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Tento kontrolný pľogram sa vzt'ahuje na všetky komerčnékŕdle brojleľov kury domácej
(Gallus gallus) v Slovenskej republike.
Progľam sa nevzt'ahuje na:
1. pľvovýľobuna súkromnédomáce použitie

2. prvovýrobcov, ktoľísú iba ľegistľovanína oddelení (odbore) hygieny

potravín
a potľavinového dozoru miestne príslušnej ľegionálnej veterinárnej a potravinovej spľávy
(ďalej ,,RVPSoo) podl'a $ 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 3912007 Z. z. o veteľinárnej
staľostlivosti v zniní neskorších pľedpisov, za pľedpokladu, že spíĺajĺpožiadavky, ktoľé
im ukladá naľiadenie vlády SR č. 35912011 Z. z., ktorým sa ustanovujil poŽiadavky na
niektoré potravinárskeprevádzkaľne a na malé množstvá.

L. Ciele pľogľamu
Tento program sa uplatňuje od 1 . januára2)2l do 31. decembra})2l

Ciel'na zniženie výskýu SalmoneĺIa Enteritidis a Salmonella Typhimurium (vrátane monoflĺzových
kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom l,4,|5],I2:i:- (ďalej |en ,,Salmonella
Únie") sa stanovuje ako:
Typhimurium")) v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus (ďalej len
',cieľ
- zniženie maximálneho ročnéhopercentuálneho podielu kŕdľov brojleľov, ktoré zostávajú
pozitívne na SalmonellaEnteitidis a SaĺmonellaTyphimurium, na 1 oÁ alebo menej.
Kontľolný progÍam sa kďdoročne vyhodnocuje.

-

Úľadné vzorky v chovoch sú odoberané a zasielané do Národného referenčného laboľatória
pre salmonely (ďalej len ,,NRL") _ Štátny veterináľny a potľavinový ústav - Veterinárny
a potravinový ústav Bratislava (ďalej len ,,ŠVPÚ - VPU Bratislavď') _ prostredníctvom
úradných veterinárnych lekárov z miestne príslušnýchregionálnych veterináľnych
a potľavinových sprav (ďalej len ,,pľíslušnýchRVPS"), ktoľítakisto nariaďujú veterinárne
prípade pozitívnych výsledkov.
9Patrenia v
Uľadné vzoľky môžu byt odoberané aj súkľomnými veterinárnymi lekáľmi poverenými na
výkon štátnych veterinárnych činnostípo dohode a podpísani zmluvy s príslušnouRVPS.

Vzorky z iniciatívy pľevádzkovatel'a potravinárskeho podniku sú odoberané prostredníctvom
súkľomných veteľinámych lekárov (ďalej len,,SVL") zabezpeÚ,$úcich veteľinámu starostlivosť
v daných krdľoch.

2. Právny podklad pľogľamu
Pľávnym podkladom národného kontrolného progľamu sú:
Zátkon č,.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zneni neskorších predpisov (ďalej len
,,zákon č.3912007 Z. z.")

Nariadenie č. 2160/2003/Es Euľópskeho parlamentu aRady zo|7.novembľa 2003

o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich
z p otr avin (ďalej l en,,nari adenie č. 21 60 l 2003 lBs)

2

-

Naľiadenie vlády SR č. 62612004 Z. z. o monitorovani zoonôz
len,,nariadenie vlády č.62612004 Z. z!,)

a

pôvodcov zoonóz (ďalej

o zniženíevýskytu Salmonella Enteľitidis a Salmonella Typhimuľium v kŕdľochbrojlerov,
stanoveného v nariadení (ES) č. 216012003 (ďalej len ,,nariadenie Komisie č. 200/žolz*1,
vznení Naľiadenia Komisie (EU) č. 20191268 z 15. februára 2OI9, ktorým .u 1n"níu
nariadenia (EU) č' 2O0|2O1O, (EU) č. 51]l2oi,1, (EU) č.2OOI2O12 u (nu; č. l|gyl21l2,
pokiaľ ide o uľčitémetódy testovania hydiny na baktérie rodu Salmornllo aodbeľ vzoriek
zhydiny.

