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Tento pľogľam je povinný na celom ízemi Slovenskej republiky vo všetkých úžitkových
chovoch nosníc druhu kura domáca (Gallus galĺus), ktoľé pľodukujú vajcia uľčené na ľudskú
spotrebu auvádzajt tieto vajcia na tľh _ tj. vo všetkých komerčných chovoch nosníc.

Zariadenie, v ktoľom sú tieto nosnice chované, musí bý' schválené a registľované v súlade
s bodom č. 14 tohto progľamu.

Pľogram sa nevzťahuje na:
1. pľvovýľobu na súkromné domáce použitie
2. prvoqýrobcov, ktoľí sú iba ľegistľovaní na oddelení (odbore) hygieny potravín

a potľavinového dozoru miestne príslušnej ľegionálnej veterinárnej a potľavinovej správy
(ďalej ,'RVPS.') podl'a $ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 3912007 Z. z. o veteľinárnej
staľostlivosti v znení neskoľších predpisov, za pľedpokladu, že spĺňajĺ požiadavky,
ktoľé im ukladá naľiadenie vlády SR č. 3601201-l Z. z.,ktorým sa ustanovujú hygienické
poŽiadavky na pľiamy pľedaj a dodávanie malého množstva pľvotných produktov
ľastlinného a Živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému
spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam.

Vajcia, ktoľé pochádzajú z komeľčného kŕdl'a nosníc, sa môžu použiť ako konzumné vajcia
na priamu ľudskú spotľebu len v prípade, Že daný kľdeľ podlieha tomuto národnému kontľolnému
pľogramu a nevzťahujú sa naň obmedzenia vyplývajice zveterinárnych opatrení, nariadených
v súlade s týmto pľogramom.

Vajcia pochádzaj úce z kŕdl'ov s neznámym zdravotným štatútom, ktoré sú podozrivé, alebo v
nich bola zistená prítomnosť lnváznych séľotypov salmonel' pri ktoľých je stanovený ciel'
zníženia počtu baktérií, alebo ktoľé boli označené za zďroj nákazy v konkľétnom pľípade výskytu
ochoľenia pocháďzajtlceho z potravín u l'udí, možno používat'na pľiamu l'udskú spotľebu len v
pľípade, že sú ošetľené spôsobom, ktorým sa zabezpečí zničenie všetkých séľotypov salmonely s
významom pľe verejné zdravie' v súlade s pľávnymi pľedpismi Unie o hygiene potľavín (viď bod č.
10 tohto progľamu).

Kategórie hydiny' na ktoľé sa tento pľogľam vzťahuje:
- vakcinačný pľogram: odchovné kŕdle mládok nosníc
- monitoring:

o jednodňovekurčatá,
o odchovné kĺdle mládok'
o dospelé kľdle od pľesunu do fázy znášky aŽ do doby ukončenia znášky

1. Ciele pľogľamu

Tento progľam sa uplatňuje od 1. januáľa 202I do 3l. decembra2}2l

Cieľom programu je znížiť vyskyt Salmoneĺĺa Enteritidis a Salmonella Typhimurium (vrátane
monofázových kmeňov Salmonella Typhimuľium s antigénnym vzoľcom I,4,|5l,I2:i:-) (ďalej len
,,inváznelciel'ové sérotypy") v dospelých kŕdl'och nosníc kuľy domácej (Gallus galluý tak, aby
zostalo počas roka pozitívnych maximálne 2o/o a|ebo menej.

2
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Uľadné vzoľky v chovoch sú odobeľane a zasielané do Náľodného refeľenčnóho laboľatória
pre salmonely (ďalej len ,,NRL") Štátny a
a potravinový ústav Bratislava (ďalej len t) Bratislava'

ústav _ Veteľinámy
') - prostľedníctvom

úradných veteľináľnych lekárov z miestne pľíslušných ľegionálnych veterinárnych
a potľavinových spľáv (ďalej len ,,príslušných RVPS"), ktoľí takisto naľiaďujú veteľináme
opatrenia v pľípade pozitívnych výsledkov.
Uradné vzorky môžu byt' odoberané aj súkĺomnými veterináľnymi lekármi poverenými na
výkon štátnych veteľináľnych činností po dohode a podpísani zmlwy s pľíslušnou RVPS.
Vzoľky z iniciatÍvy prevádzkovateloa potľavináľskeho podniku sú odobeľané prostredníctvom
súkĺomných veterináľnych lekáľov (ďalej len,,SVL") zabezpečujúcich veterinárnu staľostlivosť
v daných kľdľoch.

2. Právny podklad pľogľamu

Pľávnym podkladom náľodného kontrolného pľogľamu sú:

Zákon č,.3912007 Z. z. o veteľináľnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon č.3912007 Z. ,."),

Nariadenie č. 2l60l2003lBs Euľópskeho parlamentu aRady zol7.novembra 2003
o kontľole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich
z potľavín (ďalej len,,nariadenie č. 21 60 12003 lBs),

Nariadenie vlády sR č. 62612004 Z. z. o monitoľovani zoonóz apôvodcov zoonóz (ďalej
len,,nariadenie vlády č.62612004 Z. z}'),

Naľiadenie Komisie (EU) č. 51712011 z25. mája2OI|, ktoľým sa vykonáva naľiadenie
Euľópskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2l6ol2oo3,pokiaľ ide o cieľ IJnie znižiť pľevalenciu
uľčitých sérotypov salmonely u nosníc Gallus gallus, a ktoľým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 216012003 a naľiadenie Komisie (EU) č. 2OO120I0 (ďalej len ,,naľiadénie Komisie č.
5I7l201l"), n zneníNariadenia Komisie (EU) č. 20191268 z 15. febľuára2O|9,ktorým sa
menia nariadenia (EU) č. 20Ol201O, (EU) č. 51712011, (EU) č. 2OOl2OIz a pv| ĺ.
ll90l20l2, pokiaľ ide o uľčité metódy testovania hydiny na baktéľie rodu Salmonella
a odbeľ vzoriek zhyďiny.

Nariadenie Komisie (Es) č. 117712006 z 1. augusta 2006, ktoľým sa vykonáva naľiadenie
Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 216012003, pokiaľ ide o požiadavky na pouŽívanie
špecifických metód kontľoly v ľámci národných progľamov kontroly salmonely u hydiny
(ďalej len,'naľiadenie Komisie č. 1 I77 12006").

Pľíslušnými orgánmi zodpovednými za kontrolu a koordináciu plnenia programu sú orgány štátnej
spľávy vo veteľinárnej oblasti.

3. Vymedzenie pojmov

J

Na účely tohto pľogľamu sa uplatňujú nasledovné deťrnície



c

a. kŕdel' - znarnená všetku hydinu ľovnakého zdľavotného stavu dľžanú v tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohľade, a tvoľiacu jednu epizootologickú jednotku; v pľípade
hydiny v zastrešenom zariadení sem patria všetky vtáky, ktoré Žijú v tom istom priestoľe
na dýchanie;

b. infikovaný kŕdelo - na účely oveľenia dosiahnutia cieľa Únie sa kĺdeľ nosníc považuje za
pozitívny v pľípade, že sa zaznamená výskyt Salmonella Enteritidis aSalmonella
Typhimuľium (iných, ako kmeňov očkovacej látky) v jednej alebo vo viacerých vzorkách
Kdl'a nosníc. Pozitívne kľdle nosníc sa počítajú iba ľaz, odhliadnuc od počtu odberov
vzoriek a testov, a nahlásia sa iba v prvom roku zistenia. Na účely cieľa Únie sa kľdeľ
nosníc považuje za inťtkovaný aj v prípade, keď výskyt Salmonella Enteritidis a Salmonella
Typhimuľium nie je zaznamenaný, ale prítomnosť antimikľobiálnych látok alebo efekt
bakteľiálneho ľastového inhibítoľa áno;

podozľivý kŕdel' _ za podozrivý sa považuje lľdeľ v pľípade, že sa zaznamená výskyt
Salmonella sp. v jednej alebo vo viaceľých vzorkách odobľaných v kľdli a nie sú znémle
výsledky séľotypizácie. V pľípade naľiadenia potvľdzujúceho odberu vzoľiek príslušnou
RVPS je kľdeľ povúovaný za podozrivý až do výsledkov vyšetľenia (a prípadnej
sérotypizácie) potvrdzujúcej vzoľky;

d. invázne sérotypy salmonel na účely tohto progľamu sú:
- Salmonella Enteritidis
- SalmonellaTyphimuľium (vľátane monofiízových kmeňov Saĺmonella Typhimuľium

s antigénnym vzorcom I,4,|5l,I2:i: ) (ďalej len,,Salmonell a Typhimuľium")
Pri epidemiologickom šetľení ochorení pochádzajilcich z potravín, za pozitivne sa považujú
vzoľky, v ktoqých bola potvrdená prítomnosť ých séľotypov, ktoré spôsobili ochorenie
u ľudí;

úradný veteľináľny lekáľ je veterináľny lekáľ podľa $ 12 zákona č. 3912007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti;

f. úľadné vzoľky _ vzorky odobľaté úľadnými veterináľnymi lekáľmi alebo súkľomnými
veterinárnymi lekármi poveľenými na výkon štátnych veterináľnych činností po dohode
a podpísaní zmluvy s pľíslušnou RVPS;

g. potravináľsky podnik _ akýkoľvek podnik, či už pľe zisk alebo nie, štátny alebo súkľomný,
vykonávajúci ktorúkol'vek z činností súvisiacich s ktoľýmkoľvek stupňom výroby,
spľacúvania alebo distribúcie potravín;

h. prevádzkovatel' potľavináľskeho podniku _ ýzické alebo pľávnické osoby zodpovedné
za zabezpečenie toho, aby sa v potľavináľskom podniku plnili požiadavky potľavinového
práva (ďalej len,,PPP");

i. ďalšie pojmy sú uvedené v:

a Naľiadení vlády sR č.29712003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich pľemiestňovani a dovoze ztretich kĺajín
v platnom znení,
Nariadení vlády SP.č.62612004 Z. z. o monitoľovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz,

e

a
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a Nariadení (ES) č. 17812002 (všeobecné potľavinové pľávo)

4. Štľuktúľa a oľgan izácia pľíslušných oľgánov

Centľálnou autoritou, ktorá zodpovedá za kontrolu a koordináciu implementácie tohto pľogľamu
je Štátna veteľináľna a potľavinová správa Slovenskej republiky.

oľgánmi zodpovednými Za implementáciu tohto pľogľamu sú ľegionálne veteľinárne
a potravinové správy (40).

