenskej republike v roku 2020. Vo vyšetrovaných vzorkách bola
zistená prítomnosť baktériírodu S almo nell a spp.
Poučenie o nákaze:
Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Saĺmonelĺa Eĺteťrtidisa Salmonella Typhimurium
(vľátane monofázových kmeňov Salmoneĺla Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[5],12:i:-) sú
označovanéako invázne salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito séľotypmipatia u ľudí
medzi najčastejšie a najvážnejšie alimentárne nŕi<azy. Pnznaky, ktoré vyvolávajú invázne
salmonely u ľudíbývajú vel'mi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu bý až život
ohľozujúce. Hydina patrí medzi častý rezervoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu pľekonali
a uzdravili Sä, môžu bý' trvalým zdrojom ĺákazy pte ostatnú hydinu, ale predovšetkým
kontaminujú baktéľiami pľodukty určenéna ľudskúspotľebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka

Doručuje sa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bratislava
RUVZ........
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Príloha č. 3 - Vzoľ veteľináľnych opatľenípľi zistení výskytu inváznych salmonel
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ sPRÁvA.
adresa:

č. j.:

, dátum

vybavuje

OPATRENIA
Regionálna veterinárna a potľavinová správa
ako oľgán štátnej správy
voveteľinárnej oblasti, príslušnýpodľa$ 8 ods.3 písm. e) avsúlade s $ 17 ods.3. zákonač.
3912001 Z. z. o veterinárnej staľostlivostiv zneni neskorších predpisov

pre:
Názov a meno majiteľa prevádzknne;
ICO:
Farma:
Úradné veterináľne číslofaľmy:
Pľe halu č. .......

naľiaďuje

veterináľne opatrenia pľi zistení inváznych séľotypov salmonel
v chove nosníc kury domácej (Gallus gallus) pľodukujúcichvajcia uľčenéna l'udskú spotľebu

1. ohniskom nákazy sa vymedzuje hala
a úradné veterinárne

2.

..

v rámci

chovu (názov prevádzkarne, faľma

Zakazuje sa:
akýkoľvek presun hydiny z ohniska a do ohniskanákazy
Teľmín:ihneď aŽ do

3.

číslofarmy)

č.

odvolania

Zodpovedný:

Nariaďuje sa: (VYBRAŤ z vĺoŽNoSTÍ:)
v asanačnom podniku
s

právnyni pľedpismi o hygiene potľavín

Termín:
4

Zodpovedný:

Vajcia pochádzajice zkŕdľač.....' (VYBnaŤ z vĺoŽNosrÍ:;
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Veľejnézdravie v súlade s právnymi predpismi o hygiene potravín)

Teľmín

5.

Nariaďuje sa:
vykonať dôkladnú očistu a dezinfekciu vrátane bezpečnéhoodstľánenia trusu a podstielky
....'.. (uviesť spôsob).
Termín:

6.

Zodpovedný:

Zodpovedný:

Nariaďuje sa:
vykonať kontrolu účinnostidezinfekcie po čistenía dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetľenia sterov z povľchov hál pred ďalším naskladnenim zvierat.
Termín:

Zodpovedný:

Odôvodnenie:
Regionálna veterináma a potravinová správa ..... nariaďuje tieto veterinárne opatrenia na základe
pozitívneho výsledku, laboratórneho vyšetľenia vzoiek odobľatých dňa ....... a vyšetrených v
NAZOV LABORATORIA (č. protokolu ......... zo dťra ........) v ľámci Národného kontrolného
programu pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kuľy domácej (Gallus gallus) produkujúcich
vajcia na ľudskúspotrebu v Slovenskej ľepublike v ľoku 2020. Vo vyšetrovaných vzorkách bola
zistená pľítomno sť sérotypu S aĺ m o n e l l a (D oP

LNID.

