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Tento kontrolný program sa vzt'ahuje na všetky ľepľodukčnékŕdle kury domácej
(Gallus gallus) v Slovenskej ľepublike. Zariadenie, v ktoľom je hydina chovaná, musí byť
schválené a registrované v súlade s bodom č. 13 tohto programu.

Pľogľamsa nevzt'ahuje na prvovýrobu na súkromnédomáce použitie (tj. rozmnožovanie
hydiny zainým, ako komerčným účelom).

1.

Ciele progľamu

Tento program sa uplatňuje od 1 . januára2l2l do 31. decembta2)ZI

Ciel'om programu je znížiťvyskyt Salmonella Enteritidis, SalmoneĺĺaTyphimurium
(vrátarre rnonof,ízových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzoľcom
I,4,|5f,l2:ii), Salmoneĺla Infantis, Salmonella Hadar a Salmoneĺla Yirchow (ďalej len
,'cieľové séľotypý')v dospelých ľepľodukčnýchkŕdlooch kury domácej (Gallus gallus)
zahÍŕrajucic}t minimálne 250 kusov tak, aby zostalo počas ľoka pozitívnych kľdľov
maximálne l"/" a|ebo menej.
Kontľolný program sa kaŽdoročne vyhodnocuje.

-

Úradné vzoľky v chovoch

sú odoberané a

zasie|ane do Náľodného refeľenčného
laboľatória pre salmonely (ďalej len ,,NRL.') _ Štátny veterinárny a potravinový ústav Veteľinárny a potľavinový ústav Bratislava (ďalej len ,,ŠVPÚ - VPU Bľatislava") prostľedníctvom úradných veterinárnych lekáľov zmiestne príslušných regionálnych
veterinárnych a potravinových správ (ďalej len ,'pľíslušnýchRVPS"), ktorí takisto
nariaďujú veterinárne opatrenia v prípade pozitívnych výsledkov.
Úradné vzorky môžu bý' odoberané aj súkromnými veterinámymi lekármi poveľenými
na výkon štátnych veterinámych činnostípo dohode a podpísanízmluvy s príslušnou

RVPS.

- Vzorky z iniciatÍvy pľevádzkovatel'a

potravináľskeho podniku sú odobeľané
pľostľedníctvomsúkľomných veterináľnych lekáľov (ďalej len ,,SVL") zabezpečujúcich
veterináľnu starostlivosť v daných kŕdľoch.

2.

Pľávny podk|ad pľogľamu

Právnym podkladom národného kontľolného programu sú

(ďalej len,,zákon č. 3912007 Z. r."),

o

kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických

po

chádzajicich z potľavín(ďal ej l en,,nari adeni e č. 21

60 l

pôvodcov

2003 l Es),

(ďalej len,'nariadenie vlády č' 62612004 Z. z."),

2

nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 216012003, pokial' ide o ciel'Unie
zameraný na zniženie pľevalencie sérotypov Salmonella v dospelých chovných
kŕdľoch Gallus gaĺlus (ďalej len ,,naľiadenie Komisie č. 2OOI2O]rO*), v znení
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 201gt268 z 15. februá_ra 2OIg, ktorým'sa menia
naľiadenia (EU) č. 2OOl2OlO, (EU) č. 5I7l2O11, (EU) č. 2nO/2Oi2 a (EU) č.
I190l20I2, pokiaľ ide o určitémetódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmoneĺĺa
a odber vzoriek z hydiny.

nariadenie Európskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 2l60l20o3,pokiaľ ide o poŽiadavky
na pouŽívanie špecifických metód kontroly v ľámci národných programov kontľoly
salmonely u hydiny (ďalej len,'nariadenie Kornisie č. 1 I7712006*).

Príslušnýmioľgánmi zodpovednými za kontrolu
štátnej správy vo veterinárnej oblasti'

3.

a

kooľdináciu plnenia pľogramu sú oľgány

Vymedzenie pojmov

Na účelytohto programu Sa uplatňujú nasledovné definície:

a. kŕdel' _ znamená všetku hydinu ľovnakéhozdravotného stavu držanu v tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohľade, a tvoľiacu jednu epizootologickú jednotku; v prípade
hydiny v zastrešenom zanadení sem patľia všetky vtáky, ktoré žijúv tom istom pľiestore
na dýchanie;

b. inÍikovaný (pozitívny) kŕdel' - na účelyoveľenia dosiahnutia cieľa Unie sa kŕdel'
považuje za pozitivny v pľípade, že sa zaznamená výský cieľových sérotypov (iných, ako
kmeňov očkovacej látky) v jednej alebo vo viacerých vzorkách chovného kŕdľa. Pozitívne
kŕdle sa počítajúiba raz, odhliadnuc od počtu odberov vzoriek a testov, a nahlásia sa iba v
pľVom ľoku zistenia. Na účelycieľa Unie sa chovný kľdeľ považuje za infikov aný aj v
pľípade,keď výský cieľových sérotypov nie je zaznamenaný' ale prítomnósť
antimikrobiálnych látok alebo efekt bakteriálneho rastového inhibítora áno;

c. podozľivý kŕdel' _ za podozrivý sa povaŽuje kŕdel' v prípade, že sa zaznamená výsky
Salmonella sp. v jednej alebo vo viaceľých vzorkách odobraných v kĺdli, a nie sú známe
výsledky sérotypizácie. V prípade nariadenia potvľdzujúceho odberu vzoriek príslušlrou
RVPS je kľdel' považovaný za podozrivý až do výsledkov vyšetrenia (a prípadnej
sér otypizáci e)

potvrdzuj úcej v zorky

;

d. invázne (ciel'ové) sérotypy salmonel na účelytohto programu sú:
- Saĺmonel/aEnteritidis
- Salmonella Typhimurium, vrátane monofázových kmeňov Salmonelĺa Typhimuľium
s anti génnym v zor com l,4,|5],l 2 :i: - (ďal ej len,,S al m o n e l l a T yphimurium,,)
- Salmonella Infantis
- SalmonellaHadar
- SalmonellaYkchow;

e. úľadnýveterináľny lekáľ je veterináľny lekáľ podľa $ 12 zákona č' 39l2OO7 Z.
o veterinárnej starostlivosti

z.

;

J

f. úľadnévzoľky _ vzorky

odobraté úradnými veterinámymi lekármi alebo súkromn;ýnni
veterinámymi lekármi poverenými na výkon štátnych veterináľnych činnostípo dohode
a podpísanízmluvy s príslušnouRVPS;

g. potravinársky podnik - akýkoľvek podnik, či vž pre zisk alebo nie, štátny alebo
súkľomný, vykonávajúci ktorukol'vek z činnostísúvisiacich s ktonýnkoľvek stupňom
vyľoby, spľacúvania alebo distribúcie potravín;

h. prevádzkovatel'potľavinárskeho podniku -fyzické alebo pľávnické osoby zodpovedné
za zabezpečenie toho, aby sa v potravinárskom podniku plnili požiadavky potravinového
práva (ďalej len,,PPP");

i.

ďalšie pojmy sú uvedené v:

o

Nariadení vlády SR č. 29712003 Z. z' o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
anásadových vajec s člens(ými štátmi, pľi ichpľemiestňovani adovoze ztretích kľajín
v platnom znení,
Nariadení vlády sP.č.62612004 Z' z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz,
Naľiadení (ES) Ó. |7812002 (všeobecné potravinové právo).

o
o

4.

Štľuktúľa
a oľgan izácia pľíslušnýchorgánov

Centrálnou autoľitou, ktoľá zodpovedá za kontrolu a kooľdináciu implementácie tohto
pľogľamu je Štátna veterináľna a potravinová správa Slovenskej republiky.
orgánmi zodpovednými za implementáciu tohto programu sú regionálne veterinárne
a potravinové správy (40).