Ministeľstvo pôdohospodáľstva a ľozvoja vidieka SR (MPRV SR)
- schválenie náľodného kontľolného pľogramu
- zveľejňuje pľogram pľostredníctvom vestníka MPRV SR
- potvrdzuje mimoriadne núdzové opatľenia na návrh hlavného veteľinárneho lekára

Štát'ru veteľináľna a potľavinová spľáva SR
- vypracovanienárodnéhokontrolnéhopľogľamu
- vyhodnotenie monitoringu v SR
- predkladanie ročnej správy Euľópskej Komisii
- návrh ľozpočtu na vykonanie národného

pôdohospodárstva a rczv oja vidieka SR
kontrolného pľogramu ministľovi

Regionálna veterináľna a potravinová spľáva
- zabezpečenieodbeľu úradnýchvzoriek
- implementácia a kontľola monitoringu v chovoch
- schválenie vakcinačného progľamu v odchovoch mládok v súlade s bodom č. 13
- vyhodnocovanie monitoringu anékazovej situácie v regióne
- nariadenie opatľení v pľípade podozrenia alebo potvľdenia infekcie inváznymi

salmonelami
- kontrola plnenia nariadených veteľinárnych opatrení

Štĺtoy veteľináľny a potľavinový ústav:

Veterináľny a potľavinový ústav Košiceo Veteľináľny ústav Zvo|en
- vykonáva laboratórnu diagnostiku
- odovzdáva výsledky testovaní NRL

Veteľináľny a potravinový ústav Dolný Kubín - NRL pre antimikľobiálne látky
- vykonáva laboratóľnu diagnostiku salmonel
- odovzdáva výsledky testovaní NRL pre salmonely
- vykonáva konťtrmačné analýzy v prípade zistenia inhibičných látok skĺíningovým vyšetľením

Veterináľny a potľavinový ústav Bratislava - NRL pľe salmonely
vykonáva laboľatórnu diagnostiku
bakteľiolo gické vyšetľeni e úľadných vzoľiek, séľotypi zác ia izolátov
vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetrení za SR
odboľný servis
evidencia výsledkov vyšetrení v elektronickej forme
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5. Diagnostika - schválené laboľatóriá

Laboratóľna diagnostika vzoľiek odobratých v rámci tohto pľogľamuzatŕÍla:
. bakteľiologické vyšetrenie na pľítomnosť inváznych salmonel (kultivácia, typizácia, test

antimikrobiálnej citlivosti a test na pľítomnosť inhibičných látok) vzoľiek odobľatých od
rvierat v súlade s bodom č. 9, 10 a 12 tohto programu;

. bakteriologické vyšetľenie na pľítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
zo sterov z povľchov hál na kontrolu účinnosti dezinfekcie v súlade s bodom č. 10.8.2.'
pričom stery pochádzajtlce z jednej haly musia byť vyšetľené ako I vzorka bez ohľadu na počet
steľov;

. bakteľiologické vyšetrenie na pľítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoriek
kľmív vľátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 11;

. bakteriologické vyšetľenie na prítomnosť inváznych salmonel (kultivácia atypizácia) vzoľiek
vody používanej na napájanie hydiny v súlade s bodom č. 1 1.

Základnú diagnostiku vykonáva Štatny veteľinárny a potravinový ústav :
o Veterinámy apotľavinový ústav Bratislava (VPU Bratislava);
o Veteľinámy apotľavinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veterinárny apotľavinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veteľináľny ústav ZvoIen(VU Zvolen).

Národným refeľenčným laboľatóľiom (NRL) je VPU Bľatislava, ktorý jediný môže vykonávať
laboľatórnu diagnostiku úradných vzoriek, séľotypizáciu a uskladňuje izoláty.

Postup skúmania vzoľiek používaný štátnymi veteľinárnymi laboľatóriami za účelom diagnostiky
sanachádza v prílohe č. 1.

Laboratórlá, ktoľé vykonávajú ana|ýzu vzoľiek v ľámci tohto programu musia mď systém
kvality v súlade so štandardom ISo17025 a musia byť pod kontrolou náľodného referenčného
laboľatóľia.

Diagnostika vykonávaná v iných laboratóľiách, ako tých, ktoľé sú uvedené vtomto bode, sa
neuznávana účel monitoľingu v súlade s týmto programom.

6. Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovatel'a

Na základe $ 37 zákona Ó. 3912007 Z. z. o veteľinárnej starostlivosti je vlastník, držiteľ alebo iné
fyzické alebo pľávnické osoby opľávnené disponovať so zvieratami, príp. prevádzkovateľ liahne
povinný bez meškania hlásiť oľgánu veteľinárnej spľávy kaŽde podozľenie na prítomnosť zoonóz
a pôvodcov zoonóz (inváznych salmonel) alebo laboľatóľne potvľdenie ich výskytu v chove
a umoŽniť vyšetľenie chovu.

V prípade porušenia zákona, dopustí sa vlastník, držiteľ podľa $ 48 zákona č. 3912007 Z.z.
o veteľináľnej staľostlivosti, pľiestupku a podľa $ 50 tohto zákona iného správneho deliktu.

Povinnosti chovatelta

spľacovať a dodržiavať plán DDD činnosti na faľme a viesť evidenciu o všetkých
dezinfekciách a pľeventívnych opatreniach;
spracovať v spolupráci so súkľomným veterinárnym lekáľom vakcinačný pľogram
pľe odchov mládok a tento vakcinačný pľogľam predloŽiť na pľíslušnú RVPS na schválenie

a
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v súlade s bodom č. 13 tohto pľogramu; o vykonaných vakcináciách chovateľ musí viest'
pľesnú evidenciu;
je povinný vykonať monitoľing v súlade s bodom č. 9;
je povinný viesť zé.znamy na faľme v súlade s bodom č' l6.

Odpoľúčania pľe chovatel'a

spľacovať a dodržiavať spľávnu chovateľskú prax _ opatľenia biologickej bezpečnosti,
ktorázahňuje všetky chovateľské postupy od jednodňových kuľčiat ažpo zarudenie mládok
do pľodukčnej fázy a pokĺačujúci chov nosníc. opatľenia biologickej bezpečnosti sú
súhľnom chovateľských a zoohygienických opatľení, ktoré zvyšujú hygienickú úľoveň
chovov, pomáhajú znižovať ľiziko zavlečenia infekcie a minimalizuju možnosť šírenia
infekcie v ľámci chovu.

7. Pľemiestňovanie hydiny

Pľemiestňovanie podlieha veteľináľnej kontrole a vykonáva Sa podľa Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 29712003 Z. Z. o zdľavotných podmienkach pri výmenách hydiny
anásadových vajec s členskými štátmi, pľi ich pľemiestňovaní adovoze zfietích kĺajín v platnom
zneni (ďalej len,,naľiadenie vlády sRč.29712003 Z. z.").

8. Kompenzácie pri ozdravovaní

Laboratóľna diagnostika úľadných vzoľiek (odobľatých od zvierat a vzoriek kĺmív v ľámci
epizootologického šetľenia) je hľadená zo štátneho rozpočtu.
Laboratórne vyšetľenie potvrdzujúcich úľadných vzoľiek v pľípade negatívnych
výsledkov sú hradené zo štátneho rozpočtu'
Náklady na nákup očkovacích látok použivané na vakcináciu v odchove mládok v súlade
s bodom č. 13 sú hľadené zo štátneho rozpočtu.

$ 45 zákona č. 3912007 Z. z. upravuje náhradu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi
zvierat v dôsledku výskytu zoonózy.

9. Monitoľing salmonel v kŕdl'och nosníc v ľoku 2021

Rámec odbeľu vzoľiek zahŕňavšetky komeľčné kŕdle nosníc Gallus gallus.

Monitoring sa skladá z dvoch navzájom sa dopĺňajúcich súborov aktivít.
Vzoľky z kŕdl'ov nosníc sa odobeľajú:

1. na podnet PPP (chovatel'a) prostredníctvom súkĺomného veteľinárneho lekáľa; chovateľ
na svoje vlastné náklady zabezpečí odbeľy vzoriek pľostľedníctvom súkľomného
veteľinárneho lekáľa a laboľatórne vyšetľenie vzoriek v laboratóľiách uvedených v bode č. 5;

2. ako úľadné odbery vzoriek hľadené zo štátneho rozpočtu; úľadné odbeľy vzoľiek
zabezpečujú príslušné RVPS prostľedníctvom úradných veterinárnych lekáľov.

a

a

a

a

a

a
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9.1. Monitoľing v odchovnej Íáze mládok

odbeľ musí byť z iniciatfuy PPP vykonaný minimálne u nasledujúcich kategóľií:
o jednodňové kuľčatá
o mládky 2 týždne pľed pľesunom do fány znášky

Úradné odbery sa v odchovných kŕdl'och nosníc ľutinne nevykonávajú.

9.2. Monitoring v dospelých kŕdl'och nosníc pľodukujúcich vajcia na l'udskú spotrebu
(produkčn á fáza úžitkových nosníc)

Vzorky z kŕdľov dospelých nosníc sa odoberajú jednak z iniciatÍvy PPP, jednak v ľámci
úradných odbeľov vzoľiek.

9.2.4: ODBER VZORIEK Z INICIATIVY PPP:

odbeľ vzoriek na podnet pľevádzkovateľa sa uskutoční najmenej každých pätnást'týždňov. Prrrý
odber vzoľiek sa uskutoční vo veku 24 týždňov (+l_2týždne).

Postup pľi odbeľe vzoľiek z iniciatívy PPP

V pľípade kľdľov chovaných v klietkach sa odoberie 2 X 150 sramov čerstvého trusua

a

zo všetkých pásov alebo škľabiek po spustení zariadenia na odstraňovanie tľusu; v pľípade
stupňovitých klietok bez škrabiek alebo pásov sa však musí odobrď 2 x 150 gramov
zmiešaného čerstvého tľusu zo 60 rôznych miest v odpadových jamách pod klietkami.
V budovách s klietkami' v ktorých sa nenahľomadí dostatočný objem trusu na škĺabkách ani
na čističkách pásov na výstupe pásov, sa použijú štyľi alebo viac navlhčených textilných
tampónov s plochou minimálne 900 cm2 na tampón na výer z čo najširšej možnej plochy na
výstupe všetkých pľístupných pásov po ich použiti, pľičom sa zabezpečí, aby bol kaŽdý
tampón obalený z oboch stľán trusovým mateľiálom z pásov a škrabiek alebo čističiek
pásov.
V pľípade kŕdľov chovaných v halách na podstielke alebo vo volonom výbehu sa odoberú
dva páry návlekov na topánky alebo ponožiekbezzmeny obuvi medzi návlekmi.
Použité návleky na nohy musia dostatočne absoľbovať vlhkosť. Povrch návleku na nohy sa
musí navlhčiť vhodnými riedidlami. Vzorky sa musia odobeľať chodením po budove tľasou,
ktorou sa vytvoľia reprezentatívne vzoľky zo všetkých častí budovy alebo pľíslušného
sektora. V trase musia byť zahrnuté priestory s podstielkou a ľoštmi, pokiaľ sa dá na roštoch
bezpečne chodiť, nie však plochy mimo budovy v prípade Kdľov s pľístupom do
vonkajšieho výbehu. odbeľ vzoriek zahÍťla všetky pľiestory hydináľne oddelené ohradou. Po
ukončení odbeľu sa vo vybranom sektore návleky na nohy musia opatrne sňať, aby sa
prichytený mateľiál neuvoľnil.
Vo viacetážových halách alebo budovách s voľným výbehom, v ktoľých sa väčšina tľusu
odstraňuje pomocou pásov na trus, sa použije jeden páľ návlekov na nohy na vyter chôdzou
v priestoroch s podstielkou a aspoň druhý pár navlhčených textilných tampónov na výter zo
všetkých prístupných pásov na tľus.
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9.2.B: ÚRADNÝ oDBER VZoRIEK

IJľadný odbeľ vzoriek na účely kontroly je vykonávaný v nasledovných pľípadoch:

a) lx ročne úradný odbeľ z jedného kŕdl'a nosníc v chove snajmenej lO0Ojedincami
(testované kĺdle-haly sa každoročne obmieňajú);

b) iradná vzorka zk'Ídľa nosníc vo veku 24 týždťlov (+l_ 2 býždne), ktoľé sa nachádzaju v
halách, kde bol Zaznamenaný výskyt inváznych salmonel v pľedchádzajúcom kŕdli;

c) úradná vzorka vo všetkých pľípadoch podozrenia z infekcie Salmonella spp. v ľámci
epidemiologického vyšetľovania vypuknutia ochorenia z potľavín u človeka v súlade
s $ 8 nariadenia vlády SR. č. 62612004 Z. z.; za použitia protokolu o odbere vzoriek, ktorý
je stanovený v písmene b) bode 4 časti D pľílohy II Nariadenia č.2l60l2003/ES. Jedná sa
celkovo o 7 vzoľiek (5 vzoriek tľusu * 2vzorky pľachu), zkaždej vzoľky tľusu aprachu sa
na účely analýzy musí vytvoriť podvzorka s hmotnosťou 25 g; kažďá vzotka sa musí
analy zov ať samo statne ;

d) úľadná vzorka zo všetkých ostatn;ých kŕdl'ov nosníc v chove, v prípade zistenia výskytu
inváznych séľotypov salmonel ujedného kĺdľa v danom chove. Tento odber úradných
vzoĺiek naltádza najbližší nasledujúci odbeľ vzoriek vykonávaný pľevádzkovateľom
potľavináľskeho podniku v rámci štandardnej schémy odbeľu vzoriek;

e) potvrdzujúca úľadná vzorka z úžitkoveho ladľa nosníc na potvľdenie pozitívneho
výsledku ziniciativy prevádzkovateľa potľavináľskeho podniku iba v odôvodnených
prípadoch a splnení kÍitérií na vykonanie takýchto odbeľov (v prílohe č. 7). Potvrdzujúce
úľadné vzotky sa po pozitívnom výsledku úľadnej vzorky neodobeľajú;

0 v pľípade zistenia inváznych salmonel v odchove mládok - úľadná vzoľka sa odoberá
t. týždeň po pľesune do fázy znášky

g) v pľípadoch, kde to pľíslušná RVPS považuje zavhodné - napľ' z dôvodu podozrenia na
falošne negatívne výsledky.