Poučenie o nákaze z
Salmonelóza je veľmi nebezpečnä zoonóza. Salmonella Ententidts, SaĺmoneĺĺaTyphimurium
(vrátane monofázových kmeňov Saĺmonella Typhimurium s antigénnym Vzorcom I,4,|5],12:i-),
Salmonella Infantis' SaĺmoneĺĺaHadaľ a Salmonella Yirchow sú označovanéako invázne
salmonely, nakol'ko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patna u ľudímeďzi najčastejšie
aĺajvážnejšiealimentärne nŕkazy. Pnznaky, ktoré vyvolávajú invázne salmonely u l'udí bývajú
veľmi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu bý až život ohrozujúce. Hydina patrí
medzi častý rezervoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu prekonali auzdravili sa, môžu bý'trvalým
zdľojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale pľedovšetkým kontaminujú baktériami pľodukty určenéna
ľudskúspotrebu (konzumné vqcia, mäso).

podpis a pečiatka
Doľučuje sa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bľatislava

RUVZ
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Pľíloha č.4
Vakcinačný pľogľam pre vykonanie povinnej vakcinácie pľoti
Salmonella Enteľitidis v odchove mládok úžitkovýchnosníc v ľoku 2020
(v ľámci Náľodného kontľolnéhopľogľamu pľe salmonelové infekcie v kŕdlooch nosníc dľuhu kury
domácej (Gallus gallus) pľodukujúcichvajcia na l'udskú spotľebu v Slovenskej ľepublike v ľoku 2020i

Názov a meno majitel'a odchovnej prevádzkame
ICO:

Farma:.

okľes/Kľaj
označenie kľdl'ax :...'...

Uradné veteľináme číslo:........

označenie turnusu:

(* v pľĺpadeoked' chov má viac kŕdl'ov, chovatel'pľe každý kŕdel'vypľacuje osobitný vakcinačný pľogľam!)

Dátum naskladnenia kŕdľa:

}

Pôvod kľdľa(názov a adresa liahne/reprodukčného chovu, zktorého násadové vajcia
pochádzqtl) .......

Miesto

Dátum:

Súkromný veterinárny lekár, zodpovedný zaveterináľnu starostlivosť v kľdli:
(meno, podpis, pečiatka)

osoba zodpovedn ä za vykonanie vakcinácie:
(meno, podpis, pečiatka)
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Schválenie vakcinačnéhopľogľamu:
Regionálna veteľináľna a potľavinová spľáva......

Vypracovaný vakcinačný progľam pre krdeľ/tumus

v ramcl
..., predložený na Regionálnu veterinárnu
farmy
je v súlade s bodom č. 13
.
a potravinovú
Národného kontrolného programu pre salmonelovó infekcie v Kdľoch nosníc kury domácej (Gallus
gallus) produkujúcich konzumné vajcia v Slovenskej republike v ľoku 2020.
.'.........

dňa..........

správu

meno' podpis a pečiatka úradnéhoveterinárneho lekára

Potvľdenie súkromnéhoveteľináľneho lekáľa o vykonaní vakcinácie:
Potvrdzujem, že v odchove mládok (meno majiteľa, nánov farmy)
s úľadnýmveterinárnym

číslom

v kľdli (označenie kŕdľďtumusu).............
bola vykonaná vakcinácia proti Salmonella Enteritidis v súlade s t1imto vakcinačným programom.

V tomto kľdli bol aplikovaný nasledovný počet vakcinačných dávok:
Dátum

Počet aplikovaných dávok

Názov vakcíny:

pľimovakcinácia
1.

revakcinácia

2. revakcinácia

Miesto

Dátum

meno' podpis a pečiatka súkľomnéhoveterinárneho lekára
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Pľíloha č.5

Pľotokol o úľadnomodbeľe vzoľiek

(v ľámci Národného kontľolného pľogľamu pľe salmonelové infekcie v kŕdl'och nosníc kury domácej
(Gallus gallus) pľodukujúcich vajcia na l'udskú spotľebu v Slovenskej ľepublike v ľoku 2020)

Regionálna veterináma a potravinová spľáva ....
Dátum vyplnenia:
Uľadný veterinárny lekaľ/kód:
Meno l názov pr ev ádzkovateľa: . .. . .
Názov a adresa prev ádzkarne:...'...
okľes: .
Úľadné veterináme čísloprevá dzkame
Súkromný veterinárny lekár:
.