Ministerstvo pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka sR (MPRV sR)

-

schválenie národného kontrolného programu
zverejňuje progľam pľostredníctvom vestníka MPRV SR
potvrdzuje mimoriadne núdzovéopatľenia na návrh hlavného veterináľneho lekáľa

Štátna veteľinárna a potravinová správa SR

- Vypľacovanie národného kontrolného pľogramu
- vyhodnotenie monitoľingu v SR
- pľedkladanie ľočnejsprávy Európskej Komisii
- návľh rozpočtu na vykonanie národného
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

kontrolného

programu

ministľovi

Regionálna veterinárna a potľavinová správa
- zabezpečenie odberu úradných vzoriek
- implementácia akontrola monitoringu v chovoch
- vyhodnocovanie monitoringu anákazovej situácie v ľegióne
- nariadenie opatľeníV prípade podozrenia alebo potvľdenia infekcie inväznymi
salmonelami

-

kontrola plnenia nariadených veteľinárnych opatrení

Štĺtnyveterináľny

a potľavinový ústav:
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Veteľinárny a potľavinový ústav Košice, Veteľinárny ústav Zvo|en
vykonáva laboratóľnu diagnostiku
odovzdáya výsledky testovaní NRL

-

Veteľináľny a potľavinový ústav Dolný Kubín _ NRL pľe antimikrobiálne látky

vykonáva laboratómu diagnostiku salmonel
odovzdáva výsledky testovaní NRL pre salmonely
vykonáva konfirmačné ana|ýzy v prípade zistenia inhibičných látok skľíningovým
vyšetľením

Veteľinárny a potravinový ústav Bľatislava _ NRL pľe salmonely
vykonáva laboratómu diagnostiku
bakteriologické vyšetrenie úľadnýchvzoriek, sérotypizácia izolätov
vyhodnocovanie a Spracovanie dát vyšetľeníza SR
odborný servis
evidencia výsledkov vyšetľenív elektronickej forme

5.

Diagnostika - schválené laboľatóľiá

Laboratórna diagnostika vzoriek odobľatých v rámci tohto pľogľamuzaľŕňa

'
'
'
'

bakteriologické vyšetľeniena prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia, typizácia, test
antimikrobiálnej citlivosti a test na prítomnosť inhibičných látok) vzoľiek odobľa{ých od
zvierat v súlade s bodom č. 9 a 10 tohto programu;
bakteriologické vyšetľenie na prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia)
vzoriek zo steľov z povrchov hál na kontrolu účinnostidezinfekcie v súlade s bodom č.
10, pľičomstery pochádzqtrce zjednej haly musia bý'vyšetrené ako I vzorkabez
ohľadu na počet sterov;
bakteriologické vyšetľenie na prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia)
vzoriek kľmívvrátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 11;
bakteriologické vyšetľenie na prítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizácia)
vzoriekvody používanejna napájanie hydiny v súlade s bodom č. t1.

Základnú diagnostiku vykonáva Štátny veterinárny a potravinový ústav:
o Veterinárty apotľavinový ústav Bratislava (VPU Bratislava);
o Veterinámy apotravinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veteľinámy apotľavinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veteľinárny ústav Zvolen (VÚ Zvolen).

Národn;ilrn ľefeľenčnýmlaboratóľiom (NRL) je VPU Bratislava, ktorý jediný môŽe
vykonávat'laboľatómu diagnostiku úradných vzoiek, sérotypizáciu a uskladĺúje-izolĺiy'
Postup skúmania vzoriek pouŽivaĺý štátnymi veterinárnymi laboratóri imi za účelom
diagnostiky sanacháďza v prílohe č. 1.
Laboratóná" ktoré vykonávajú ana|ýzll vzoľiek v rámci tohto pľogramu musia mat' systém
kvality v súlade so štandaľdom ISo17025 a musia bý'pod kontrólou národného ľeferenčného
laboratória.
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Diagnostika vykonávaná v iných laboratóľiách, ako tých, ktoré sú uvedené v tomto bode,
sa neuznáva na účelmonitoringu v súlade s týmto programom.

6.

Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovatel'a

Na základe $ 37 zákona č. 3912007 Z. z. je vlastník, držiteľalebo iné fyzické alebo

pľávnickéosoby oprávnené disponovať so zvieratami, príp. prevádzkovateľ liahne povinný
bez meškania hlásiť orgánu veteľinárnej správy kaŽdé podozľenie na prítomnosťzoonóz
a pôvodcov Zoonoz (inváznych salmonel) alebo laboratóme potvrdenie ich výskýu v chove, v
liahni alebo u odberateľa jednodňových kurčiat a musí umoŽniť vyšetrenie chovu.
V prípade porušenia povinnosti ustanovenej zákonom sa vlastník alebo drŽiteľ dopustí
pľiestupku podľa $ 48 zákona č. 3912007 Z. Z. alebo správneho deliktu
podľa $ 50 tohto zákona.
Povinnosti chovatel'a

.
.
.

spracovať a dodržiavať plán DDD činnosti na farme a viesť evidenciu
dezinfekciách a preventívnych opatreniach;
je povinný vykonať monitoring v súlade s bodom č. 9;
je povinný viesť záznarrly na farme v súlade s bodom č. 15.

o

všetkých

odpoľúčaniapre chovateloa

.

spracovať a dodržiavať správnu chovatel'skú pľax - opatrenia biologickej bezpečnosti,
ktorá zahrňuje všetky chovateľsképostupy od manipulácie s násadovými vajcami a
liahnutia jednodňových kurčiat cez odchov mládok až po pľodukčnúfázu. opatrenia
biologickej bezpečnosti sú súhrnom chovateľských a zoohygienických opatrení, ktoré
zvyšujúhygienickú úľoveňchovov, pomáhajú znižovať riziko zavlečenia infekcie a
minimalizujú možnosťšíreniainfekcie v ľámci chow.

7.

Pľemiestňovanie hydiny

Pľemiestňovanie podlieha veterinárnej kontľole a vykonáva sa podľa Naľiadenia vlády
Slovenskej republiky č.29712003 Z. z. ozdravotných podmienkach pri vyrnenách hydiny
anásadových vajec sčlenskými štátmi, pri ich pľerniestňovani adovoze zttetich krajín
v platnom znení (ďalej len ,,naľiadenie vlády sR č.29712003 Z. z.").

8.
a
o

a

Kompenzácie pľi ozdravovanĺ

Laboratóma diagnostika úradných vzoriek (odobľatých od zvierut a vzoriek krmív
v rámci epizootologického šetrenia) je hľadená zo štátneho rozpočtu'
Laboratórne vyšetľenie potvľdzujúcich úradných vzoľiek v prípade negatívnych
výsledkov sú hradené zo štátneho rozpočtu.
$ 45 zákona č:. 3912007 Z. z. upravuje náhľadu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi
zvierat v dôsledku výskýu zooĺózy.
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9.

Monitoľĺng salmonel v repľodukčných kŕdlooch v ľoku 2021

Monitoring sa skladá z dvoch navzájom sa dopĺňajúcichsúboľov aktivít:
A. na podnet PPP (chovatel'a) prostľedníctvom súkromnéhoveteľinárneho lekára;
chovateľ na svoje vlastnó náklady zabezpečí odbery vzoriek pľostredníctvom
súkľomnéhoveteľinárneho lekára a laboratórne vyšetľenie vzoriek v laboratóriách
uvedených v bode č. 5
B. ako úradnéodbery vzoľiek plne hľadené zo štátneho rozpočtu; úradnéodbery
vzoriek zabezpečujúRVP S pľostľedníctvom úradných veterinárnych lekárov.
9.1.

Monitoľing v odchovných kŕdl'och chovnej hydiny

odber musí bý'z iniciatívy PPP vykonaný minimálne u nasledujúcich kategórií
o jednodňové kurčatá
o 4-týždŤlovémládky
o mládky 2 týždne pľed pľesunom do fázy znášky
Úradné odbery sa v odchovných kŕdľoch chovnej hydiny rutinne nevykonávajú.

9.2.

Monitoring v dospelých chovných kŕdl'och

Rámec odberu vzoriek sa vzťahuje na dospelé chovné kŕdle Gallus gallus zahŕňajúce
minimálne 250 kusov.

A: ODBER VZoRIEK Z INICIATÍVY PPP:
ĺrŕĺĺel'cqzvoli ieÄnq q lirn

sa
ĺnnžnnsfí\

q ln zq ÄaÄtžanio

noaloá''j",^i^L

i

o-^1..

odbeľ vzoriek z chovných kľdl'ov znášajúcich násadové vajcia uľčenéna obchod v ľámci
sa však musí uskutočňovaťiba na fäľmeo ato aj vpľípade, ak je na obchod určená len

EÚ

určitá časťnásadových vajec z ďaného kľdl'a.