Jeden odbeľ vzoľiek na podnet prevádzkovateľa môŽe byť nahľadený úradným odberom
vykonaným pľíslušnou RVPS.

Postup pľi odbeľe úľadných vzoľiek

V pľípade odberu úľadných vzoriek úľadným veteľinárnym lekáľom je postup nasledovný:
o V pľípade kĺdľov chovaných v klietkach sa odoberie 3 x 150 gľamov čerstvého tľusu

zo všetkých pásov alebo škľabiek po spustení zariaďenia na odstraňovanie trusu; vpľípade
stupňovitých klietok bez škľabiek alebo pásov sa však musí odobrať 3 x 150 gľamov
zmiešaného čeľstvého tľusu zo 60 ľôznych miest v odpadových jamách pod klietkami.

o V prípade kľdľov chovaných v halách na podstielke alebo vo vol'nom výbehu sa odobeľú
tľi páry návlekov na topánky alebo ponožiekbez Zmeny obuvi medzi návlekmi. U kŕdl'ov
nosníc s vol'ným výbehom sa odobeľajú vzoľky iba vo vnútri haly.
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Príslušná RVPS sa môže rozhodnúto zvýšit' minimálny počet vzoľiek, aby sa zabezpečil
ľepľezentatívny odber na zák|ade hodnotenia epizootologických parametrov v jednotlivých
pľípadoch, konkrétne podmienok biologickej bezpečnosti, roz|oženia alebo veľkosti kĺdľa, alebo
iných ľelevantných podmienok.

Pľíslušná RvPs sa môže ľozhodnút' pre náhľadu jednej vzorky tľusu alebo jedného páľu
návlekov na nohy vzoľkou pľachu s hmotnosťou 100 g odobľanou zviacerých miest v chove, kde
sa na povľchu jasne nachádza pľach. Ako alteľnatíva sa môže na zllromaždenie prachu z viacerých
plôch v chove pouŽiť jeden alebo niekoľko navlhčených látkových tampónov s celkovou plochou
najmenej 900 cm2, pľičom treba zabezpečiť, aby bol každý tampón na obidvoch stľanách ľiadne
obalený prachom.

Úradný veteľináľny lekáľ pri odbeľe úradných vzoľiek musí zaznačiť aj dôvod úradného
odberu vzoriek (podľa bodu 9.2.B).

Pľi odbere úľadných vzoľiek okrem Žiadanky úľadný veteľináľny lekár vyplní aj Protokol
o úľadnom odbeľe vzoľiek v ľámci Náľodného kontrolného pľogľamu pre salmonelové infekcie
v kľdľoch úžitkových nosníc (pľíloha č. 5)'

Pľi odbere úľadných vzoľiek musí byt' vykonaná kontľola dodľžiavania zoohygienických
pľeventívnych opatľení a sanitačného pľogramu v kŕdli. Jeden originál protokolu o úradnom
odbere vzoriek úľadný veteľináľny lekáľ odovzdá prevádzkovateľovi chovu a dľuhý originál zostáva
na pľíslušnej RVPS.

Reziduá inhibičných látok

Pri úradných odberoch uvedených v bode 9.2.B, v pľípadoch a)" b). d). fl, g) musí RVPS
zabezpeóiť aj kontľolu používania antimikrobiálnych látok, aby bolo isté, že výsledky
testovania na salmonely neboli ovplyvnené použitím týchto látok. Táto kontrolazahÍťra

o kontľolu dokumentácie používania antimikľobiálnych látok
ďalebo

o laboratóľne vyšetrenie na prítomnost'ľeziduí inhibičných látok (ďalej len,,RIL")

V pľípade odbeľu potvľdzujúcej úľadnej vzorky 9.2.B bod e), ako aj v prípade epidemiologického
vyšetľovania ochoreni a z pottavin u človeka - bod c) nestačí wkonat' iba kontrolu dokumentácie

Každi vzorku odobľatú v súlade s týmto progľamom (úľadnú ai z iniciatívy PPP) musí
sprevádzať dôkladne vyplnená ,,Žiadanka na laboratórne vyšetľenie - NKP pľe salmonelové
infekcieu (ďalej len ,,Žiadaĺlkď'\, ktorá sa nachádza na internetovej stľánke
https://www.svps.slďdokumenty/zakladne-info/10-LD 23-01.pdf. Vzhľadom na fakt, že kľdeľ
pľedstavuje epizootologickújednotku, spľávne označenie kŕdľa (ľesp. turnusu)je nevyhnutné!

o V prípade nesprávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzorky vyšetrené až po
doplnení potrebných informácií.

o V prípade nespľávne odobratej vzorky (nedodržanie pľotokolu odbeľu) vzorky nebudú
vyšetľené, ľesp. nebudú bľané ako vyšetľené v ľámci NKP. Vyšetrenie týchto vzoľiek nebude
hľadené zrozpočtu Švps SR a odbeľ v kŕdli bude potrebné zopakovať.
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používania antimikľo látok' ale odoberie sa vzoľka 5 kusov nosníc z wšetľovaného
kŕdl'a.
V pľípade pozitívneho výsledku vyšetľenia na RIL, pľíslušný kŕdeľ bude považovaný zapozitivny.

Úradné vzorky určené na vyšetrenie RIL môžu byt'vyšetrené v VPU Bratislava, VPU Dolný
Kubín a VPU Košice (ďalej ,,ústavy"). Ústavy vykonajú vyšetrenie na RIL mikrobiologickou
metódou ,,STAR" a PREMI TEST-om. V pľípade pozitívneho testu sa vykoná vyšetrenie na
pľítomnosť bakteľiostatík v VPU v Dolnom Kubíne metódami HPLC. Požadované vyšetrenie na
RIL úľadný veterináľny lekáľ príslušnej RVPS musí uviest' aj do Žladanky (v časti ,,Anamnéza").

Výsledky a podávanie správ

Výsledky všetkých vyšetrení v odchovoch mládok a v chovoch úžitkových nosníc hlásia ťrstavy
v SR príslušným RVPS, chovateľom a súkľomnému veterináľnemu lekáľovi. Ročnú správu
o výsledkoch hlásia RVPS v stanovenom termíne na Švps SR.

Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnosť inváznych séľotypov salmonel,
ľesp. zistená pľítomnosť RIL' osoba zodpovedná za laboratóľium uskutočňujúce vyšetľenie, osoba
vykonávajúca vyšetrenie a vlastník kŕdľa okamŽite oznámia výsledky príslušnej RVPS, ktoľá
nariadi veteľinárne opatľenia v pľíslušnom chove a bezodkladne o tom infoľmujĺ Švľs sn.

Pozitívny kŕdel' nosníc sa pľi vyhodnocovaní počíta iba raz' nezávisle od počtu vyšetľení
počas produkčnej peľiódy a nezávisle od toho, či bol odber vzoriek vykonaný z iniciatívy PPP,
alebo šlo o úradný odbeľ.

Evidenciu o laboľatórnych vyšetreniach v rámci tohto pľogľamu zhľomažďuje a sumarizuje
NRL _ VPÚ Bľatislava.

VPÚ Bľatislava zasiela kaŽdý mesiac pľotokoly o vyšetľení úľadných vzoľiek a pľotokoly
o vyšetrení vzoľiek, ktoré sú pozitívne nainvázne salmonely na Švps SR.

10. opatľenia v pľípade podozrenia a zistenia výskytu inváznych salmonel

10.A. Opatrenia v prípade pozitívneho výsledku v odchove mládok:

V prípade zistenia lnváznych salmonel v odchovnom kŕdli pľíslušná RVPS nariadi veteľináľne
opatľenia v prĺpade podozľenia, v rámci ktorých l. týždeň vo fáze znášky musia byt odobraté
úľadnó vzorky v súlade s bodom 9.2.B (f).

o V prípade, keď úradné vzoľky sú pozitívne, pľíslušná RVPS naľiadi veterináľne opatľenia
v súlade bodom 10.B.2.

o V pľĺpade, keď úľadné vzoľky sú negatívne, príslušná RVPS zruší veteľináľne opatrenia.

10.B.1. Opatrenia v pľípade podozľenia na výskyt inváznych salmonel
v pľodukčnej fáze úžitkových nosníc:

V pľípade podozľenia na výskyt inváznych séľotypov v kŕdli nosníc, tj. do výsledkov
sérotypizácie vzorky pozitívnej na Salmonella sp. (resp. do výsledkov vyšetrenia pľípadnej
potvrdzujúcej vzorky, ak bolo naľiadené jej vykonanie) pľíslušná RVPS nariadi veterinárne
opatľenia v súlade s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
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účelom zabitia a neškodného odstránenia pod kontľolou' a|ebo za účelom zabitia na
bitúnkoch určených pľíslušnou RVPS.

o V tomto prípade je s podozrivým kŕdl'om nakladané rovnako' ako s pozitívnym
kŕdľom, a nariadené musia bŕ aj opatľenia v súlade s minimálnymi požiadavkami
z bodu I0.B.2. tohto pľogľamu'

prevádzkaľeň, v ktoľej sa nachádzají v čase oznámenia podozrenia, ú do zľušenia
veterinárnych opatľení, ľesp. do vydania opatrení v prípade zistenia inváznych sérotypov
salmonel. S vajcami podozľivého kŕdľa môže byť naložené v súlade s poŽiadavkami z bodu
1 0.B.2. tohto programu.

nedošlo k prípadnej kontaminácii vajec z ostatných kÍdl'ov, a je povinný pľísne dodržiavať
všetky opatrenia biologickej bezpečnosti v prevádzkarni, ako aj všetky ďalšie opatrenia
nariadené pľíslušnou RVPS.

Vzoľ opatľení v pľípade podozrenia na výský inváznych salmonel je uvedený v pľílohe č. 2.