-

Naľiadenie Komisie (ES) č'. 117712006 z I. augusta 2006, ktoľým sa vykonáva nariadenie
Euľópskeho paľlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie
špecifických metód kontroly v rámci náľodných pľogramov kontľoly salmonelý u hydiny
(ďalej len,,nariadenie Komisie č. 1 I77 12006")

Príslušnými oľgánmi zodpovednými za kontľolu a kooľdináciu plnenia programu sú orgány štátnej
správy vo veteľinárnej oblasti.

3. Vymedzenie pojmoy
Na účelytohto progľamu sa uplatňujú nasledovné deťrnície:

a. kŕdel' _

znamená všetku hydinu ľovnakého zdravotného stavu držani v tých istých
priestoroch alebo v tej istej ohrade, a tvoľiacu jednu epizootologicku jednotkuj v pĺpäde
hydiny vzastrešenom zaiadení sem patria všetky vtáky, ktoré Žijú uio- istom p.i".to..
na dýchanie;

b.

infikovaný kŕdelo - na účelyoveľenia dosiahnutia cieľa Únie sa kľdeľbrojlerov považuje za
pozitivny v pľípade,že sa zaznamená výskyt Salmonella Enteritidis a'Salmoiella
Typhimuľium (iných, ako kmeňov očkovacej látky) vo vzoľke zkÍdľabrojlerov. Pozitívne
krdle bľojleľov sa počítajúiba raz v ľámci jedného tumusu, odhliadnuc oä počtu odberov
vzoľiek a testov, a nahlásia sa iba v prvom ľoku zistenia. Na účelycieľa Spoločenstva sa
kľdeľbrojleľov považuje za infikovaný q v prípade, keďvýský šalmonetĺaEnteritidis a
Salmonella Typhimurium nie je zaznamenaný, ale prítomnosť antimikľobiálnych látok alebo
efekt bakteriálneho rastového inhibítora áno;

c.

podozľivý kŕdel' _ za podozrivý sa považuje kŕdeľ v prípade, že sa zaznamená výský
Salmonella sp. v jednej alebo vo viaceľých vzoľkách oďobianých v kľdli, a nie sú známe
výsledky séľotypizácie;

d.

invázne séľotypy salmonel na účelytohto programu sú:
a. SalmonellaEnteritidis
b. Salmonella Typhimurium, vľátane monoflízových kmeňov Salmonella Typhimurium
s antigénnyn vzorcom 7,4,|5],l2:i: - (ďalej |en,,S al mone ll a Typhimurium,,}

e. úľadnýveteľináľny lekáľ je

veterináľny lekár podľa $

o veterinárnej staľostlivosti v platnom znení;

12 zákona č. 39l20O7 Z.

z.
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f'

úľadnévzoľky _ vzorky odobraté úradnými veteľinárnymi lekármi alebo súkľomnými
veteľináľnymi lekármi poveľenými na výkon štátnych veteľinárnych činnostípo dohode
a podpísani zmluvy s príslušnouRVPS;

g.

potravinársky podnik _ akýkoľvek podnik, či uŽ pre zisk alebo nie, štátny alebo súkromný,
vykonávajúci ktorukoľvek z činnostísúvisiacich s ktorýmkoľvek stupňom vyroby,
spracúvania alebo distľibúciepotľavín;

h.

1.

prevádzkovatel'potľavináľskeho podniku _ fyzické alebo právnické osoby zodpovedné
za zabezpečenie toho, aby sa v potľavinárskom podniku plnili požiadavky potľavinového
práva (ďalej len,,PPP");
ďalšie pojmy sú uvedené v:

o
.
o

Nariadení vlády sP.č.29712003 Z, z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny
a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze ztretichkrajín,
Nariadení vlády sP.č.62612004 Z. z. o monitoľovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz,
Nariadení (ES) č. 17812002 (všeobecné potravinové právo).