ľ: ÚRanľÝ

*

olľnn vzoRrnx

V pľípade,ked' sa odbeľ vzoľiek z iniciatívy PPP uskutočňuje v liahni:

o

rutinný odbeľ vzoľiek každých 16 rýždňov v liahni, ktoľý pri tejto príležitosti
nahľadízodpovedajúci o dber vzoriek z iniciativ y pľevádzkovateľa;
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a

rutinný odber vzoriek na faľme dvakľát počas produkčnéhocyklu:
o do štyroch týŽdňov po prechode do fäzy znášky
o ku koncu fázy znášky, najskôr osem týždňov pred koncom produkčného
cyklu;

a

potvľdzujúci odbeľ vzoľiek na faľme po odhalení príslušnejinvťunej salmonely
z odberu vzoriek v liahni. Potvrdzujúci odbeľ vzoriek na farme pozostáva:
o z odberu vzoľiek trusu na farme jedným zttoch moŽností uvedených v bode

o

a

o')t.
/.L.L.)

dodatočne k odberu vzoriek trusu musia byt' odobratých päťnáhodne
vybratých kusov hydiny zkaŽdej haly (ak príslušná RVPS nepovažuje za
potrebné odobrať vzorky z väčšiehopočtu hydiny) na účelyvyšetrenia na
ľeziduá inhibičných látok. Vzoľky (hydina) musia bý' odobľaténáhodne
zrozličnýchmiest vkažďej hale na faľme.

Vo výnimočných prípadoch, ak má príslušná RVPS dôvody na podozrenie z falošne
negatívnych alebo pozitívnych výsledkov, môže rozhodnúť o vykonaní
potvľdzujúceho odberu vzoriek na farme.

*

V pľípadeo ked' sa odbeľ vzoľiek z iniciatívy PPP uskutočňuje na farme:

o
o
o

do štyľoch týŽdňov po prechode do fázy znášky

ku koncu fázy zĺášky, nie skôr ako osem týŽdňov pred koncom produkčného
cyklu;
kedykoľvek počas produkčného cyklu v dostatočnom časovom odstupe od odberu
ostatných úradných vzoriek;

Každúvzoľku odobratú v súlade s tÝmto progĹaĹnom (úradnúai ziniciatívy PPP) musí

sprevádzať dôkladne vyplnená ,,Žiaclanka na laboratóľne vyšetľenie - NKP pre salmonelové
,,Žiadat'lka*1, ktoľá sa ĺachádza na intemetovej stľánke
https://www.svps.slďdokumenty/zakladne-info/1OJD
23-01.pdf. Vzhľadom na fakt, že
kŕdeľpredstavuje epizootologickú jednotku, správne označenie kŕdľa (resp. turnusu) je
nevyhnutné!
o V prípade nespľávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzorky vyšetrené až
po doplnení potľebných informácií.
o V pľípadenesprávne odobľatej vzoľky (nedodržanie protokolu odberu) vzorky
nebudú vyšetľené,ľesp. nebudú brané ako vyšetrenév rámci NKP. Vyšetľenie týchto vzoriek
nebude hľadené zrozpočtu ŠvpsSR a odber v kľdli bude potrebné zopakovať'

infekcie" (ďalej len

Postup pľi odbere vzoriek
9.2.l. Odbeľ vzoriek v liahni

odber vzoriek by sa mal zorganizovať tak, aby sa konal v deň liahnutia. Pri každom
odbere z 1 chovného kŕdľa sa odoberie aspoň I vzotka. odber vzoľiek sa musí vykonať v deň
vyliahnutia, keď sú k dispozícii vzoľky zo všetkých kŕdl'ov. Ak to nie je možné,je potrebné
8

Zaručiť,aby sa vzorky zkaždéhokĺdľaodobeĺali aspoň v takej fľekvencii, ako je stanovené
vbode 2.1. Prílohy Nariadenia Komisie (EU) č. 2OO120I0. Mateľiál zo všetkých liahní,
zktorých sa v deň odberu vzoriek odoberie vyliahnutá hydina, sa rovnomerne podieľa na
súbore vzoriek. Ak je v liahňach v jednom chovnom kľdli viac ako 50 000 vajec, ódoberie sa

ztohto krdľa druhá vzorka.

Vzoľka pozostáva aspoň z:
a) jednej kombinovanej vzorky viditeľne znečistenej výstelky hniezd odobľatej náhodne
zpiatich samostatných hniezd alebo zmiesta vumelej liahni pľi dosiahnutí
minimálnej plochy 1 m2. Ak sa násadové vajcia z chovného kľdl'a nachádzaji vo viac
ako jednom inkubátoľe, tak sa kombinovaná yzorka odobeľie zkažd'éhoinkubátora
v maximálnom počte 5; alebo

b) jednej vzoľky odobratej jedným alebo viacerými látkovými navlhčenými tampónmi
z celkovej plochy minimálne 900 cm2 odobľatej okamžite po odstránení kurčiat z celej
plochy dna aspoň piatich hniezd alebo zprachu zpiattchmiest, vľátane podlahy, vo
všetkých maximálne piatich liahňach s vyliahnut;ýľni vajcami zWdľa, pričom sa
zabezpeči, aby sa odobrala jeďnavzorkazkÍdľa, z ktorého pochádzajúvajcia, alebo

c) l0 g

škrupínodobratých zcelkového počtu 25 samostatných hniezd (t.j. 25O g
počiatočnávzorka) maximálne v piatich liahňach s vyliahnut;imi vajcami zkÍdľa,
ktoré sa rozdrvia, zmiešajú a zktorých sa odoberie 25 gpodvzoľky na testovanie.

Tento postup pri odbeľe vzoriek v liahni sa dodrŽiava
ako aj na účelyúľadnéhoodbeľu vzoľiek.

pľi odbeľe vzoľiek z iniciatívy PPP,

9.2.2. Odbeľ vzoľiek na faľme

odber vzoriek predovšetkým pozostáva zo vzoľiek trusu a zamer7ava sa na odhalenie lYo
pľevalencie vkľdli s95 Yo hranicou spoľahlivosti. Yzorky sa odoberu jedným ztroch
nasledovných spôsobov:

A. Tľus zozbieraný zo samostatných vzoľiek čeľstvéhotrusu, zktorých každá váži
minimálne 1g aje zklromaždená náhodne zrôzne,ho počtu častíbudorry, ŕ,d" sa operence
nachádzaji alebo, ak majú voľný prístup do viac ako jednej budovy nu Í'u.-", tak sa vzoľka
zozbiera z areálu budov na farme, kde sa operence nachädzaju. Trus sa má zozbierat'na účely
analýzy minimálne do dvoch súhmných vzoriek.
Počet miest, zktorých sa zozbietajú jednotlivé vzorky trusu s cieľom vývorit' súhrnné
vzorky:
Tabul'ka č. 1,
Počet jedincov chovaných v

kŕdli

Počet vzoľiek tľusuo ktoľésa odobeľú
zkŕd|'a alebo areálu na farme

250-349

200

350-449

220

9

450-799

250

800-999

260

1000 alebo viac

300

B. Vzorky z návlekov na nohy a/alebo z pľachu:
Použiténávleky na nohy musia dostatočne absoľbovať vlhkosť. Taktiež sú vhodné ponoŽky
vývorené z gázy.
Povrch návlekov na nohy sa navlhčívhodným riedidlom (napr. roztok 0,8% chloridu
sodného, 0,|oÁ roztoku peptónu v sterilnej deionizovanej vode, sterilná voda ...).
Vzorky sa odobeľajú počas prechodu cez budovu' pričom sa použije trasa, pri ktorej sa
vývoľia reptezentatívne vzorky pľe všetky časti budovy alebo príslušný sektor. Táto tľasa by
mala zahŕňaťčasti s podstielkou a roštami, za predpokladu, že sa po ľoštoch dá bezpečne
kráčať. Do odberu vzoriek sa zahŕňajúvšetky samostatné ohrady vbudove. Po ukončení
odberu vzoriek vo vybranom sektore sa návleky na nohy musia opatme sňať, aby sa
prichýený materi ál neuvoľnil.