10.B.2. Opatľenia v pľípade zistenia výskytu inváznych salmonel
v pľodukčnej fáze úžitkoých nosníc:

Veterináľne opatrenia nariaďuje príslušná RVPS a musia byť v súlade s týmito minimálnymi
poŽiadavkami:

Y Zákaz pľesunu hydiny z ohniska a do ohniska nákazy - žiaden kus hydiny nesmie opustiť
halu, s výnimkou povolenia pľíslušnej RVPS za :účelrom zabitia a neškodného odstránenia
pod kontrolou, alebo za účelom zabitia na bitúnkoch uľčených príslušnou RVPS;

} Yšetky vtáky v hale musia byť

týkajúcich sa ochľany zvieľat v čase ich zabíjania/usmrcovania a hygieny potravín. Uľadný
veteľinárny lekáľ na bitúnku je informovaný o ľozhodnutí o zabiti.

salmonely v súlade s požiadavkami pľávnych predpisov týkajúcich sa ochľan}' zvieľat v čase
ich zabíjaĺliďusmrcovania azdravotných pľedpisov týkajúcich sa Živočíšnych vedl'ajších
pľoduktov neurčených na ľudskú spotľebu;

} Vajcia pochádzajúce z kŕdl'ov s neznámym zdľavotným štatútom, v ktoqfch existuje podozrenie
na nákazu inváznymi séľotypmi salmonely alebo je potvrdená ĺákaza inváznymi sérotypmi,
alebo séľotypmi, ktoľé boli označené za zdroj nákazy v konkrétnom prípade výskytu ochorenia
pochádzajilceho z potravín u ľudí:

o možno používať na pľiamu loudskú spotľebu len v pľípadeo že sú ošetľené
spôsobom, ktoľým sa zabezpečí zničenie všetkých séľotypov salmonely s významom
pľe verejné zdľavie;
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} Po vyskladnení haly infikovanej inváznymi salmonelami sa musí vykonat' dôkladná očista
a dezinfekcia vrátane bezpečného odstľánenia tľusu alebo podstielky podľa postupu
ustanoveného pľíslušnou RVPS ;

> RVPS zabezpečí vykonanie odberu úradných vzoľiek v ostatných kĺdľoch nosníc v chove
v súlade s bodom 9.2.B (d).

Po čistení a dezinfekcii Sa musí vykonať kontľola účinnosti dezinfekcie pomocou
bakteriologického vyšetľenia sterov z povľchov hál; stery odobeľá úradný veteľináľny lekár
príslušnej RVPS a naklady na laboratórne vyšetrenie hľadí chovateľ sám; haly môŽu byť
naskladnené zvieratami len v prípade, keď sa bakteľiologickým vyšetrením steľov nezistia inv/zne
salmonely. Steľy z povrchov hál musí sprevádzať vyplnená Žiadanka s uvedením, že ide o stery
z povľchov háI na potvrdenie účinno sti dezinfekci e.

Vzor opatrení v prípade potvľdenia výskýu inváznych salmonelje uvedený v pľílohe č. 3.

Potvľdzujúce úľadné vzoľky

l Potvľdzujúce úľadné vzoľky sa po pozitívnom výsledku úľadnej vzoľky neodobeľajú.
V prípade výskytu Salmonella Enteľitidis a Salmoneĺla Typhimuľium vo vzorkách trusu
odobraných z iniciatívy PPP,môže RVPS ľozhodnút'o úľadnom odbeľe potvrdzujúcichvzoriekz
každého pozitívneho kľdľa za účelom vylúčenia falošne pozitívnych výsledkov, a to výlučne
pľostredníctvom úradných veteľinárnych lekáľov - inšpektoľov pľísluŠnej 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 vzoľky tľusu a
pľachu sa na účely analýzy musí vytvoľit'podvzorka s hmotnosťou 25 gramov; každá
vzorka sa musí analyzovať samostatne;
o Kŕdle chované v klietkach:

'/ 5 vzoľiek pľirodzene zmiešaného tľusu z pása na tľus, zhľnovača alebo
hlbokých jám, v závislosti od typu chovu s klietkami; každá zozbieraná
vzotka by mala váŽiť pľibližne200-3009a

,/ 2 vzorky pľachu pod klietkami (2x250ml)
. KÍdle chované vo vol'nom pľiestranstve (podstielka. voľný výbeh)

,/ 5 páľov návlekov na nohy na odbeľ vzoriek (1 pĺíľ:1 vzorka);,/ 1 vzorka pľachu z pásu na vajíčka (250 ml);
'/ 1 vzorka pľachu pozbieľaná v rozdielnych častiach chovu (250 ml);

alebo

alebo
2. bakteriologické vyšetrenie slepých čľiev a vajcovodov 300 jedincov hydiny;

3. bakteriologické vyšetľenie škľupiny a obsahu 4 000 vajec zkaždeho kľdľa
v dávkach najviac 40 vajec.

V prípade odberu potvrdzujúcej úľadnej vzorky ku konÍiľmácii sa vždy súčasne odoberi e aj vzorka
5 kusov nosníc zKdľana vyšetrenie pľítomnosti inhibičných látok.

11. Epizootologické šetrenie - identifikácia možného zdroja kontaminácie
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V pľípade zistenia inváznych sérotypov salmonel príslušná RVPS vykoná epizootologické
šetľenie s cieľom zistiť možný zdroj nákazy, v ľámci ktorého overí možný pôvod infekcie v chove.

o musí by' vykonaný úľadný odber vzoľiek krmív vrátane kŕmnych zmesí v chove
použivaných na kŕmenie hydiny; keď je niektorá vzorka pozitívna na salmonely, pľíslušný
oľgáLn. začne vyšetľovanie za učelom identifikácie zdroja kontaminácie pľostredníctvom
UKSUP v rôznych štádiách výľoby; naklady na vyšetľenie kľmív wátane kŕmnych zmesí
sú hradené zo štátneho ľozpočtu; každú vzoľku odobratú v súlade s týmto bodom musí
spľevádzať dôkladne vyplnená Žiadanka, pľičom do anamnéry musí bý'uvedené: ,,odbeľ
vzoľiek lĺrmív vľótane lcrmnych zmesí v rámci epizootologického šetrenia naľodného
kontrolného pľogramu pre saĺmonelové infekcie v kľdľoch úžitkových nosníc kuľy domócej"

o musí bý'vykonaný úradný odber vzorky vody používanej na napájanie hydiny za účelom
vykonania bakteriologického vyšetrenia na pľítomnosť Salmonella spp.; náklady na vyšetrenie
vody hradí chovatel' sám;

o musí bý'prešetľené uplatňovanie pľavidiel a kontrol týkajúcich sa odstraňovania a spľacovania
vedl'ajších živočíšnych produktov;

o musia byt pľešetľené opatľenia biologickej bezpečnosti zavedené na faľme;
. musia byť pľeverené všetky záznamy vedené na faľme.

Spľávu o epizootologickom šetrení zašle pľíslušná RVPS v elektronickej foľme na ŠVPS SR.

12. Epidemiologické šetľenie ochoľení pochádzajúcich z potravín u človeka

Uľad veľejného zdľavotníctva Slovenskej republiky (rezoľt Ministeľstva zdravotníctva) _
vykonáva epidemiologické šetľenie v pľípade výskytu ochorenia zpotravin u l'udí. V pľípade
podozľenia, žekŕďeľ nosníc môže byt' zdrojom nákazy ochorenia zpotravin, príslušný regionálny
úľad veľejného zdľavotníctva infoľmuje SVPS SR a príslušnú RVPS.

Pri epidemiologickom šetľení ochoľení pochádzajilcich zpotľavín, za pozitivne sa považujú
vzorky, v ktorých bola potvrdená prítomnosť sérotypov salmonel, ktoré spôsobili ochorenie u ľudí.

V pľípade, keď prĺslušný ľegionálny :úrad veľejného zdtavotnictva oznámi pľíslušnej RVPS, že
na základe epidemiologického šetľenia môže byt krdeľ nosníc zdrojom výskytu ochorenia u ľudí'
pľíslušná RVPS musí podozľenie došetriť nasledovne:

Pľe kŕdle nosníc nariadi nasledovné veteľináľne opatrenia v pľípade podozľenia na výskyt
baktérií rodu Saĺmonelĺa spp. ako pôvodcov nákazy u l'udí:

Y Zátkaz presunu hydiny z ohniska a do ohniska nákazy - žiaden kus hydiny nesmie opustiť
halu, s výnimkou povolenia pľíslušnej RVPS za účelom zabitia a neškodného odstľánenia
pod kontrolou, alebo za účelom zabitiana bitúnkoch uľčených príslušnou RVPS;

} Vykonať úľadný odber vzoriek v kŕdli, v ktoľom je podozrenie na výskyt baktéľií rodu
Salmonella spp. v súlade s bodom 9.2.B c), súčasne sa odoberie vzorka 5 kusov nosníc zkÍdľa
na vyšetľenie pľítomnosti inhibičných látok;

} Vajcia pochádzajúce z ohniska (z podozrivého kŕdľa):
o moŽno použivať na pľiamu l'udskú spotrebu len v pľípade, že sú ošetľené

spôsobom, ktoľým sa zabezpečí zničenie všetkých séľotypov salmonely s významom
pľe veľejné zdĺavie.
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V pľípade' keď výsledky laboratómeho vyšetľenia úľadných vzoľiek sú POZITÍVNE,
veteľináľne opatľenia zostávaji v platnosti a príslušná RVPS ich bezodkladne nahradí
nariadením veterinárnych opatľení v pľípade zistenia vyskytu inváznych salmonel.

ĺ'3. Vakcinácia a používanie antimikľobiálnych látok

Pľavidlá na použivanie antimikĺobiálnych látok a očkovacích látok v ľámci tohto pľogľamu
sú ustanovené v naľiadení Komisie (ES) č.Il7712006.

A: Vakcinácia

V súlade s článkom 3 ods. 3 naľiadenia Komisie (ES) č. II77l2007 v Slovenskej ľepublike od
I. januára 202l do 31. decembra 202l je povinná vakcinácia všetkých mládok nosníc, spadajúcich
pod tento program' pĺoti Salmoneĺĺa Enteľitidis. Vakcinácia sa vykonáva za učelom redukcie
vylučovaniaazníženia kontaminácie vajec baktéľiou Salmonella Enteritidis.

Zásady, ktoré musia byto dodľžané pľi vakcinácii
. N4klady za nákup vakcín budú hĺadene zo štátneho rozpočtu len tým chovatel'om, ktorí

splňajú požiadavky v zmysle platnej Schémy štátnej pomoci na kontrolu, pľevenciu a
eľadikáciu ochoľení zvierat a ibav mnoŽstve, ktoľé zodpovedá vakcinačným dávkam
pouŽitým pľe mládky vo fáze odchovu, ktoré sú uľčené pre následný chov a produkciu vajec
v chovoch nattzemi Slovenskej republiky.

. Výber vakcíny je na zvážení chovateľa ľesp. súkľomného veteľináľneho lekára
a pľi vakcinácii musia byť dodržané nasledovne zásaďy:
1. Vakcinácia je povolená inaktivovanými alebo Živými maľkerovými vakcínami, ktoľé sú

ľegistrované Ústavom štátnej kontľoly veteľináľnych biopľep arértov a liečiv v Nitre
(ďalej ,,UŠKVBL Nitra"). Aktuálny ZozÍam registrovaných vakcín proti Salmonella
Enteľitidis sanachádza na stľánke uŠrvgl Nitra _ www.uskvbl.sk.

2. Živé očkovacie látky proti salmonele sa nemôžu použit'v ľámci národných kontľolných
programov v prípade' Že výrobca vhodným spôsobom bakteľiologicky nezabezpečí
ľozlíšenie terénnych kmeňov salmonely od kmeňov očkovacej látky.

3. Dávkovanie' spôsob aplikácie a vakcinačná schéma musí byt' v súlade s odporúčaniami
výrobcu vakcíny.

4. Vakcinácia a revakcinácia v odchove musia byť ukončené najneskôľ 3 týždne
pľed očakávaným začiatkom znášky vajec pľi použití živej vakcíny a najneskfu 2 týždne
pred očakávanym začiatkom znášky vajec pri pouŽití inaktivovanej vakcíny' resp.
v obidvoch pľípadoch podľa infoľmácie v návode výľobcu očkovacej látky (pľíbalový
leták).