Celkový počet hydiny
v deň odbeľu
úľadnÝchvzoľiek

tr Úľadný odber vzoľiek

D

I(ĺaj

Počet cho4ých

KÍdeľ:......
..Prítomný: !áno

Počet uhynutych

Enie

Počet utratených

na účelkontroly (vybrať z možností)

z 1kŕdľanosnícv chove s najmenej 1 000 jedincami;
úradná vzorka zkŕďľa nosníc vo veku 24 týždťrcv(+l- 2 týždne), ktoré sa nachádzaju
v halách, kde bol Zaznamenaný výský salmonely v predchádzajucomkŕdli;
E úradná vzotka vo všetkých prípadoch podozľenia nákazy na Salmonella spp. v ľámci
epidemiologického vyšetrovania vypuknutia ochorenia z potravín v súlade s $ 8 naľiadenia
vlády SR. č. 62612004 Z.z.;
D úľadnávzorka zo všetkých kŕdľov nosníc vchove, v prípade zistenia výskytu inváznych
sérotypov salmonel v danom chove;
E úľadnávzorkaziného dôvodu (dôvod: ...
..)

E

1x ľočneúradný odbeľ

E Potvľdzujúci odbeľ úradných vzoriek
Dôvod potvrdzujúceho odberu
Typ odobratej

v

zorky / p očet, označenie kŕdľa:

D kontrola dokumentácie pouŽívania antimikľobiálnych látok
a/alebo
D 1 nosnica na vylúčeniepľítomnosti inhibičných látok

Vyhowje:

tr

Nevyhovuje: O

Podpis a pečiatka úradnéhoveterináľneho lekáľa:

Meno, podpis a pečiatka osoby zodpovednej za chov:
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Pľíloha č.6
TYPY VZORIEK NA ZISTENIE INFEKCIE ýALMuNELL4 SPP. v KŔDĽOCH
NosNÍC
INDIVIDUALNE VZORKY
Hoci sa spôsob, ktoľým sa odobeľajú vzorky musí prispôsobiť podmienkam, ktoré sú v
testovanom chove' osoba, ktorá odoberá vzorky musí urobiť všetko pre to, aby postupovala
podľa doleuvedených ustanovení.

Kŕdle nosníc na vol'nom nľiestľanstve
1.

Návleky na nohy v kŕdlooch nosníc na vol'nom pľiestranstve

1.1. Tieto slúžiana odobratie vzoriek trusu/mokrých vzoiek z podlahy. MôŽu ostať na
nohách počas odberu ostatných vzoriek v hydinárni.

1.2' Návleky na nohy musia mať dostatočnúabsorpčnúschopnosť, aby nasiakli vlhkosť.
Prípustné sú aj Tubegauze

''ponožkyo".
I.3. Vstúpte do testovaného krdl'a
a obujte si nové návleky - zvyč,ajneje jednoduchšie obuť

si ich na čižmy,ktoré máte práve obuté. Na tieto si navlečte návleky na nohy na odbeľ
vzoriek alebo,,pon ožky* .
l.4. Navlhčite povľch návlekov na nohy pouŽitím čo najviac odstľaňujúceho riedidla
(0.8% chloridu sodného, 0.1% peptónu v sterilizovanej dejonizovanej vode).
1.5. V závislosti od toho, koľko vzoriek sa má odobrať zpoužitých návlekov na nohy, si
vhodne rozdeľte plochu kŕdl'a a l<räčajtetak, aby ste každým páľom návlekov prešli
aspoň 100 m vrámci vybranej časti. Pohybujte sa tak, aby ste odobrali vzorky zo
všetkých častí,vľátane znečistených častí,pokiaľ je bezpečnépo nich kľáčať.Tam, kde
bol vyšpecifikovaný dostatok vzoriek z návlekov, osobitne odoberte vzorky zo
znečistených miest. Uistite sa, že do odoberania vzoriek boli zahrnuté oddelené ohľady v
kŕdli.
1.6. Po dokončeníodoberania vzoriek vo vybranom sektoľe si opatrne vyzujte návleky,
aby sa neuvoľnil prilepený mateiál, vloŽte ich do tašky alebo nádoby a označte ho.
Pokiaľ majú bŕ v tom istom kŕdli odobraté ďalšie vzorky postupujte podl'a
horeuvedených bodov 1.3 - 1'5 v ďalšej časti kĺdľa.