Vzoľky pozostávajúz:
a) piatich páľov návlekov na nohy, zktorých každý predstavuje približne 20 %
plochy budovy; vzorky z návlekov na nohy sa na účelyanalýzy môžu zozbierať

b)

minimálne do dvoch súhrnných vzoľiek, alebo
aspoň zjedného páru návlekov na nohy, ktoré prestavujú celú plochu budovy
azdoplňujúcej vzoľky pľachu odobratej zrôznych miest vrámci celej budovy
z povľchov s viditeľnou prítomnosťou prachu. Na odber tejto vzorky pľachu sa
používajeden alebo viac výeľov navlhčených látkových tampónov z celkovej
plochy minimálne 900 cm2.

C. V pľípade chovu v klietke:
odbeľ vzoriek môŽe pozostávať zpirodzene zmiešaného trusu zpásov na trus, škrabiek
alebo hĺbkových jám, podľa typu zariadenia. Na samostatnó testovanie sa odoberu dve vzorky
s hmotnosťou aspoň 150 gz:
avyprázdíujú sa do systémov špirálovitých alebo prepravných pásov;
do hlbkovýchjám pod budovou;

priamo do jám.

V budove sa zvyčajne nachádza niekol'ko radov klietok. Zozbleraný trus z každéhoradu
pľedstavuje celkovú súhrnnú vzorku. Dve súhrnnévzorky sa odobeľú zkaždéhokŕdľa.

V systémoch s využitímpásov alebo škľabiek by mali tieto bý'v prevádzke v

deň odberu
pred
vzoriek
ich uskutočnením.
V systémoch s využitímdeflektoľov pod klietkami a škrabiek sa zozbiera zdruŽený trus,
ktorý sa usadil na škrabke po ukončeni prevádzky.
V systémoch s vyuŽitím stupňovifých klietok, kde sa nenachádza pásové ani škľabkové
zaiadenie,je potrebné zozbierať združený tľus z hĺbkovej ja-y.
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Systém trusového pásu: združený trusový materiál sa zozbiera z koncov pásového

zarjadenia.

V budovách s klietkami, v ktorých sa nenahľomadí dostatočný objem trusu na škrabkách ani
na čističkáchpásov na výstupe pásov'_ sa použijúštyľi alebo viac navlhčených textilných
tampónov s plochou minimálne 900 cm2 na tampón, navlhčených vhodnými ľiedidlami nápľ.

roztok 0,8% chloridu sodného , O,Iyo roztoku peptónu v steľilnej deionizovanej vode, sterilná
voda ...), na výer z čo najšiľšejmožnej plochy na výstupe všetkých prístupných pásov po ich
použiti, pričom sa zabezpeči, aby bol kaŽdý tampón obalený z oboch strán trusovým
materiálom z pásov a škľabiek alebo čističiekpásov'
Yo vlacetŕtžovýchhalách alebo budovách s voľným výbehom, v ktorých sa väčšinatrusu
odstľaňuje pomocou pásov na trus, sa použije jeden pár návlekov na nohy na vfier chôdzou
v pľiestoroch s podstielkou a najmenej dva navlhčenétextilné tampóny na vfier rukou zo
všetkých pľístupných pásov na trus.

Tento postup pri odbere vzoriek na farme sa dodrŽiava pri odbere vzoľiek z iniciatívy
prevádzkovatel'a, ako aj na účelyúľadnéhoodbeľu vzoriek.

Reziduá inhibičných látok
V pľípadeúradných odberov a vŽdy, keď sa to povaŽuje za vhodné, musí RVPS
zabezpečit' aj kontrolu používaniaantimikľobiálnych látok, aby bolo isté, že výsledky
testovania na salmonely neboli ovplyvnené použitímtýchto látok.
Táto kontľolazahŕía:
o kontľolu dokumentáciepouŽívaniaantimikľobiálnychlátok
ďalebo

o

laboratórne vyšetľenie na prítomnost' ľeziduí inhibičných látok (ďalej len
,,RIL'o).

Keď sa nezistí prítomnosť inváznych sérovarov salmonel, ale zistĺ sa prítomnost'

antimikrobiálnych látok alebo efekt bakteľiálneho rastového inhibítora, kľdeľ sapovažuje za
pozitivny.
Uradné vzorky uľčenéna vyšetrenie RIL môžu bý'vyšetrenév VPU Bľatislava, VPU
Dolný Kubín a VPU KoŠice (ďalej ,,ústavy"). Ú.tauy vykonajú vyšetrenie na RIL
mikľobiologickou metódou ,,STAR" a PREMI TEST_om. V prípade pozitívneho testu sa
vykoná vyšetrenie na prítomnosť bakteriostatík v VPU v Dolnom Kubíne metódami HPLC.
PoŽadované vyšetľeniena RIL úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS musí uviesť aj do
Ziadanky (v časti ,,Anamnéza").

Výsledky a podávanie spľáv
Výsledky všetkých vyšetľenív reprodukčných kŕdľoch a liahňach hlásia

štátne

veterinárne laboratóriá v SR príslušnýmRVPS, chovateľom a súkľomnémuveterináľnemu
lekárovi. Ročnúspľávu o výsledkoch hlásia RVPS v stanovenom teľmínena ŠVPsSR.
Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnost' inváznych séľotypov
salmonel, osoba zodpovedná za laboratórium, ktoľéuskutočňuje vyšetrenie, osoba
vykonávajúca vyšetrenie a vlastník kľdľa,okamŽite oznämiavýsledky prísluinej RVPS, ktorá
nariadi veterinárne opatrenia v príslušnomchove a bezodkladne informuiĺ Švľssn'
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Evidenciu o laboľatómych vyšetreniach v rámci tohto progľamu zhromažďlje a
sumarizuje NRL - VPÚ Bľatislava. VPU Bľatislava zasiela každý mesiac na ŠvpssR
pľotokoly o vyšetreníúradných vzoriek a pľotokoly o vyšetľenívzoriek, ktoré sú pozitívne na
lnvázne salmonely.

10. opatľenia v prípade podozľenia a zistenia inváznych salmonel
10.A. opatrenia v prípade podozľenia

V prípade podozrenia na výskyt inváznych séľotypov v ľeprodukčnomkľdli, tj. do
výsledkov serotypizácie vzoľky pozitívnej na Salmonella sp., resp. do výsledkov vyšetľenia
prípadnej potvľdzujúcej vzorky, príslušnáRVPS nariadi veterináľne opatľenia v súlade
s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
účelomzabitia aneškodného odstľánenia podkontrolou, alebo za účelomzabitiana
bitúnkoch určených príslušnouRVPS.

o

V tomto prípade je s podozrivým kŕdl'om nakladané rovnako, ako s pozitívnym
kľdľom, a nariadené musia bý' aj opatrenia v súl4de s minimálnymi
poŽiadavkami z bodu 10.B. tohto programu.

identifikované a nesmú opustiť prevádzkareň, v ktorej sa nachádzajú v čase
oznámenia podozrenia, až ďo zrušenia veterináľnych opatľení, resp. do vydania
opatrení v pľípade zistenia inváznych séľotypovsalmonel. S násadoqiĺni vajcami
podozrivého kľdľa môže by' naloženév súlade s požiadavkami z bodu 10.B. tohto
programu.

jednodňové kurčatá nachádzaju) je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k prípadnej
kontaminácii násadových vajec, ľesp. jednodňových kurčiat z ostatných kľdľov, aje
povinný pľísnedodrŽiavať všetky opatľenia biologickej bezpečnosti v prevádzkarni,
ako aj všetky ďalšie opatľenia nariadené príslušnouRVPS.

Vzoľ opatrení v prípade podozrenia

na

výskyt invžnĺychsalmonel je uvedený v pľílohe č. 2.

10.B. opatľenia v pľípadezistenia inváznych séľotypov salmonel

V prípade, že sa zistí ýský inváznych séľotypov v reprodukčných kľdľoch, príslušná
RVPS naľiadi veterinárne opatrenia a začne s epizootologickým šetrením s cieľom zistiť
možĺýzdroj infekcie v súlade s bodom č. 11 tohto programu.
Nariadené opatrenia musia byt v súlade s nasledovn;ými minimálnymi požiadavkami:

1) Žiadeĺ kus hydiny nesmie opustit'haluo sqýnimkou povolenia pľíslušnejRVPS

za
neškodného odstránenia pod kontľolou, alebo za účelomzabitia na
bitúnkoch uľčenýchpríslušnouRVPS.