Postup vakcinácie a refundácie nákladov za nákup vakcinačných látok

Chovateľ v spolupľáci so súkľomným veteľinárnym lekáľom vypľacuje vakcinačný pľogľam'
ktorý musí byt' v súlade s týmto progľamom. Tlačivo na vypracovanie vakcinačného progľamu
sanachádza v prílohe č. 4. Chovatel' pľedloží na schválenie vakcinačný pľogram minirnálne
2 týždne pred naskladnením jednodňových kuľčiat na pľíslušnú RVPS. Príslušná RVPS v pľípade,
že vakcinačný pľogľam vyhovuje požiadavkám tohto pľogramu' potvrdí podpisom apečiatkou
schválenie vakcinačného pľogľamu pľiamo do tlačiva a originál vakcinačného pľogramu odovzdá
chovateľovi. V pľípade, že je vakcinačný program vypracovaný na viac ako jednom liste papiera,
podpis a pečiatka úľadného veterináľneho lekáľa RVPS musí byt'pľítomný na každom liste.
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Vakcinačný pľogram moŽno predložiť len na vakcináciu jedného tuľnusu (vakcinácia
s ľevakcináciami). Pľe každý kŕdel' musí bvt' wpracovanÝ osobitnÝ vakcinačnÝ pľogram.
RVPS eviduje kópiu schváleného vakcinačného programu a požadovaný počet vakcinačných dávok
a ďalšiu kópiu schváleného vakcinačného pľogľamu pošle nu Švps sR.

Po vykonaní vakcinácie súkľomný veterinárny lekaľ potvľdí aplikáciu očkovacích látok
svojím podpisom a pečiatkou priamo do oľiginálu schváleného vakcinačného programu. Chovatel'
je povinný najneskôľ do 14 pľacovných dní (ľozhodujúci je dátum odoslania faktúľy) p
wkolaní celého vakcinačného pľogľamu pľedmetného turnusu (vakcinácie s ľevakcináciami)
vystavit'faktúľu na odberateľa ŠVPS SR a spolu so žiadosťou o úhľadu predložiť na ľefundáciu na
adresu Švps SR. Uhľadené budú len vakcíny nadobudnuté a aplikované v súlade so
schváleným vakcinačným pľogľamom a v súlade s vakcinačnou schémou odpoľúčanou
výľobcom.

Postup chovatel'a je nasledovný:

Chovateľ, ktorému pľíslušná RVPS schválila vakcinačný pľogram vystaví faktúľu na odberateľa
Švps SR a zašle ju spolu s nasledovnými prílohami:

a) v pľípade zakúpenia očkovacej látky pľiamo v lekáľni na základe receptu súkromného
veteľinárneho lekáľa:

o recept súkľomného veteľináľneho lekaľa;
o faktúra alebo účet z\ekžrne, z ktoľých je ztejme celkové mnoŽstvo zakúpených

vakcinačných dávok ajednotková a výsledná cenazanakupené vakcinačné dávky;
. originál schváleného vakcinačného progľamu' s potvrdením súkromného

veteľinámeho lekára o vykonaní vakcinácie a osoby zodpovednej zaprevádzkarcí;
alebo

b) v pľípade zakúpenia očkovacej látky súkľomným veteľinárnym lekáľom:
o faktúľa za dodani vakcínu, vystavená súkromným veteľináľnym lekaľom, z ktorej

je zrejmé celkové množstvo zakúpených vakcinačných dávok a jednotková
a výsledná cenazanakúpené vakcinačné dávky;

o originál schváleného vakcinačného pľogľamu' s potvľdením súkľomného
veteľinárneho lekáľa o vykonaní vakcinácie a osoby zodpovednej zaprevádzkaľeň.

Náklady na nákup očkovacích látok ŠVPS SR refunduje chovateľovi, pri jednotkovej
cene maximálne do 0'05 € za jednu očkovaciu dávku.

V prípade, že kŕdeľ bol vakcinovaný proti Saĺmonella Enteritidis, pri zasielaní vzoriek na
laboľatórne vyšetľenie veteľinárny lekár musí uviesť do Žiadanky na laboľatóľne vyšetľenie údaje
o vakcinácii (dátum poslednej vakcinácie anázov pouŽitej vakcíny).

Na vakcíny sa podľa $ 27 ods. l zákona NR SR č. 22212004 Z. z. o dani z priďanej hodnoty
v znení neskorších pľedpisov, uplatňuje znížená sadzba dane 10 "Á zo základu dane.

Podl'a s 122 ods. 15 zákona NR SR č. 362120II Z. z. o liekoch a zdravotnickych pomôckach
a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov, veterináľny liek pre potravinové zvieramôže predpísať
len ošetrujúci veteľináľny lekáľ. Veterinárny liek na injekčné pouŽitie môže podať len veteľinárny
1ekáľ.
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B: Používanie antimikrobiálnych látok

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

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

u hydiny nakazenej salmonelou a vykazujúcej klinické pľíznaky, ktoľé by jej mohli
spôsobovato nadmerné utľpenie; infikované kľdle liečené antimikľobiálnymi látkami sa
budú naďalej povaŽovat' zanakazené salmonelou. Toto použitie sa zakladá na výsleclkoch
bakteriologického vyšetrenia vzoľiek a testovania citlivosti na antimikľobiálne látky;
v pľípade povolenia udeleného v jednotlivych prípadoch RVPS na účely inó ako
kontľola salmonely v kŕdli s podozľením na infekciu salmonelou, najmä v nadväznosti na
epidemiologické vyšetrenie vypuknutia ochorenia z potravin alebo odhalenie salmonely v
chove; príslušná RVPS sa však v núdzových situáciách môže ľozhodnúť povoliť ošetrenie
bez ptedchádzajúceho povolenia, no pod podmienkou odbeľu vzoriek úľadným
veterinárnym lekáľom, ako je stanovené v písm. g) článku 2 nariadenia Európskeho
paľlamentu a Rady (ES) č. 85412004, aokamžiteho hlásenia ošetrenia Švps SR; pokiaľ sa
odber vzoľiek nevykonal v súlade s ustanoveniami tohto odseku, kĺdle sa považuji za
nakazené salmonelou.

a

o

Zásady pľi používaní antimikrobiálnych látok:

o PouŽitie antimikrobiálnych látok môŽe b1t uskutočnené len so súhlasom a pod dohl'adom
príslušnej RVPS.

o K ošetľeniu môžu bý'použité len antimikľobiálne látky ľegistrované uŠrvgr v Nitľe.
o PouŽitie sa zakladá na výsledkoch bakteriologického odberu vzoľiek a testovania citlivosti na

antimikĺobiálne látky vŽďy, keď je to možné;
o PoŽiadavky na pouŽitie antimikľobiálnych látok sa nevzťahujú na látky, mikľooľgarrizmy

alebo prípľavky povolené na pouŽitie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s článkom
3 nariadenia (ES) č. 183I12003. o doplnkoqých látkach používaných vo výžive zvierat.

14. Registrácia a schval'ovanie chovov nosníc

Všetky komeľčné chovy nosníc, na ktoré sa vzt'ahuje nariadenie vlády SR č. 29712003 Z. z.
musia byt'schválené ľozhodnutím pľíslušnej RvPs. Chovy môŽu bý' schválené, len ak spĺĺajĺ
požiadavky tohto nariadenia a naĺiadenia vlády SR č. 73612002 Z. z.' ktorým sa ustanovujú
minimálne poŽiadavky na ochranu nosníc, v znení naľiadenia č. 32612003 Z. z. (ďalej len
,,naľiadenie vlády č.73612002 Z. zÍ')

svPS SR ľegistruje schválené chovy nosníc a pľidel'uje im veteľináľne úľadné číslo
v súlade s $ 39 zákona č,. 3912007 Z. z. o veteľinárnej staľostlivosti a s naľiadením vlády
č.73612002 Z. z..

Zoznam schválených chovov nosníc sa nacháďza na webovom sídle Švps SR:
www.svps.sk.
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15. Stľuktúľa pľodukcie kľmiva pre hydinu a schéma odbeľu vzoľiek kľmív

pľoducenti kŕmnych surovín

výrobcovia kompletných kŕmnych zmesí <-
nutľičná kontľola

Ústredným kontľolným a skúšobným
ústavom polhohospodárskym

(uKsuP)

chovatelia úľadné kontroly (RVPS)

V ľegistrovaných výľobniach kľmnych zmesí UKSUP kontľoluje nutľičnú hodnotu kľmív
a ich zhodu v zmysle Nariadenia vlády č. 44012006 Z. z. o kľmnych zmesiach v zneni neskoľších
predpisov.

Zdľavotnú nezávadnosť pouŽívaných kĺmív pľiamo u chovateľa kontľolujú úradní veteľinárni
lekári - inšpektori pľíslušných RVPS v zmysle metodického pokynu o úradných kontľolách
(inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odber úľadných vzoľiek na aĺalýzy v zmysle plánu VPo
k1mív, Tieto plány sú vypracované na základe Národného Plánu kontroly kľmív, ktorý pľipľavuje
UKSUP v spolupľáci so ŠVpS SR. V ľámci VPo krmiva sú úľadné vzoľky odobeľané ľáhodne
pľiamo u chovateľa, pľičom počet odbeľov a typ kľmiva stanoví Švps sn.

V pľípade, ak je chov nosníc pozitívny na pľítomnosť inváznych salmonel, tak v rámci
epizootologického šetrenia (vsúlade sbodom č. 11) úradný veteľináľny lekráľ_ inšpektor odobeľá
úradné vzoľky kľmiva' ktoľé sú podávané zvieratám na farme a vody na napájanie nezávisle od
VPo krmív.

Vprípade, keď úľadné vzorky krmív na farme sú pozitívne akŕmna zmes pochádza zo
Slovenska' hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetľenia a pľijatie opatrení stanoví
UKSUP spolu s príslušnou RVPS. V pľípade, ak sú vyslôdky 

_úradných 
,r'ô'iet< krmnych zmesí na

farme pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo zahraničia, pozitívny nález je nahlásený
pľostredníctvom RAPID ALERT systému.

Hodnotiacim kĺitériom je neprítomnosť záľodkov ľodu Salmonella v 1 g kľmiva v súlade
s Naľiadením vlády č. 43812006 Z. z. o neŽiaducich látkach v kľmivách a o iných ukazovateľoch
bezpečnosti a použitel'nosti kĺmív v znení neskorších predpisov (nulová toleľancia pre rod
Salmoneĺla).

16. Vedenie záznamov na faľmách

Evidencia záznamov v chovoch nosníc musí bý v súlade s naľiadením Európskeho Paľlamentu
a Rady (ES) č. 85212004 a naľiadením Komisie (ES) č. 5571200]. Prevádzkovateľ chovov nosníc
na poŽiadanie sprístupní všetky záznamy vedené na farmách orgánom štátnej spľávy vo veterinárnej
oblasti.