2.Prach z kŕdloov nosníc na vol'nom priestľanstve

Musia sa používaťmasky proti pľachu, ideálne počas celého odoberania vzoriek, ale
určite vtedy, keď sa odobeľajúvzoľky prachu.
S chovateľom určite najlepšie miesta ĺa zbieranie pľachu v kŕdli. Zvyčajne je to na
priehradkách ventilátora, ale aj na susedných lištách, trámoch, priečkach alebo potrubiach.
Niekedy je nevyhnutné požičaťsi ľebríkna dosiahnutie najlepších miest na zbierunie
pľachu, ale lepšie je pozbierať prach z nížšiesituovaných miest, ak sa tam prach nachádza.
Nedotýkajte sa pohybujúceho sa ventilátora, aby ste pozbierali prach.
Vyhýbajte sa odoberaniu prachu z miest v blízkosti zaťladeni na kŕmenie, pretože tu
sa nachádza menej trusu.
Ak sa ĺa zbieranie prachu používajúventilátory, pozbierajte štyľipodvzorky prachu, po
stlačenívzorky naplňte 250 ml do plastovej nádoby alebo tašky. Podvzoľky musia bý'
reprezentatívne ľozmiestnené po celom kŕdli.
Ak je kŕdeľ rozdelený do ohrád, do vzoľiek musí bý zalvnutý prach zo všetkých ohrád.
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Ak tam nie sú žiadne ventilátory, alebo sú neprístupné, pozbierajte prach z líšt,tľámov
potrubia _ podvzorky pozbierqte z desiatich odlišných častíkľdľa tak, aby boli do vzoriek
zahrrnlté vš etky ohrad y.
Ak je prachu prílišmálo, napríklad v malých priľodzene vetľaných kľdľoch na voľnom
priestľanstve, pozbierajte prach zo všetkých míest, kde sa nacháďza. Ak je to potľebné,
pomôŽte si škrabákom. Ak sa nepodarí pozbierať žiadny prach, pozbierajte iný odpad alebo
ďalšie vzorky z návlekov na nohy .
Po odobratí vzoriek saubezpečte, Že sú správne označené.
a

3.

Pľach z pásov na vajcia v kŕdl'och na vol'nom pľiestranstve

3. l. Pásy zbierquce vajcia z automatických hniezd zvyčajne vypúšťajúpredsiene kŕdl'a, kde
sa zbieľa vysypaný prach z pásov na vajcia do podnosu alebo na dlážku na konci pása. Často
sa tiež dá mateľiál pozbíeraťzkief na druhom konci pása na vajcia v kľdli.
3.2. Dohodnite sa s farmárom, aby zapol pásy na vajcia, ale nečistil prach pred odobratím
vzoriek.
3. 3. Ak je tam viaceľo pásov, pozbierajte materiál zkaždeho znich.
3. 4. Nezbierajte vzorky zpásov, ak sú zapnuté.
3. 5. Pomocou plastových rukavíc pozbierajte postačujúci prach z pásov, aby ste naplnili 250
ml plastovú nádobu alebo plastovú tašku po stlačení.Ak je objem vzoľiek menší,nazbterajte
toľko, koľko je možné.
3' 6. Po odobratí vzoriek sa ubezpečte, že sú správne označené.

Kŕdle nosníc v klietkach
4.