účelomzabitia

a

2) Neinkubované vajcia pochádzajice od vtákov z daného kŕdľa musia bý

neškodne
odstránené. Tieto vajcia sa však môžu použiťna loudskú spotľebu v pľípade,že sú

I2

ošetrenéspôsobom, ktorým

s významom pľe veľejné zdravie

3) Všetky vtáky

sa

zabezpeči zničenie všetkých sérotypov salmonely
v súlade s právnymi pľedpismi o hygiene potravín.

v ladli' vrátane jednodňových kuľčiat,musia byt':

predpisov'týkajúcich saochrany zvierat včase ich zabijaniďusmľcovania a hygien}'
potravín. Uradný veteľinámy lekáľ na bitúnku je infoľmovaný o rozhodnutí o zabiti.
salmonely v súlade s poŽiadavkami pľávnych predpisov týkajúcich sa ochrany zvierat

včase ich zabíjaniďusmľcovania azdravotných pľedpisov týkajúcich sa
vedľajšíchproduktov neurčených na ľudskúspotľebu.

Živočíšn}uch

4) ak sú násadové vajcia

pochádzajilce z pozitivnych kŕdľov stále v liahni' musia bý'
neškodne odstránené alebo ošetrené v súlade so zdravotn1imi predpismi týkajúcimi sa
Živočíšnychvedľajšíchpľoduktov neurčených na ľudskúspotľebu.

5) Po lyskladnení infikovaného kľdľamusí bý
a

zabezpečenébezpečnéodstránenie tľusu
podstielky v súlade s pokynmi príslušnej RVPS.

6) Musí byt'vykonaná dôkladná očista a dezinfekcia

v pľíslušnomkrdli.

7) Po očiste a dezinfekcii musí byt' vykonaná kontľola efektívnosti dezinfekcie odbeľom

steľov z povľchov háI, pľičomsteľy sú určenéna bakteriologické vyšetrenie zameraĺé na
salmonely v NRL. Haly môŽu byt' opätovne naskladnené len vtedy, ak sú výsledky
bakteriologického vyšetľeniakontrolných steľov. negatívne na invázne salmonely. Steľy
z povrchov hál musí sprevádzať vyplnená Žiadaĺtka s uvedením, Že ide o steľy
z povrchov hál na potvľdenie účinnostidezinfekcie.

Vzoľ opatľenív prípade zistenia inváznych salmonel je uvedený v prílohe č. 3.

11. Epizootologické šetrenie - identifikácia možnéhozdroja kontaminácie
V prípade zistenia invánnych sérotypov salmonel príslušná RVPS vykoná
epizootologické šetrenie s cieľom zistit' možný zdroj nákazy, v ľámci ktorélro overí rnoŽný

pôvod infekcie v chove'

a

V ľámci epizootologického šetľenia:
musí bý' vykonaný úľadnýodber vzoľiek kľmívvľátane kŕmnych zmesí v chove
použivaných na krmenie hydiny. Keď je niektoľá vzorka pozitívna na salmonely,
príslušnýorgán .začne vyšetrovanie za účelomidentifikácie zdroja kontaminácie
pľostredníctvom ÚKSÚP v rôznych štádiách výoby; náklady na vyšetľeňie krmív vrátane
krmnych zmesí sú hľadenézo štátneho ľozpočtu.Každn vzorku odobľatú v súlade
stýmto bodom musí sprevádzat'dôkladne vyplnená Žiad'anka, pričom do anamnézy
musí byt' uvedené: ,,odber vzoľiek lľmívvľatane lcrmnych zmesĺ v rámci
epizootoĺogického šetľenia národného kontrolného progľamu pľe salmonelové infekcie
v reprodukčných Mdľoch

";
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o
o
o

musí bý'vykonaný úradný odber vzoľky vody používanejna napájanie hydiny za
účelomvykonania bakteriologického vyšetľenia na prítomnosť Salmonella sp; náklady
na vyšetrenie vody hradí chovatel'sám;
musí bý' prešetrené uplatňovanie pravidiel a kontľol týkajúcich sa odstraňovania
produktov;
a spracovania vedloajších živočíšnych
musia bý prešetrené opatľenia biologickej bezpečnosti zavedené na faľme'
musia bý'pľeverené všetky záznamy vedené na faľme.

12. Vakcinácia a používanieantimikrobiálnych látok
Pravidlá na používanie antimikrobiálnych látok a očkovacíchlátok v ľámci tohto progľamu
sú ustanovené v naľiadení Komisie (ES) č.117112006.

A: Vakcinácia
Vakcinácia pľoti salmonele je v ľeprodukčnýchchovoch povolená v odchovných kľdľoch.
Vakcinácia sa vykonáva za ičelom ľedukcie vylučovania, zĺiženiakontaminácie vajec
a zniženia nzika pľeno su S al m o n e l l a Enteritidi s na potomstvo.

Zásady, ktoľémusia byt'dodržanépri vakcinácii
Náklady na nákup očkovacích látok budú hradené zo štátneho rozpočtu len tým chovatel'om,
ktoľísplňajú poŽiadavky v zmysle platnej Schémy štátnej pomoci na kontrolu, prevenciu a
eradikáciu ochoľení zvierat.

Výber vakcíny je na zváženi chovateľa resp. súkromnéhoveterinámeho

lekára
pľi vakcinácii musia bý dodrŽané nasledovné zásady:
1. Vakcinácia je povolená inaktivovanými alebo živými markerovými vakcínami, ktoré
sú registrované Ústavom štátnej kontľoly veterinárnych biopľeparátov a liečiv v Nitre
(ďalej ,,UŠKVBLNitľď'). Aktuálny Zoznam ľegistrovany,cĹ vakcĺn proti Saĺmonella
Enteritidis sanachádza na stránke uŠKveLNitľa - www.uskvbl.sk.
2. Žive očkovacie látky proti salmonele sa nemôŽu použiťv rámci náľodných
kontľolných progľamov v prípade, že vyrobca vhodným spôsobom bakteriologicky
ĺezabezpečírozlíšenie terénnych kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky.
3. Dávkovanie, spôsob aplikácie a vakcinačná schéma musí byt' v súlade
s odporučaniami vyľobcu vakcíny.
4. Vakcinácia a revakcinácia v odchove musí bť ukončená najneskôr 3 týždne
pred plánovaným pľesunom mládok do fŕny znášky.
a

Postup vakcinácie a ľefundácie nákladov za nákup vakcinačných látok

Chovatel', ktoľý plánuje vakcinovať, požiada ŠvľsSR

o

minimálne 30 dní pľed očakávaným očkovaním.
Ziadost' musí obsahovať minimálne:
- identifikáciu žiadateľaa chovu, kde sa má očkovanie vykonať,
- nŕzov vakcíny, počet plánovaných dávok,
- dátum plánovanej vakcinácie' príp' aj revakcinácie,
- cenu za jednu dávku vakcíny

povolenie vakcinácie
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-

plánovaný počet zvierat, ktoľémajú byt'očkované.

Žiadosť moŽno predloŽiť len na očkovanie jedného turnusu
_(musí obsahovať celý vakcinačný
pľogram pľíslušnéhoturnusu - vakcinácia s revakcináciami). ŠvpsSR eviduje všetky Žiadosii
a poŽadov aný počet očkovacíchdávok.
Po vykonaní vakcinácie súkľomný veterináľny lekáľ potvrdí aplikáciu očkovacích
látok vyplnením ,oPotvrdenia súkromnéhoveterináľneho lekáľa o vykonanĺ vakcinácieó.
(pľíloha č. 4). Potvrdenie sa vypĺňa zakaždý vakcinovaný kŕdel' zvlášť.