Evidencia musí obsahovat' minimálne tieto záznamy z

Pľe chov :

údaje o faľme (názov a adresa prevádzkaľne, osoba zodpovednázaaktivity na farme)
situačný plán faľmy
technológia a systém chovu
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meno a adľesa súkĺomného veteľináľneho lekáľa, ktoľý vykonáva veteľinárnu staľostlivost'
na faľme
zabezpečenie asanácie na faľme
pľoces odstránenia trusu a podstielky
plán DDD činnosti
pôvod, mnoŽstvo a dľuh dodaného kľmiva dodaného alebo pripľavovaného na mieste
dátum dodania kľmiva
plán veterinárnej prevencie
plán monitoľingu v súlade s týmto pľogľamom
ambulantná kniha - podávanie liečiv a vakcín zvieratám (dátum podania a ochĺanné lehoty)
evidencia veterinárnych liekov, biologických pľostriedkov pľe vykonanie DDD
evi dencia pľemie stňo v ania zv ier at;
evidencia kontľoly zdravia a moľtality zvieru|'
evidencia návštev;
plan školení zamestnancov
evidencia vykonaných kontľol úľadnými veteľináľnymi lekáľmi (úľadné záznamy z kontľoly)
plán kontroly zdľavotnej nezávadnosti vody
plán opatľení a technických vybavení v prípade extľémnych poveternostných podmienok

Pľe každý kŕdel':
osobitné a nemenné označenie každého kŕdl'a v chove (identifikácia chovného pľiestoľu
(napľ. číslo haly) v kombinácii s označením daného tuľnusu v danom ľoku)
dátum pľíjmu hydiny - dátum naskladnenia,
vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny,
pľedpokladaný dátum bľakovania a počet vyľadených nosníc,
denná pľodukcia vajec (len v prípade pľodukčnej fázy),
počet ala|ebo hmotnosť predaných alebo iným spôsobom dodaných vajec za deň
(len v prípade pľodukčnej fázy),
názvy a adľesy odberatel'ov konzumných vajec (len v pľípade pľodukčnej ťázy),
úhyny,
sledovanie pľíjmu kľmiva a vody,
vakcinačný program (v prípade odchovu)
prevedené vyšetľenia, zdľavotné prehliadky aďiagnoza stanovená ošetľujúcim veterinárnym
lekárom a výsledky laboľatórnych vyšetľení,
výsledky kontľoly účinnosti dezinfekcie,
výsledky vyšetrení na prítomnosť salmonel prevedených v súlade s požiadavkami tohto
pľogramu.
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17. Pľílohy

o Príloha č. 1 - Skúmanie vzoľiek
o Príloha č. 2 - Yzor veteľináľnych opatrení pľi podozrení na výskyt inváznych salmonel
. Príloha č.3 - Yzor veterináľnych opatľení pri zistení výskytu iĺváznych salmonel
. Príloha č. 4 - Vakcinačný pľogram pre vykonanie povinnej vakcinácie proti Saĺmonella

Enteľitidis v odchove mládok znáškových nosníc v ľoku2021
o Príloha č. 5 - Pľotokol o úľadnom odbeľe vzoľiek v rámci Náľodného kontľolného

programu pre salmonelové infekcie v kŕdl'och nosníc kuľy domácej (Gallus gallus)
produkujúcich vajcia na l'udskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2021

o Príloha č. 6 - Typy vzoriek na zistenie infekcie Salmonelĺa spp. v krdľoch nosníc
o Príloha č. 7 - Kontrolný list pre rozhodnutie RVPS o vykonaní potvľdzujúceho odbeľu

vzoriek

PRILoHA č. 1

SKUMANIE VZORIEK
1. Pľeprava a pľípľava vzoľiek

Vzorky sa pošlú laboľatóľiám uvedeným v bode č. 5 v deň odberu expľesnou poštou alebo kuľiéľom
najneskôľ do 24 hodín. Ak sa nezašlú do 24 hodín, uskladnia sa v chlade. Vzoľky možno
prepľavovať pľi teplote okolia, pokiaľ sa pľedíde nadmeľnému teplu (konkľétne viac ako 25 'C)
alebo vystaveniu slnečnému svetlu' V laboľatóriu sa vzoľky uskladnia v chlade až do rozboľu, ktoľý
sa uskutoční do 48 hodín od ich pľijatia a najneskôľ do 4 dní od ich odbeľu.
Z návlekov na nohy a tampónu či látkového tampónu na pľach sa v prípade úľadných vzoriek
odobratých regionálnou veteľinárnou apotľavinovou spľávou vytvoria samostatné preparáty.
V prípade vzoriek odobľatých ziniciativy pĺevádzkovateľa,je možné kombinovať rozličné vzorky
v jednom teste.

Vzorky z ndvlekov na topúnky a lútkových tampónov:
a) Dva páry návlekov na topánky (alebo ,,ponoŽiek") je potrebné opatrne rozbaliť tak,

aby sa neuvoľnil pľíslušný tľusový materiál, a v|ožiť ich do 225 m| pufľovanej
peptónovej vody (PPV) zohriatej na izbovú teplotu' alebo sa musí uvedených225 m|
PPV naliať priamo na dva paľy návlekov na nohy v nádobe, v ktoľej boli
prepravované do laboľatória. Návleky na topánky alebo látkový tampón sa úplne
ponoria do PPV, aby bolo okolo vzoľky dostatočné mnoŽstvo voľnej kvapaliny na
migráciu salmonely zo vzorky, a pľeto v pľípade potľeby možno ešte pľidať PPV.

b) Vzorkou je potľebné pokľúŽiť, aby sa kompletne namočila, a pokľačovať v teste
podľa detekčnej metódy uvedenej v bode 2tď1to pľílohy.

Iné vzoľky tľusu a pľachu:
a) Vzoľky tľusu sa odoberú, dôkladne pľemiešajú a následne sa odobeľie 25 gramov

podvzorky kultúľy.
b) 25 gramová podvzoľka sa pridá do 225 ml PPV zohriatej naizbovuteplotu.
c) V teste je potrebné pokračovať podľa detekčnej metódy uvedenej v bode 2 tejto

pľí1ohy.
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V prípade pľijatia ISo noľiem na pľípravu trusu na účely zistenia salmonely sa uplatňujú ISo
noľmy anahráďzajú ustanovenia o pľíprave vzoľiek.

2. Detekčné metódy
Zisťovanie prítomnosti salmonely sa vykonáva podľa zmeny a doplnenia 1 normy Medzináľodnej
orgarizácie pľe normalizáciu EN ISo 6579-I.
Po inkubácii sa vzoľky v PPV nenatľiasajú, nekľútia, ani sa s nimi nijakým iným spôsobom nehýbe'

Séľotypoý rozboľ_ NRL
Minimálne jeden izolát z kažďej pozitívnej vzoľky sa podrobí séľotypovému ľozboľu podľa
White-Kaufmann-LeMinoľ schémy.

Alteľnatívne metódy
Namiesto metód detekcie a sérotypizácie uvedených vyššie moŽno použiť alteľnatívne metódy, ak
sú validované v súlade s normou EN ISo 16140-2.

Uskladnenie kmeňov
Kmene izolované ztraďných vzoľiek odobľaných ľegionálnou veteľinárnou a potľavinovou spľávou
azo vzoriek odoboratýchz iniciatívy prevádzkovateľa sa uskladnia na účely budúcej fagotypizácie
a testovania antimikľobiálnej citlivosti pouŽitím bežných metód zbieranta kultúľ, ktoľé musia
zabezpečiť nepoľušenost'kmeňov na obdobie aspoň dvoch ľokov.

Testovanie antimikľobiálnej citlivosti
Izoláty
20t3l6s

bia testom na antimikľobiálnu ľezistenciu v súlade s Rozhodnutím Komisiesa
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Pľíloha č.2 - Vzoľ opatľení pľi podozrení na výskyt inváznych salmonel

f,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINoVÁ SPRÁVA..
adľesa:

č. j.:
vybavuje:

v dátum

OPATRENIA

Regionálna veterináma a potravinová správa ako oľgán štátnej správy
voveterinárnej oblasti, príslušný podľa $ 8 ods. 3 písm. e) a vsúlade s $ 17 ods. 3. zákonač.
39/2007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti v znení neskorších predpisov

naľiaďuje
pre:
Názov a meno majiteľa prevádzkarne:
ICO:
Farma:
Uľadné čí slo prevád zkarne :
Pľe halu č. .......

opatľenia pľi podozľení na vyskyt inváznych séľotypov salmonel
v chove nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia uľčené na l'udskú spotľebu

1) ohniskom sa vymedzuje hala č. ....v ľámci chovu (názov prevádzkarne, faľma a úradné číslo
prevádzkarne) ..'.'....

2) Zakazuje sa
akýkoľvek presun hydiny z ohniska a do ohniskanákazy

Teľmín: ihneď až do odvolania

3) Vajcia pochádzajilce zWdľač,.

Termín: ihneď aŽ do odvolania

Zodpovedný:

Zodpovedný:

Odôvodnenie:
Regionálna veteľináma apotľavinová správa ..... naľiaďuje tieto opatľenia na zák|ade pozitívneho
výsledku laboratórneho vyšetľenia vzoriek odobľatých dňa ....... a vyšetrených v NÁzov
LABORATORIA (č. protokolu..'...... zo dňa....'...) v rámci Národného kontľolného programu pre
salmonelové infekcie v kľdľoch nosníc kuľy domácej (Gallus galĺus) pľodukujúcich vajcia na
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l'udskú spotrebu vSlovenskej ľepublike vroku 202I. Vo vyšetrovaných vzorkách bola zistená
prítomnosť baktérií rodu Salmonella spp.

Poučenie o nákaze:
Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Salmonella Erŕreritidis a Saĺmonella Typhimurium
(vrátane monofázových kmeňov Saĺmonella Typhimurium s antigénnym vzoľcom 1,4,[5],l2:i:-) sú
označované ako invázĺe salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito séľotypmi patľia u ľudí
medzi najčastejšie anajváŽnejšie alimentáľne nákazy. Priznaky, ktoľé vyvolávajú invázne
salmonely u ľudí bývajú veľmi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu byť až život
ohľozujúce. Hydina patľí medzi častý rezervoár salmonel. Vtáky' ktoré infekciu pľekonali
a uzdľavili Sä, môŽu byť trvalým zdľojom nékazy pľe ostatnú hydinu, ale pľedovšetkým
kontaminujú baktéľiami produkty uľčené na ľudskú spotľebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka
ľiaditel'a RVPS

Doľučuje sa:

Na vedomie:
Švps SR Bľatislava
RUVZ........
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Pľíloha č. 3 - Vzoľ opatľení pri zistení výskytu inváznych salmonel

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ SPRÁVA..
adľesa:

č. j.:
vybavuje:

v , dátum

OPATRENIA

Regionálna veterináma a potľavinová správa ako oľgán štátnej spľávy
voveterináľnej oblasti, príslušnýpodľa $ 8 ods.3 písm. e) avsúlade s $ 17 ods.3. zákonač,
3912007 Z. z. o veteľinárnej staľostlivosti v znení neskorších predpisov

naľiaďuje
pľe:
Názov a meno majiteľa pľevádzkaľne
ICO:
Farma:
Uradné číslo pľevád zkarne:
Pľe halu č. .......

opatľenia pľi zistení inváznych séľotypov salmonel
v chove nosníc kury domácej (Gallas gallus) pľodukujúcich vajcia určené na l'udskú spotľebu

1. ohniskom nákazy sa vymedzuje hala č. .... v rámci chovu (nénov prevádzkame, faľma
a úradné číslo pľevádzkame)

2. Zakazuje sa:
akýkoľvek presun hydiny z ohniska a do ohniskanákazy

Termín: ihneď až do odvolania Zodpovedný:

3. Nariaďuje sa: (VYBRAŤ z uoŽNoSTÍ:)

v asanačnom podniku

s pľávnymi pľedpismi o hygiene potľavín

Teľmín: Zodpovedný:

4. Vajcia pochádzajúce zkÍdľač. ..... (VYBneŤ z voŽNosľÍ:;
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verejné zďravie v súlade s právnymi pľedpismi o hygiene potravín)

Termín: Zodpovedný:

5. Naľiaďuje sa:
vykonať dôkladnú očistu a dezinfekciu vľátane bezpečného odstľánenia trusu a podstielky
....... (uviesť spôsob).

Termín: Zodpovedný

6. Nariaďuje sa:
vykonat' kontrolu účinnosti dezinfekcie po čistení a dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetľenia steľov z povľchov hál pľed ďalším naskladnenim zvlerat.

Termín: Zodpovedný:

Odôvodnenie:
Regionálna veterináľna a potľavinová správa ..... nariaďuje tieto opatľenia na základe pozitívneho
výsledku laboratórneho vyšetrenia vzoriek odobľatých dňa ....... a vyšetrených v NAZOV
LABORATORIA (č. protokolu ......... zo dňa ........) v rámci Národného kontľolného pľogramu pľe
salmonelové infekcie v kľdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na
ľudskú spotľebu v Slovenskej ľepublike v roku 202L Vo vyšetrovaných vzoľkách bola zistená
prítomnosť sérotypu Salmonella (DOPLNIŤ).