Tľus z pásov na tľus, zhŕňačovalebo hlbokých jám

4.1. Trus zkŕdľanosníc v klietkach sa odstraňuje tromi hlavnými spôsobmi:

(a) Pásy na trus pod kaŽdým radom klietok, ktoré sa pľavidelne pohybujú a

vyprázdťlujú do špirálového vľtáku alebo dopravníka.
@) Šachta na trus, keď sa deflektoľy pod klietkami dostávajú do hlbokej šachty pod
kľdľom.
(c) Šachtana trus vo viacľadovom kľdli' kde sa klietky vyklápajú a trus padá priamo
do šachty.
4.2. v kľdli je zvyčajne niekoľko úrovníklietok; ubezpečte sa, že v kompletnej vzoľke sú
zastúpenévzorky trusu zo všetkých radov. 5 vzoriek sa odoberie zkaždéhokĺdľapodľa
nasledovného popisu:
4.2.I Pi systémoch s pásmi alebo zhľňačmipoŽiadajte farmára, aby ich zapol v deň
odberu vzoiek, predtým, neŽ sa odber vykoná.
4.2.2 Pi systémoch s deflektoľmi pod klietkami a zhÍňačmipozbieľajte trus, ktoľý
sa zachýil na zhŕílačipotom, ako bol zapnutý. Zabezpečte materiál z každéhoradu
klietok, aby zkaždej vzorky bolo pribliŽne 200-300 g.
4.2.3 Pn viac ľadových systémoch, kde nie je ani pás ani zhŕíačbude nevyhnutné
pozbierať
trus zo šachty. Rukou zmiešajte kopu hnoja a pozbierajte 40 oddelených hľstítrusu,
ktoré budú zo všetkých ľadov klietok akaždávzorkabldevážiť pribliŽne 200-300 g.
4.3. Pásy na trus: - zkaždej vzorky pozbierajte asi 200-300 g trusu z výstupných strán pásov.
Na zhľňačisa trus zhromaŽďuje na konci pásu, z ktorého sa dá l'ahko pozbieľat'. Na kaŽdú
vzorku pouŽite nový pár plastikových rukavíc apozbierajte aspoň 20 hĺsti z oddelených pásov
na škľabáky, ak je to možnéa zabezpečte, aby boli do záverečnej vzorky za\tnvté vsetky
oddelenia.
4.3. Po odobľatí vzoriek saubezpečte, že sú správne označené.
3t

5.

Pľach pod klietkami
Ak má kÍdeľviac ako jedno poschodie, pozbieľajte vzorky iba z nižšieho poschodia.
5.2. Použítenový pár umelohmotných rukavíc nakaždi vzoľku apozbíerajte prach spod
klietok z20 oddelených miest v kľdli' Zahmuté musia bý'všetky rady klietok.
5.3. PouŽitím rukavice alebo škľabáka zmiešajte mateľiál na dlážke a vložte veľkúhľsť
5.1.

do nádoby alebo tašky na vzorky.

5.4. Pozbierajte vzorky z každéhokonca ľadu - pľibližne jednu štvrtinu dlŽky radu
zkoncakaždého vybraného radu. : vzorkovací bod pod ľadmi klietok

X

X
X _ vzoľkovací bod pod radmi klietok

5.5. Kompletnávzotkamusí do plna naplniť 250 mlnádobu alebo tašku navzorky
5.6.Po odobľatí vzoriek sa ubezpečte, že sú správne označeĺé.

ľÁvoo NA PoSTUP

PRI oDoBERAľÍ vzoRrnr

oDPoRÚČaľÁ vÝľavĺ

o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.

Vozidlo

na návštevy fariem hygienicky čisté
Dezinfikované gumené čižmy
Jednoľazovénávlekynanohy
Jednoľazovákombinéza
Maska pľoti pľachu
Čiapka
Inštrukcie na odobeľanie vzoriek
Pevná podložka na písanie a tlačivo na zapisovanie vzoľiek
Pero, ceruzka, vodotesná fixka
Malá baterka
Sterilné nádoby alebo tašky navzorky
Sterilné jednoľazovérukavice
Sterilné jednoľazovéškľabáky (napr. autoklávové stlačovačes dreveným jazýčkom)
Topánkynaodoberanievzoriek
Riedidlo na odstraňovanie
Debnďkľabica na näradie
Dezinfekčný spľej
Výbava na balenie a odosielanie vzoriek

Personál, odoberajúci vzorky musí dodľžiavaťzvyčajĺébezpečnostné
opatrenia, aby zabránil
vypuknutiu alebo prenosu akéhokoľvek ochoľenia z jedného chovu na druhý. Nasledovné
údaje sl:úžiaako návod na odoberanie vzoriek.
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Dohodnutie návšteYy na faľme

1.

1.1. Konzultujte s chovateľom vopred termín odberu

|'Z.Ziskajte podrobnosti o type ventilácie, zbierania vajec, odstraňovaní hnoja zvybranej

hydinárne, ktoré pomô žu pi plánovaní o doberania vzoriek.
1.3. Provizórne dohodnite odobeľanie vzoriek.
L4. Zistite si opatľenia proti chorobám' ktoľéod návštevníkov vyžaduje farmár.
L5.Požiadajte farmrĺľa, aby včas zapol stľoj na odvádzaĺie hnoja alebo zhrnovače v deň
odobeľania vzoriek a aby nečistil prach zo zberačov vajec a spod klietok, (ýľn nebolo
dokončenéodoberanie vzoriek.
1'6. Návštevu si s faľmárom dohodnite telefonicky pár dní pred odoberaním a uistite sa, že
dátum a čas odberu stále platia.