Chovatel' je povinný najneskôr do 7 pracovných dní (rozhodujúci je dátum

odoslania faktuľy)

usu

ľevakcináciami) vystavit' faktúľuna odberateľa
S SR a spolu
so žiadosťou o úhĺadupredložiť na refundáciu na adľesu Švpssn. Uhradené budú len
vakcíny nadobudnuté v súlade s povolenĺm ŠvpssR.
(vakcinácie

s

Postup chovateľa je nasledovný:
Chovateľ, ktorému príslušná ŠvpsSR povolila vakcináciu vystaví faktúru na odberateľa
ŠvpsSR a zašle ju spolu s nasledovnými prílohami:
a) v pľípadezakúpenia očkovacej látky priamo v lekáľni na zátk|ade receptu

súkľomnéhoveteľináľneho lekáľa:

.
o

.
o

recept súkľomnéhoveterinárneho lekáľa;

faktura alebo účetz|ekáme, zktorých je zrejmé celkové množstvo zakúpených
vakcinačných dávok ajednotková avýsledná ceĺa za nakúpenó vakcinačné
dávky;
kópia povolenia vakcinácie vydaného Švľssn;
Potvľdenie súkromnéhoveteľinárneho lekáľa o vykonaní vakcinácie;

alebo

b) v pľípadezakúpenia očkovacej látky súkľomným veterináľnym lekáľom:

o

faktúľaza dodana vakcínu, vystavená súkľomnýmveterinárnym lekárom,
ktorej je zrejmé celkové množstvo zakipených vakcinačných dávok
jednotková
a
a výsledná cenazanakipené vakcinačné dávky;
kópia povolenia vakcinácie vydaného Švpssn;
Potvľdenie súkromnéhoveterinárneho lekára o vykonaní vakcinácie.
z

.
o

Náklady na nákup očkovacíchletok ŠvpsSR refunduje chovatel'ovi, pri jednotkovej

cene maximálne do 0,05 € za jednu očkovaciu dávku.

V prípade, žekÍdeľbol vakcinovaný proti Salmoneĺla Enteritidis, pri zasielani vzoiek na
laboľatóľne vyšetrenie veterinárny lekáľ musí uviesť do Žiadanky na laboratórne vyšetrenie
údaje o vakcinácii (dátum poslednej vakcinácie anázov pouŽitej vakcíny).

Na vakcíny sa podl'a $ 27 ods. I zákona NR SR č. 222l2OO4 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorších predpisov, uplatňuje znlžená sadzba dane 10 oÁ zo základu
dane.

Podľa $ 122 ods. 75 zákona NR SR č. 36212011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, veterinárny liek pľe potravinov ,ri"ru
"
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môže predpísaťlen ošetrujúciveteľinárny lekár. Veterinárny liek na injekčnépoužitie môže
podať len veterináľny lekár.

B: Používanie antimikľobiálnych látok

Antimikľobiálne látky sa nesmú používat'ako osobitná metóda kontľoly salmonely u
hydiny.

Antimikrobiálne látky sa môžu použit'|enza nasledovných výnimočných okolností:
a

u hydiny

nakazenej salmonelou a vykazujúcej klinické pľíznaky, ktoľéby jej
mohli spôsobovat'nadmeľné utľpenie; infikované kŕdle liečenéantimikľobiálnymi
látkami sa budú naďalej povaŽovať za nakazené salmonelou' Toto použitie sa
zak|adá na výsledkoch bakteľiologického odbeľu vzoľiek a testovania citlivosti na
antimikrobiálne látky. V chovných kľdľoch musia

o

a

bý

pľijatévhodné opatľenia, aby sa

riziko šíľeniasalmonel do zvyšku tozmnožovacej pyramídy maximálne zredukovalo.
záchrana cenného genetického mateľiálu v repľodukčných kľdľoch,z dôvodu
vývorenia nových kŕdľov prostých salmonely, vrátane elitných kťdľov, kľdľov
ohľozených plemien, kŕdl'ov chovaných na vedecké účely.Kuľčatávyliahnuté

z násadových vajec získaných od hydiny liečenej antimikrobiálnymi látkami sú každé
2 nýždne počas odchovnej fázy pľedmetom odbeľu vzoľiek s ciel'om zachýiť loÁ
pľevalenciu cieľových salmonel s hľanicou spoľahlivo sti 9 5%o.
v pľípadepovolenia udeleného v jednotlivých pľípadochRVPS na účelyiné ako

kontľola salmonely v kŕdli s podozrením na infekciu salmonelou, najmä v
nadväznosti na epidemiologické vyšetľenie vypuknutia ochoľenia z potľavín alebo
odhalenie salmonely v chove alebo v liahni; príslušná RVPS sa však v núdzových
situáciách môže rozhodnúť povoliť ošetľenie bez pľedchádzajúceho povolenia, no pod
podmienkou odberu vzoriek úľadným veterinámym lekáľom, ako je stanovené v písm.
g) článku 2 ĺatiadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 85412004, a okamžitého
hlásenia ošetrenia ŠvpsSR; pokial' sa odbeľ vzoriek nevykonal v súlade s
ustanoveniami tohto odseku' kŕdle sa považujúzanakazené salmonelou.

Zásady pri používaníantimikrobiálnych látok:

o
o
o

o

PouŽitie antimikrobiálnych látok môŽe
dohľadom príslušnejRVPS.

bť

uskutočnenélen So súhlasom a pod

K ošetľeniumôžu bý'použitélen antimikrobiálne látky registrované uŠrcvBl' v Nitre.
PouŽitie sa zakladá na výsledkoch bakteriologického odberu vzoriek a testovania
citlivosti na antimikrobiálne látky vždy, keď je to možné;

Požiadavky na použitie antimikľobiálnych látok

sa

nevzťahujúna látky,

mikroorganizmy alebo prípravky povolené na použitie ako kŕmne doplnkové látky v
súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. I83Il2003. o doplnkových látkach používaných
vo výžive zvierut'
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13. Registľácia

a schvaloovanie chovov

Všetky komerčnéľeprodukčnó chovy kury domácej, na ktoré sa vzt'ahuje nariadenie vlády
sR č. 29712003 Z. z', musia byt' schválené ľozhodnutím pľíslušnejRVPS. Chovy môžu byt'
schválené, len ak spĺĺaiĺpožiadavky tohto nariadenia.
svPs SR ľegistľuje schválené ľepľodukčnéchovy a pridel'uje im veteľináľne úľadné
číslov súlade s $ 39 zákona é.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Zoznam schválených chovov sanachádza na webovej stľánke ŠvpsSR: www.svps.sk.

14. Stľuktúľaprodukcie krmiva pľe hydinu a schéma odbeľu vzoľiek krmív
pľoducenti kŕmnych suľovín

výľobcovia kompletných kŕmnych zmesí

chovatelia

(RVPs)

nutľičnákontrola
stľedným kontľolným a skúšobným
ústavom pol'nohospodáľskym
(UKSUP)
úradnékontľoly

V registrovaných vyrobniach kŕmnych zmesí UKSUP kontroluje nutričnúhodnotu
kľmív a ich zhodu v zmysle Naľiadenia vlády č' 44012006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v zneni
neskorších predpisov.

Zdravotni nezávadĺost' používaných kľmívpriamo u chovateľa kontrolujú úradní
veterinárni lekári - inšpektori príslušných RVPS v zmysle metodického pokynu o úľadných
kontrolách (inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odber úradných vzoľiek na analýzy v zmysle

plánu

VPo krmív' Tieto plány

sú vypracované na základe Národného Plánu kontroly krmív,

UKSUP v spolupráci so ŠvpsSR. V rámci VPo kľmiva sú úľadnéizoľky
odobeľanénámatkovo priamo u chovateľa, pričom počet odberov a typ krmiva stanoví ŠvpŠ
ktoný pripľavuje

SR.

V pľípade,ak je reprodukčný kľdeľ pozitivny na prítomnost' inváznych salmonel, tak
v rámci epizootologického šetrenia (v súlade s bodom č. 11) úradný veterinárny lekár _
inšpektor odoberá úľadnévzorky krmiva, ktoré sú podávané zvieratátm na farme ä vody na

napájanie nezávisle od VPo kľmiva.
V prípade, keď úradnévzotky krmív na farme sú pozitívne a kŕmna zmes poch ädza zo
Slovenska, hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetľenia a pľijátĺe opatľení
stanoví UKSUP spolu s príslušnouRVPS. V prípade, ak sú rĺľadn é vzorky kŕmnych zmesi na

farme pozitívne akŕmna zmes pochádza zo zahtaničia, pozitivny nález je nahlásený
prostľedníctvom RAPID ALERT systému.
Hodnotiacim kritériom je nepľítomnosť záľodkov rodu Salmonella v 7 g krmiva
v súlade s Nariadením vlády č. 43sl2006 Z. z. o neŽiaducich látkach v krmivách a o iných
ukazovatel'och bezpečnosti a použitel'nosti krmív v zneni neskorších pľedpisov (nulóvá
tolerancia pľe rod Salmonella).