Poučenie o nákaze :

Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Salmonel/a Enteľitidis, Salmonella Typhimurium
(vrátane monofazových kmeňov Salmonella Typhimuľium s antigénnym vzorcom l,4,f5],l2:ii),
Salmonella Infantis, Salmonella Hadar a Salmonella Viľchow sú označované ako invázĺe
salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patrla u ľudí medzi najčastejšie
anajváŽnejšie alimentárne nákazy. Prizĺaky, ktoľé vyvolávajú invétzne salmonely u ľudí bývajú
veľmi véňne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu byť aŽ život ohrozujúce. Hydina patľí
medzi častý ľezervoáľ salmonel. Vtáky, ktoľé infekciu pľekonali auzďravili sa, môžu byť tľvalým
zdrojom nákazy pre ostatnú hydinu, ale predovšetkým kontaminujú baktériami produkty určené na
ľudskú spotľebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka
ľiaditel'a RVPS

Doľučuje sa:

Na vedomie:
Švps SR Bľatislava
ľ{UVZ
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Príloha č.4
Vakcinačný progľam pre vykonanie povinnej vakcinácie proti

Salmonella Enteľitidis v odchove mládok úžitkových nosníc v ľoku 2021,

(v ľámci Náľodného kontľolného pľogľamu pre salmonelové infekcie v kŕdl'och nosníc dľuhu kury
domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na l'udskú spotľebu v Slovenskej ľepublike v ľoku 2021)

Názov a meno majiteľa odchovnej prevádzkaľne:...

lČo:..............

okľes/Kraj: Úľadné veterináľne číslo:

označenie kľdľa* :...... označenie tuľnusu:
(* v pľípade, kedo chov má viac kŕdlbv' chovatel'pľe každý kŕdel'vypľacuje osobitný vakcinačný pľogľam!)

Dátum naskladnenia kŕdl'a:

} Pôvod ladľa (nánov a adresa liahne/repľodukčného chovu, z ktorého násadové vajcia

pochádzajÍl)

......t2:

Miesto Dátum:

Súkľomný veteľináľny lekár' zodpovedný za vykonanie vakcinácie v kŕdli:
(meno, podpis, pečiatka)

o soba zo dpovedn á za pr ev ádzkarcň,:
(meno, podpis, pečiatka)

...13 ....
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Schválenie vakcinačného pľogľamu :

Regionálna veteľinárna a potľavinová správa....

Vypľacovaný vakcinačný program pre kľdel'/turnus v ramcl
faľmy predložený na Regionálnu veteľinámu
a potľavinovú správu . dňa...'.'.... je v súlade s bodom č. 13
Národného kontľolného pľogľamu pľe salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kuľy domácej (Gallus
gallus) pľodukujúcich konzumné vajcia v Slovenskej republike v ľoku 202I.

meno' podpis a pečiatka úľadného veterináľneho lekáľa

Potvrdenie súkľomného veteľináľneho lekáľa o vykonaní vakcinácie a osoby
zodpoved nej za pľevádzkaľeň :

Potvľdzujem, že v odchove mládok (meno majiteľa, názov faľmy)

...... s úľadným veteľináľnym číslom

v kľdli (označenie kľdľďtuľnusu).............
bola vykonaná vakcinácia pľoti Saĺmonella Enteľitidis v súlade s týmto vakcinačným pÍogľamom.

V tomto kľdli bol aplikovaný nasledovný počet vakcinačných dávok:

Miesto:....... Dátum:

meno' podpis a pečiatka súkĺomného veteľinámeho lekára

meno' podpis a pečiatka osoby zodpovednej zaptevádzkaľeň

2. ľevakcinácia

1. revakcinácia

primovakcinácia

Dátum: Počet aplikovaných dávok: Názov vakcíny:
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Meno l názov pľevádzkovateľa:.....
Názov a adľesa prevádzkaľne:.............
Okres:
Uradné číslo pľevádzkarne:......
Súkromný veterinámy lekár:

Príloha č. 5
Pľotokol č. ......../ľ. ....... o úľadnom odbeľe vzoľiek

(v rámci Náľodného kontľolného programu pľe salmonelové infekcie v kŕdl'och nosníc kury domácej
(Gallus gallus\ pľodukujúcich vajcia na l'udskú spotľebu v Slovenskej ľepublike v ľoku 2021)

Regionálna veterinárna a potravinová správa
Dátum odberu úľadnej vzoľky:
Uradný veteľinárny lekáľ/kód:

I(ľaj
Kŕdeľ:

Prítomný: tl áno E nie

tJ Úľadný odbeľ vzoľiek na účel kontľoly (vybrať z možností)
E 1x ročne úradný odber z 1 kÍdľanosníc v chove s najmenej l 000 jedincami;
E úradná vzorka zMdľa nosníc vo veku 24 týždŤrcv (+l- 2 týždne), ktoľé sa nachádzaji

v halách' kde bol zaznamenaný výskyt salmonely v pľedchádzajicomkŕdli;
E úradná vzotka vo všetkých prípadoch podozľenia nákazy na Salmonella spp. v ľámci
epidemiologického vyšetrovania ochorenia z potravin v súlade s $ 8 nariadenia vlády SR. č.
62612004 Z.z;

D úradná vzorka zo všetkých kŕdľov nosníc v chove, v pľípade zistenia výskytu inváznych
sérotypov salmonel v danom chove;

E úľadná vzorkazineho dôvodu (dôvod: )

E Potvľdzujúci odbeľ úľadných vzoľiek

Dôvod potvrdzuj úceho odberu:

Typ odobľatej vzorky/počet, označenie kŕdľa:

E kontľola dokumentácie používania antimikĺobiálnych látok Vyhovuje: B Nevyhovuje: E
alalebo
D 1 nosnica (5 nosníc pľi potvľdzujúcom odbere a v prípade epidemiologického vyšetrovania
ochorenia zpotravín u človeka) na vylúčenie prítomnosti inhibičných látok

Podpis a pečiatka úľadného veterináľneho lekáľa:

Počet utratenýchPočet uhynutychPočet chorych
Celkový počet hydiny

v deň odbeľu
úradnÝch vzoriek

Meno, podpis a pečiatka osoby zodpovednej za chov:
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Pľíloha č.6

TYPY VZORIEK NA ZISTENIE INFEKCIE SALMONELZ'4 sPP. v KŔDĽoCH
NosNÍC

INDIVIDUÁLľB vZoRKY

Hoci sa spôsob, ktoľým sa odobeľajú vzoľky musí pľispôsobiť podmienkam, ktoľé sú v
testovanom chove, osoba' ktoľá odobeľá vzoľky musí uľobiť všetko pre to, aby postupovala
podľa doleuvedených ustanovení.

Kŕdle nosníc na vol'nom pľiestľanstve

1. Návleky na nohy v kŕdl'och nosníc na vol'nom pľiestranstve

1.1. Tieto slúžia na odobratie vzoriek trusďmokĺých vzoľiek z podlahy. Môžu ostat'na
nohách počas odberu ostatných vzoriek v hydináľni.

1.2. Návleky na nohy musia mať dostatočnú absorpčnú schopnosť, aby nasiakli vlhkosť.
Pľípustné sú aj Tubegauze 

''ponožky"'.1.3. Vstúpte do testovaného kĺdl'a a obujte si nové návleky _ zvyčajneje jednoduchšie obuť
si ich na čižmy, ktoľé máte pľáve obuté. Na tieto si navlečte návleky na nohy na odber
vzoriek alebo,,pon ožky" .

1.4. Navlhčite povrch návlekov na nohy použitím čo najviac odstľaňujúceho ľiedidla
(0.8% chloľidu sodného, 0.1% peptónu v sterilizovanej dejonizovanej vode).

l.5. V závislosti od toho, koľko vzoľiek sa má odobrat'zpoužitých návlekov na nohy, si
vhodne ľozdeľte plochu kŕdľa a kľáčajte tak, aby ste kaŽdým párom návlekov pľešli
aspoň 100 m vľámci vybranej časti. Pohybujte sa tak, aby ste odobľali vzorky zo
všetkých častí, vrátane znečistených častí, pokiaľ je bezpečné po nich kráčať. Tam, kde
bol vyšpecifikovaný dostatok vzoľiek z návlekov, osobitne odoberte vzorky zo
znečistených miest. Uistite sa, že do odoberania vzoľiek boli zahmuté oddelené ohľady v
kídli.

1.6. Po dokončení odoberania vzoľiek vo vybranom sektore si opatme vyzujte návleky,
aby sa neuvoľnil pľilepený materiál, v|ožte ich do tašky alebo nádoby a označte ho.
Pokiaľ majú byt' v tom istom kídli odobraté ďalšie vzorky postupujte podľa
horeuvedených bodov 1.3 - 1.5 v ďalšej časti kľdl'a.

2. Pľach z kŕdl'ov nosníc na volonom pľiestľanstve

Musia sa používať masky pľoti pľachu, ideálne počas celého odobeľania vzoriek, ale
uľčite vtedy, keď sa odoberajú vzorky prachu.

S chovatel'om uľčite najlepšie miesta na zbierunie pľachu v kŕdli. Zvyčajne je to na
priehľadkách ventilátora, ale aj na susedných lištách, trámoch, pľiečkach alebo potrubiach.

Niekedy je nevyhnutne požičať si rebľík na dosiahnutie najlepších miest na zbierunie
prachu, ale lepšie je pozbieľať pľach zniŽšie situovaných miest, ak sa tam pľach nachádza.

Nedotýkajte sa pohybujúceho sa ventilátora, aby ste pozbieľali prach.
Vyhýbajte sa odoberaniu prachu z miest v blízkosti zariadeni na kŕmenie' pľetože tu

sa nachádza menej trusu.
Ak sa na zbieranie pľachu pouŽívajú ventilátoľy, pozbierajte štyľi podvzoľky pľachu, po

stlačení vzorky naplňte 250 ml do plastovej nádoby alebo tašky. Podvzoľky musia byť
ľepľezentatívne ľozmiestnené po celom kŕdli.

Ak je kľdeľ rozdelený do ohľád, do vzoriek musí byt zahmutý prach zo všetkých ohľád.
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Ak tam nie sú žiadne ventilátoľy, alebo sú nepľístupné, pozbieľajte pľach z lišt, tľámov
apotrubia - podvzorky pozbierajte z desiatich odlišných častí kŕdľa tak' aby boli do vzoľiek
zahr nuté všetky o hľady.

Ak je prachu pľíliš málo, napľíklad v malých pľirodzene vetraných kĺdľoch na voľnom
pľiestľanstve, pozbierqte prach zo všetkých miest, kde sa nachádza. Ak je to potľebné,
pomôŽte si škĺabákom. Ak sa nepodari pozbieruť žiadny prach, pozbierajte iný odpad alebo
ďalšie vzoľky z návlekov na nohy.

Po odobľatí vzoľiek saubezpečte, Že sú spľávne označené.

3. Pľach z pásov na vajcia v kŕdl'och na vol'nom priestranstve

3. 1. Pásy zblerajuce vajcia z automatických hniezd zvyčajne vypúšťajú pľedsiene kŕdľa, kde
sazbieravysypaný prach z pásov na vajcia do podnosu alebo na dlážku na konci pása. Často
sa tieŽ dá mateľiál pozbieľať zkief na dľuhom konci pása na vajcia v kľdli.
3.2. Dohodnite sa s faľmárom, aby zapol pásy na vajcia, ale nečistil pľach pľed odobratím
vzoriek.
3. 3. Ak je tam viaceľo pásov, pozbieľajte materiál zkaždého znich.
3. 4. Nezbieľajte vzorky z pásov, ak sú zapnuté.
3' 5. Pomocou plastových ľukavíc pozbieľajte postačujúci prach zpásov, aby ste naplnili 250
ml plastovú nádobu alebo plastovú tašku po stlačení. Ak je objem vzoriek menší, nazbierajte
toľko, koľko je moŽné.
3.6. Po odobľatí vzoriek saubezpečte, Že sú správne označené.