2.Príprava na odbeľ vzoriek na farme

2.l. Pipravte si požadovanénáľadie. Pripravte si pľázdne kontajnery, rukavice, návleky na
nohy na odber vzoriek, atď., v pľípade nehody. Nádoby a tašky na vzorky možno vopred
označiťpodl'a zéĺznamu vzoriek.
2.2. Zabezpečte, aby bolo vozidlo používanéna odbeľ vzoriek čistézvottku aj zvnutra.
2.3. Skontrolujte, či je náľadie staľostlivo pľipravené a či má ochĺanné oblečenie spľávnu
veľkosť aje správne oblečené.
3.

Pľíchodna faľmu

. Dodrži avajte opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré stanovil farmár.
3.2. Na farmu príďte v dohodnutom čase.
3 .1

3.3. Vozidlo zapaľkujte na čistom mieste mimo prašných výfukov, odpadových vôd alebo
skládok odpadu.
3.4. Dezinfikujte koles á a rámy kolies vozidla.
3.5. Upozornite farmára na svoju prítomnosťZvoncom' telefonick;fan systémom, trubou auta
alebo mobilným telefónom a nevchádzqte na hydinovú farmu bez povolenia farmára
alebo vedúceho.
3.6. Pokiaľ je k dispozícii, použite ochľannéoblečenie faľmy. Pokiaľ nie je k dispozícii,
oblečte si jednorazovú kombinézu , rukavice, dezinfikované vodotesné čiŽmy a návieky na
nohy.
3.7. Požiadajte farmára, aby poskýol údaje o testovanom kŕdli, plán kľdl'a a aby zapol v kľdli

svetlá.
3.8. Ak je to nevyhnutné, požiadajte faľmára, aby vám požičalrebrík alebo niečo na zbieranie
prachu z najvhodnejších miest.

3,9. Zapisujte si požadované údaje o faľme aoladli do pľíslušnéhotlačiva' (Je nevyhnutné
zaznačiťveľkosť kŕdl'a, typ krdľa, typ kľdľa, dátum a typ vakcinácie, vek kŕäľa,ventiláciu,
zber vajec a spôsob odstraňovania hnoja).

4.

odbeľ vzoriek

4.1. Postupujte podľa návodu na odobeľanie vzoriek, aké vzorky sa majú odobrat'vo

vybranom kŕdli.
4.2. odoberte najcharakteristickejšie vzoľky, ktoré zahÍilajú rozličnéčasti kĺdl'a.
4.3.Medzi každou vzorkou si vymeňte rukavice.
4.4. Zabezpečte, aby boli údaje o farme, číslovzoľky a tw vzorky jasne vyznačené na
kontajneľi so vzoľkami alebo detailne popísanéna záznarne o vzorkách.
JJ

z farmy skontrolujte, Že sú správne označenéa boli
vyplnené všetky tlačivá (žiaďanka a protokol o úradnom odbere vzoľiek)
4.5. Po odobratí všetkých vzoriek
5. Odchod

zfarmy

5.1. Pokiaľ je to možné,zbavte sa jednorazového vybavenia na farme.
5.2. Ak ste pouŽili vlastné čižmy,ľiadne ich očistite a dezinÍikujte.
5.3. Starostlivo si umýe ruky a po vysušení použite gél na báze alkoholu.
5.4. Po odchode z farmy Znovu dezinfikujte kolesá arélmy kolies. Pokiaľ je vozidlo viditeľne
špinavéalebo zaprášené, umýe ho pľed návštevou ďalšej fa*y.
6. Odoslanie

vzoľiek do laboľatória

Tašky alebo nádoby so vzorkami vloŽte do príslušnéhonepremokavého vaku

a

vonkajšieho kontajnera, na vonkajšiu časťpripevnite administratívne údaje.
Zabezpečte, aby bol balík bezpečne zabalený a jasne označený adresou laboratória
a požadov aným bezpečnostným označením.
Balík so vzorkami odošlite expľesne v deň odobratia vzoriek do laboratória, ktoľévzoľky
otestuj e. Tel efoni ck y oznámte odo slani e vzoľiek laboľatóriu.
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