I7

15. Vedeniezáznamov na faľmách
Evidencia zéznamov v chovoch nosníc musí by' v súlade s naľiadením Euľópskeho
Paľlamentu a Rady (ES) č. 85212004 a nariadením Komisie (ES) č. 55712007 . Prevádzkovateľ
chovov nosníc napožiadanie sprístupnívšetky záznamy vedené na farmách orgánom štátnej
správy vo veteľináľnej oblasti.
Evidencia musí obsahovato minimálne tieto záznamyz

Pľe chov:
údaje o farme (näzov a adľesa prevádzkame' osoba zodpovednáza aktivity na faľme)
situačný plán farmy
technológia a systém chovu
lneno a adľesa súkľomnéhoveteľinámeho lekára' ktorý vykonáva veterinámu
starostlivosť na farme
zabezpečenie asanácie na fanne
pľoces odstránenia trusu a podstielky
plán DDD činnosti
pôvod, mnoŽstvo a druh dodaného kľmiva dodaného alebo pľipravovaného na mieste
dátum dodania krmiva
plán veteľinámej prevencie
plán monitoringu v súlade s týmto programom
ambulantná kniha - podávanie liečiv a vakcín zvĺeratám (dátum podania a ochĺanné
lehoty)
evidencia veterinámych liekov, biologických pľostriedkov pre vykonanie DDD
evidencia pľemiestňovania zvierat;
evidencia kontroly zdravia a mortality zvierat;
evidencia návštev;
plán školenízamestnancov
evidencia vykonaných kontrol úradnými veterinámymi lekármi (úradnézáznamy
z kontroly)
plán kontroly zdravoInej nezávadnosti vody
plán opatrení a technických vybavení v prípade extrémnych povetemostných podmienok

Pre každý kŕdel':

osobitné a nemenné označenie každéhokŕdloa v chove (identifikácia chovného
pľiestoľu (napr. číslohaly) v kombinácii s označením daného tuľnusu v danom roku)
dátum príjmu hydiny _ dátum naskladnenia,

vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny,
pľedpokladaný dátum brakovania a počet vyľadených nosníc,
denná pľodukcia vajec (len v pľípadeprodukčnej fázy),
počet ďalebo hmotnosť pľedaných alebo in1ýrn spôsobom dodaných vajec
(len v prípade produkčnej fázy),
nánvy a adresy odbeľatel'ov konzumných vajec (len v prípade pľodukčnejfázy),
úhyny,
sledovanie pľíjmukrmiva a vody,
vakcinačný program (v pľípade odchovu)

za

detl
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prevedené vyšetreniao zdravotĺéprehliadky adiagnóza stanovená ošetrujúcim

veterinárnym lekárom a výsledky laboratórnych vyšetrení,
výsledky kontroly účinnostidezinfekcie,
výsledky vyšetrenína prítomnosť salmonel prevedených v súlade s poŽiadavkami tohto
pľogramu.

16. Prílohy

o
o
o
o

Príloha č. 1 _
Príloha č.2 _
Príloha č. 3 _
Príloha č).4 _

Preprava a skúmanie vzoľiek

Vzoľ veteľináľnych opatľenípľi podozľenína výský invénnych salmonel
Vzoľ veteľináľnych opatľenípľi zistenĺ invinnychsalmonel
Potvľdenie SVL o vykonaní vakcinácie

T9

Príloha č. 1

- Prepľava a skúmanie vzoľiek

Pľeprava vzoľiek
Vzorky sa zasielajú do laboratórií uvedených v bode č. 4 pokiaľ moŽno ľýchlou poštou alebo
kuriéľom,maximálne do 24 hodín po odbere. Ak sa nezašlúdo 24 hodín, uskladnia sa
v chlade. Preprava sa môže vykonať pri teplote okolitého prostľedia, pokiaľ sa zabräni
nadmernému teplu (nad 25 'C) a vystaveniu slnku. V laboratóriu sa vzorky uchovávajú
v chlade až do ich preskúmania, ktoré sa začne do 48 hodín od ich pľijatia a do 96 hodín od
ich odberu.

Pľípľavavzoriek
Vzorky z výstelky hniezd:
- vloŽte do 1 litra pufľovanej peptónovej vody, ktorá

-

je

zohnata na izbovú teplotu
jemne zamiešajte;
pokľačujete v kultivovaní vzorky pouŽitím metódy detekcie uvedenej nižšie.
a

Vzoľky z návlekov na nohy:
- opatľne rozbaľte pár návlekov na nohy (alebo ponožiek) avzoľky prachu (látkový
tampón), aby sa neuvoľnil príslušnýtrusový alebo prachový materiál, avložts ich do
225 m| pufrovanej peptónovej vody (ďalej len ,,PPV"), ktorá je zohriata na izbov:ú
teplotu; návleky na nohy/ponožky alátkový tampón sa úplne ponoria do PPV, aby
bolo okolo vzorky dostatočnémnožstvo voľnej kvapaliny na migľáciu salmonely
zo vzorky, a preto, ak je to nevyhnutné, možno pridať viac PPV; vzorky z návlekov na
nohy a zvýteru pomocou látky sa priprawjú samostatne;
- ak je päťpárov návlekov na nohy združeĺýchdo dvoch vzoriek, vložte každísúhrnnú
vzorku do minimálne 225 ml peptónovej vody azabezpeéte, aby do nej boli všetky
vzorky celkom ponoľenéa aby okolo nich bolo dostatočné množstvo kvapaliny na
migľáciu salmonely zo vzorky;
- krÚŽte vzorkou, aby úplne nasiakla, a pokľačujtev kultivovaní vzorky pouŽitím
metódy detekcie uvedenej nižšie.
ostatné vzorky trusového materiálu:
vzorky trusu sa odoberu, dôkladne premiešajú a následne sa odoberi e 25 gramov
podvzorky na kultiváciu;
25 gľamová podvzorka sa pridá do 225 ml PPV zohriatej na izbovú teplotu;
pokľačujte v kultivovani vzotkv použitímmetódy detekcie uvedenej niŽšie

-

Metódy detekcie
Zistenle baktériíSalmonella spp. sa musí vykonávať podľa noÍTny EN

ISo 6579-I

Pokial' ide o vzorky z návlekov na nohy, vzorky prachu a ostatné vzoľky trusového materiálu,
je možne združit' obohacujúci roztok inkubovanej pufrovanej peptónovej vody pľe ďalšiu
kultiváciu. V tomto prípade inkubujte obe vzorky v pufľovanej peptónovej vode zvyčajným
spôsobom. Vezmite 1 ml inkubovaného ľoztoku zkaždej vzorky a dôkladne premiešajte,
potom vezmite 0,l ml zmesi a naočkujte v Petriho miske na modifikované polotuhé médium
Rappapoľt-Vassiliadis (MSRV).

Po inkubácii netraste,

ani inak nepohybujte vzoľkami vPPV, pretože sa |im
uvol'ňujú inhibítorové častice aznižuje sa následná izolá.r,íav MSRV.
ne}<rÚžte

Séľotypovyrozboľ
Minimálne jeden ízo|át zkaždej pozitívnej vzorky sa podrobí typizácií podľa schémy White_
Kauffrnann-Le Minor.
Uskladnenie kmeňov

Minimálne lanene izolované v rámci úradných kontrol sa uskladnia (na účelybudúcej
fagotypizácie a testovania antimikrobiálnej citlivosti) pouŽitím bežných metód odberu kultúr,

ktoré musia zabezpečĺťcelistvosť kmeňov na obdobie aspoň dvoch rokov.
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Príloha č,.2 - Yzor veterinárnych opatľenípri podozľenína výskyt inváznych salmonel

REGIoNÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINoVÁ SPRÁVA..
adľesa:

v

č. j.:

....., dátum

vybavuje:

OPATRENIA
(ďalej ,,RVPS ......oo), ako oľgán
Regionálna veterinárna a potľavinová správa
štátnej správy vo veterinámej oblasti, príslušný podľa $ 8 ods. 3 písm. e) a v súlade s $ 17
ods. 3. zákonač).3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivostiv zneni neskoľšíchpredpisov

pre:
Názov a meno majiteľa prevádzkarne
ICO:
Farma:
Registračné číslofarmy:
Pre halu č. .......

nariad'uje

veterináľne opatrenia pľi podozrení na výskyt inváznych séľotypov salmonel
v ľeprodukčnom chove kury domácej (Gallus gallus)

1. ohniskom

nákazy sa vymedzuje hala č. .... v rámci chovu (názov a úľadnéveterinárne
číslopľevádzkarne)

2.