Kŕdle nosníc v klietkach

4. Trus z pásov na trus, zhŕňačov alebo hlbokých jám

4.1. Tľus zkÍdľanosníc v klietkach sa odstraňuje tľomi hlavnými spôsobmi:
(a) Pásy na trus pod kaŽdým radom klietok, ktoré sa pravidelne pohybujú a
vyprázdňujú do špiľálového vľtáku alebo dopľavníka.
@) Šachta na tľus, keď sa deflektory pod klietkami dostávajú do hlbokej šachty pod
kĺdľom.
(c) Šachta na trus vo viacradovom kĺdli, kde sa klietky vyklápajú a tľus padá priamo
do šachty.

4.2. v kŕdli je zvyč,ajne niekol'ko úľovní klietok; ubezpečte sa, že v kompletnej vzorke sú
zastúpené vzorky tľusu zo všetkých ľadov. 5 vzoriek sa odobeľie zkaždeho kŕdl'a podľa
nasledovného popisu:

4.2.I Pti systémoch s pásmi alebo zMňačmi požiaďajte farmára, aby ich zapol v deň
odberu vzoriek, predtým, než sa odber vykoná.
4.2.2 Pri systémoch s deflektormi pod klietkami a zMileičmi pozbierajte trus, ktoľý
sa zachytil na zHilači potom, ako bol zapnlltý. Zabezpeéte materiál z kažďeho radu
klietok, aby zkažďej vzorky bolo pľibližne 200-300 g.
4.2.3 Pri viac radových systémoch, kde nie je ani pás ani zhÍňač bude nevyhnutné
pozbierať
tľus zo šachty. Rukou zmiešajte kopu hnoja a pozbierqte 40 oddelených hrstí trusu,
ktoré budú zo všetkých radov klietok akaždá vzorka bude vážiť približne 200-300 g.

4.3. Pásy na tľus: - zkaždej vzorky pozbierajte asi 200-300 g trusu z výstupných stľán pásov.
Na zMňači sa tľus zhromažďuje na konci pásu, z ktorého sa dá ľahko pozbieľať. Na kaŽdú
vzoľku použite nový pár plastikových rukavíc apozbierajte aspoň 20 hrstí z oddelených pásov
na škľabáky' ak je to možné a zabezpečte, aby boli do záveľečnej vzorky zabrnute všetky
oddelenia.
4.3. Po odobratí vzoľiek sa ubezpečte, Že sú správne označené.
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5. Pľach pod klietkami

5.1. Ak má kľdeľ viac ako jedno poschodie, pozbieľajte vzoľky ibaznižšieho poschodia.
5.2. Použite nový pár umelohmotných rukavíc na každú vzorku a pozbierajte pľach spod
klietok z20 odde|ených miest v kĺdli. Zahmuté musia byt'všetky rady klietok.
5.3. Použitím ľukavice alebo škrabáka zmiešajte mateľiál na dlážke a vložte veľkú hrst'
do nádoby alebo tašky na vzoľky.
5.4. Pozbieľajte vzorky z každeho konca ľadu _ pľibliŽne jednu štvrtinu dĺžky ľadu
zkonca každého vybraného ľadu. : vzoľkovací bod pod radmi klietok

X _ vzorkovací bod pod radmi klietok

5.5. Kompletnávzotkamusí do plna naplniť 250 ml nádobu alebo tašku na vzorky.
5.6.Po odobratí vzoľiek saubezpečte, Že sú spľávne označené .

NÁVoD NA PosTUP PRI oDoBERAľÍ vzonrpr

oDPoRÚčĺľÁ vÝBAvA

o Vozidlo na návštevy faľiem hygienicky čisté
o Dezinfikované gumené čižmy
o Jednorazové návleky na nohy
. Jednoľazovákombineza
o Maska proti pľachu
. Čiapka
o Inštrukcie na odobeľanie vzoriek
o Pevná podložka na písanie a tlačivo na zapisovanie vzoľiek
o Peľo, cetuzka, vodotesná f,lxka
o Malá bateľka
o Sterilné nádoby alebo tašky na vzorky
o Sterilnéjednoľazové rukavice
o Sterilné jednoľazové škĺabáky (napr. autoklávové stlačovače s dľeveným jazýčkom)
o Topánky na odoberanie vzoľiek
. Riedidlo na odstľaňovanie
o Debnďkľabica na naľadie
o Dezinfekčný sprej
o Výbava na balenie a odosielanie vzoriek

Peľsonál, odobeľajúci vzorky musí dodľžiavať zvyčajné bezpečnostné opatrenia' aby zabráni|
vypuknutiu alebo pľenosu akéhokoľvek ochorenia zjedného chovu na druhý. Nasledovné
údaje slúžia ako návod na odoberanie vzoľiek.

X X

3t



1. Dohodnutie návštevy na faľme

1.l. Konzultujte s chovateľom vopred termín odbeľu
I.2.Ziskajte podrobnosti o type ventilácie, zbierania vajec, odstraňovaní hnoja zvybranej

hydinárne, ktoľé pomô žu pri plánovaní odoberania vzoľiek.
1.3. Pľovizórne dohodnite odobeľanie vzoriek.
L4. Zistite si opatrenia proti chorobám, ktoré od návštevníkov vyžaduje farmár.
1.5. Požiadajte farmara, aby včas zapol stroj na odvádzanie hnoja alebo zhrnovače vdeň

odobeľania vzoriek a aby nečistil prach zo zberačov vajec a spod klietok, kým nebolo
dokončené odoberanie vzoriek.

1.6. Návštevu si s faľmárom dohodnite telefonicky pár dní pred odoberaním a uistite sa, že
dátum a čas odberu stále platia.

2. Pľípľava na odbeľ vzoriek na faľme

2.I. Pripravte si požadované náľadie. Pľipravte si prázdne kontajnery, rukavice, návleky na
nohy na odber vzoľiek' atď., v prípade nehody. Nádoby a tašky na vzorky možno vopred
označiť podľa záznamu vzoriek.
2.2. Zabezpečte, aby bolo vozidlo používané na odber vzoriek čisté zvoĺtku aj zvn:útra.
2.3. Skontrolujte, či je náradie starostlivo pripravené a či má ochĺanné oblečenie spľávnu
veľkosť aje správne oblečené.

3. Pľíchod na farmu

3 . 1 . DodľŽiavajte opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré stanovil farmár.
3'2. Na farmu pľíďte v dohodnutom čase.
3.3. Vozidlo zapaľkujte na čistom mieste mimo prašných výfukov, odpadových vôd alebo
skládok odpadu.
3.4. Dezinfikujte koles á a rámy kolies v ozidla'
3.5. Upozornite faľmára na svoju prítomnosť Zvoncom' telefonickým systémom, tľúbou auta
alebo mobilným telefonom a nevchádzajte na hydinovú farmu bez povolenia farmáľa
alebo vedúceho.
3.6. Pokiaľ je k dispozicii, použite ochľanné oblečenie farmy. Pokiaľ nie je k dispozícii,
oblečte si jednorazovú kombinézu, rukavice, dezinfikované vodotesné č:iŽmy a návleky na
nohy.
3.7 . Požiadajte farmára, aby poskytol údaje o testovanom kŕdli, plán kľdľa a aby zapol v kĺdli
svetlá.
3.8. Ak je to nevyhnutne, požiaďqte farmára, aby vám požičal rebrík alebo niečo na zbieľanie
prachu z najvhodnejších miest.
3.9. Zapisujte si poŽadované údaje o faľme a o kŕdli do príslušného tlačiva. (Je nevyhnutné
zaznačiť veľkost'krdľa, typ kŕdľa, typ kŕdľa' dátum a typ vakcinácie, vek kŕdľa, ventiláciu,
zber vajec a spôsob odstraňovania hnoja).

4. Odber vzoriek

4.1. Postupujte podľa návodu na odobeľanie vzoriek, aké vzoľky sa majú odobrať vo
vybranom kĺdli.
4.2. odobeľte najcharakteľistickejšie vzorky, ktoré zahŕňajú rozličné časti kľdľa.
43.Medzi kaŽdou vzorkou si vymeňte ľukavice.
4.4. Zabezpečte' aby boli údaje o faľme' číslo vzoľky a typ vzorky jasne vyznačené na
kontajneľi so vzoľkami alebo detailne popísané na ziĺzname o vzoľkách.
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4.5. Po odobľatí všetkých vzoriek z fatmy skontľolujte, že sú spľávne označené a boli
vyplnené všetky tlačivá (žiadanka a pľotokol o úradnom odbere vzoľiek)

5. Odchod zfarmy

5 . 1 . Pokiaľ j e to moŽn e' zbavte sa j ednoľazového vybavenia na faľme.
5.2. Ak ste pouŽili vlastné čižmy, ľiadne ich očistite a dezinfikujte.
5.3. Staľostlivo si umyte ruky a po vysušení pouŽite gél na báze alkoholu.
5.4. Po odchode z farmy znovu dezinfikujte kolesá a támy kolies. Pokiaľ je vozidlo viditel'ne
špinavé a\ebo zaprášené, umyte ho pred návštevou ďalšej farmy.

6. Odoslanie vzoriek do laboratóľia

Tašky alebo nádoby So vzorkami vložte do pľíslušného nepľemokavého vaku a
vonkajšieho kontajneľa, na vonkajšiu čast'pripevnite administratívne údaje.

Zabezpečte, aby bol balík bezpečne zabalený a jasne označený adresou laboľatóľia
a poŽadovaným bezpečnostným označením.

Balík so vzoľkami odošlite expresne v deň odobratia vzoriek do laboratóĺia, ktoľé vzorky
otestuj e. Telefonick y oznámte odoslanie vzoľiek laboratóriu.
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Pľíloha č.7

Dátum:

Podpis ľiaditel'ďľiaditel'ky RVPS

! nie

D nie

! nie

! nie

! nie
! nie

tr nie

D nie

! áno

D áno

t] áno

! áno

! áno

! áno

tr áno

D áno

Ide o pľevádzkareň bez predchádzajúceho výskytu Salmonella
Enteritidis alebo Salmonella Typhimuľium v pľiebehu ostatných 3
tuľnusov?
Boli súčasne odoberané vzoľky v iných kŕdl'och, ktorých výsledokje
negatívny?
Je v pľevádzkami uplatňovaný tuľnusov,ý spôsob chovu a sú všetky
haly naskladňované súčasne systémom všetko dnu/všetko von (all in
all out)?
Bola vzoľka doručená do laboľatóľia po viac ako 24 hodinách od
odbeľu?
Ide o prevádzkaľeň s odchovom mládok?
Je vek krdl'a niŽší ako 45

Sú v pľevádzkarni vo všetkých kŕdl'och dodržiavané požiadavky na
odbery vzoriek v ľámci náľodného kontrolného progľamu pľe
salmonelové infekcie v krdl'och nosníc kuľy domácej produkujúcich
konzumné vajcia (frekvencia odbeľov z vlastnej iniciatívy) a neboli
zistené nedostatky v plnení týchto požiadaviekzaostatné 3 tuľnusy?

Sú pre pľevádzkareň vypľacované a zavedené opatľenia biologickej
bezpečnosti a neboli zistené nedostatky v plnení týchto požiadaviek

úľadných kontľolách RVPS?zaostatné 3 rokvoľi

Potvľdzujúci odbeľ sa nevykonáva v kľdl'och nosnĺc pľe pľodukciu konzumných vajec:
- po 63 ýŽďŤrcch od ostatnej vakcinácie pľoti salmone|e /2. revakcinácie/ vo fáze odchovu
- ak boli invázne salmonely zistené počas fázy odchovu na pôvodnej odchovnej farme

Regionálna veteľinárna a potľavinová správa

Uľadné číslo pľevádzkarne

označenie kľdľa

1

2

-t

4

5

6

7

8

Počet ánolnie:

Potvrdzuiúci odber sa vYkoná pľi výsledku 5 a viac áno.
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