Zakazuje sa:
a(ikoľvek presun hydiny z ohniska a do ohniskanŕi<azy
Termín: ihneď až do

3.

-

-

Zodpovedný:

Neinkubované násadové vajcia pochádzajice zkÍdľa č. .....

ryYBRAŤ z ľĺoŽNosľÍ:;

pozastaviť do doby zrušenia opatrení azabrániť prípadnej kontaminácii vajec ziných
kŕdľov
neškodnéodstránenie v asanačnom podniku
ošetrenie spôsobom, ktory zaruči zničenie všetkých sérotypov salmonely s významom
pre veľejné zdravie v súlade s právnymi predpismi o hygiene potravín)

Teľmín:ihneď až do

4.

odvolania

odvolania

Zodpovedný:

Násadové vajciapochádzajúce zkÍdľa č. ....., nachádzajice sa v liahni
zabezpečiťoddelenie vajec ajednodňových kuľčiatzpodozrivého kĺdľaod vajec
azvierat pochádzajtlcich z iných kĺdl'ov na mieste' na ktorom sa ĺachádzaji až do
doby zrušenia opatľení
neškodnéodstránenie v asanačnom podniku

Termín: ihneď až do

odvolania

Zodpovedný:

Odôvodnenie:
Regionálna veterinárna apotravinová správa ..... nariaďuje tieto veterináme opatrenia na
základe pozitívneho ýsledku laboľatómeho vyšetľenia vzoriek odobľatých dňa.''.'..
a vyšetrených v NÁZOV LABoRAToRIA (č. protokolu ......... zo dňa ........l v rámci
Národného kontrolného pľogramu pľe salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury
domácej (Gallus gallus) v Slovenskej ľepublike vľoku 2O2I. Vo vyšetľovaných vzorkách
bola zistená prítomnosť baktéľiírodu Salmonella spp.
Poučenie o nákaze :
Salmonelóza je vel'mi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteritidis, Salmoneĺla Typhimuľium
(vrátane monof;ízových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzoľcom
l,4,|5f,I2:i:-), Saĺmonella Iĺfantĺs,Salmoneĺla Hadar a Salmonella Virchow sú označované
ako invázne salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito séľotypmi patiau ľudímedzi
najčastejšie anajvéňnejšie alimentämenžkazy.Priznaky, ktoré vyvolávajú invázne salmonely
u ľudíbývajú vel'mi vážne a u detí, senioľov a oslabených jedincov môŽu byt' až život
ohrozujúce. Hydina patri medzi častý rezeryoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu prekonali
auzdravili sa, môžu byt' trvalým zdrojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale pľedovšetkým
kontaminujú baktériami produkty určenéna ľudskúspotrebu (konzumné vqcia,mäso).

podpis a pečiatka
ľiaditel'a RvPs

Doľučujesa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bratislava

P(UYZ
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Príloha č. 3 - Vzoľ veterinárnych opatľenínaľiadených RVPS pri zistení inváznych salmonel

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRÁvINovÁ SPRÁVA..
adresa:

č. j.:

vybavuje:

OPATRENIA
Regionálna veterináma a potľavinová

správa

(ďalej ,'RVPS ......"), ako orgán

štátnejsprávyvoveterinámejoblasti,príslušnýpodl'a$8ods.3písm.e)avsúlades$17

ods. 3. zákona č,' 3912007 Z' z. o veterinárnej starostlivosti

pre:
Názov a meno majiteľa pľevádzkaľne:
ICO:
Faľma:
Registračné číslofarmy:
Pre halu č. .......

v zĺeni neskorších pľedpisov

naľiaďuje

veterináľne opatľenia pľi zistení inváznych séľotypov salmonel
v ľepľodukčnomchove kury domácej (Gallus gallus)

5.

ohniskom nákazy sa vymedzuje hala č. .... v rámci chovu (názov
čísloprevádzkame)

6.

Zakazuje sa:
akýkoľvek pľesun hydiny z ohniska a do ohniskanéil<.azy
Teľmín:ihneď aŽ do

7.

-

odvolania

-

Zodpovedný:

Nariaďuje sa: (VYBR nŤ z ľĺoŽNosľÍ:;
usmľtenie všetkej hydiny zhaly
s následným neškodným odstránením
kadáveľov v asanačnom podniku
zabitie a následné spľacovanie všetkej hydiny zhaly č. ...... postupmi, ktoré sú
v súlade s právnymi predpismi o hygiene potľavín

č.

Termín:

8.

a úľadnéveterináme

Zodpovedný:

Neinkubované násadové vajcia pochádzajice zkŕďľač..'...

ryYBRAŤ z voŽNosľÍ:;

neškodnéodstľánenie v asanačnom podniku
ošetrenie spôsobom, ktoý zaruči zničenie všetkých sérotypov salmonely s významom
pre veľejné zdravie v súlade s právnymi predpismi o hygiene potravín)

Termín: ihneď až do

odvolania

Zodpovedný:

9'
-

Násadové vajcia pochádzaj{lce zkÍdľač. ....., ĺachádzajice sa V liahni
neškodnéodstránenie v asanačnom podniku
Teľmín: ihneď aŽ do

odvolania

Zodpovedný:

10. Nariaďuje sa:

po
a

vyskladnení infikovaného kÍdľazabezpečiť bezpečnéodstránenie tľusu

podstieľky v súlade s pokynmi RVPS

Termín: ihneď po

11' Nariaďuje

vyskladnení Zodpovedný:

sa:

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

Zodpovedný:

12. Nariaďuje sa:

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

Zodpovedný:

odôvodnenie:
Regionálna veteľináľna a potľavinová správa '.... nariaďuje tieto veteľinárne opatrenia na
základe pozitívneho ýsledku laboľatórneho vyšetrenia vzoriek odobľatých dňa.....'.
a vyšetľenýchv NÁzoV LABoRAToRIA (č. protokolu ......... zo dňa ........) v rámci
Národného kontľolného pľogramu pre salmonelové infekcie v repľodukčných kŕdl'och kuľy
domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike vľoku 202I. Vo vyšetrovaných vzorkách
bola zistená prítomnosť séľotypu Salmonella (DOPLNIŤ).
Poučenie o nákaze :
Salmonelóza je vel'mi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium
(vľátane monofazových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnyn vzoľcom
I,4,[5],I2:i:-), Salmonella Infantis, Salmonella Hadar a Salmonella Virchow sú označované
ako invázne salmonely' nakoľko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patia u ľudímedzi
najčastejšie anajváŽnejšie alimentárne nákazy.Priznaky' ktoľévyvolávajú invázne salmonely
u ľudíbývajú vel'mi vážne a u detí, senioľov a oslabených jedincov môžu byť až život
ohrozujúce. Hydina patri medzi častý tezervoár salmonel. Vtáky, ktoré infekciu pľekonali
auzdravili sa, môžu byt' trvalým zdľojom ĺétkazypre ostatnú hydinu' ale predóvšetkým
kontaminujú baktériami pľodukty určenéna l'udskú spotrebu (konzumné vajcia,mäso).

podpis a pečiatka
ľiaditel'a RvPs
Doľučujesa: ............
Na vedomĺe: ŠvpsSR Bľatislava

RUVZ

Príloha č. 4

Potvrdenie súkľomnéhoveterinárneho lekára o vykonaní vakcinácie:
Potvrdzujem, že v odchove mládok (meno majitel'a, nizov fa.my)
.. s úradným veterinárnym

číslom

v kĺdli (označenie kľdľďturnusu).............

bola vykonaná vakcinácia proti Saĺmonella Enteritidis v súlade

programom.

s týmto

vakcinačným

V tomto kľdli bol aplikovaný nasledovný počet vakcinačných dávok:
Dátum:

Počet aplikovaných dávok:

Názov vakcíny:

pľimovakcinácia
1.

revakcinácia

2. revakciĺácia

Miesto:
Dátum:

meno' podpis a pečiatka súkromného veterinárneho lekára

2