4. Stľuktúľaa oľganizácia príslušných oľgánov
Centrálnou autoritou, ktorá zodpovedá za kontrolu a kooľdináciu implementácie tohto programu
je Štátna veterinárna a potravinová spľáva Slovenskej ľepubliky (ďalej ,,ŠVPSSR").
oľgánmi zodpovedn1ýĺni za implementáciu tohto programu sú regionálne veteľináľne
a potľavinovéspľávy (ďalej ,,RVPS") (40).

Ministeľstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

-

schválenie náľodného kontrolnóho pľogramu

zverejňuje pľogram prostľedníctvom vestníka Ministerstva pôdohospodárstva arozvoja
vidieka SR
potvľdzuje mimoľiadne núdzové opatľeniananávrhhlavného veterinárneho lekára

Státna veterináľna a potľavinová spľáva SR
- vypracovanie národného kontľolného programu
- vyhodnotenie monitoringu v SR
- predkladanie ročnej správy Euľópskej Komisii

- návrh

rozpočtu na vykonanie národného kontrolného progľamu ministľovi

pôdohospodárstva a rozv oja vidieka SR

Regionálna veterináľna a potľavinová spľáva
- zabezpečenie odberu úradných vzoriek
- implementácia a kontrola monitoringu v chovoch
- vyhodnocovanie monitoľingu anákazovej situácie v regióne
- nariadenie opatrení v pľípade zistenia infekcie invá.zĺymi salmonelami
- kontľola plnenia nariadených veterinárnych opatrení
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Státny veteľináľny a potravinový ústav:

Veteľinárny a potravinový ústav Košice, Veteľináľny ústav Zvo|en

-

vykonáva laboratóľnu diagnostiku
odovzdáva výsledky testovaní NRL

-

Veteľináľny a potľavinový ústav Dolný Kubín - NRL pľe antimikľobiálne látky
vykonáva laboratórnu diagnostiku salmonel
odovzdáva výsledky testovaní NRL pľe salmonely
vykonáva konfiľmačnéanalýzy v prípade zistenia inhibičných látok skríningovým vyšetrením

-

Veteľináľny a potľavinový ústav Bľatislava - NRL pľe salmonely
vykonáva laboľatórnu diagnostiku
bakteľiologické vyšetrenie úradných vzoľiek, séľotypizác ia izolátov
vyhodnocovanie a spracovanie dát vyšetrení za SR
odborný seľvis
evidencia výsledkov vyšetľenív elektľonickej forme

5.

Diagnostika _ schválené laboľatóriä

Laboľatórna diagnostika vzoľiek odobratých v rámci tohto pľogramu zahÍĺla:
' bakteľiologické vyšetrenie na prítomnosť invaznych salmonel (kultiv ácia, trypizácia, test
antimikľobiálnej citlivosti a test na prítomnost' inhibičných látok) vzoľiek odobratych od
zvierat v súlade s bodom č. 9 tohto pľogľamu;
' bakteľiologické vyšetľenie na pľítomnosťinváznych salmonel (kultivácia atypizäcia) vzoľiek
zo steľov zpovrchov hál na kontrolu účinnostidezinfekcie vsúlade sbodom č. 10, pričom
stery pochádzqice z jednej haly musia bý vyšetrenéako 1 vzorkabez ohľadu na počet steľov;
bakteriologícké
vyšetľenie na prítomnost' inváznych salmonel (kultivácia atypizicra) vzoľiek
'
kľmívvľátane kŕmnych zmesí v súlade s bodom č. 1].
' bakteriologické vyšetienie na pľítomnosťinvázny"h .ui*orrel (kultivác ia atypizácia) vzoľiek
vody používanejna napájanie hydiny v súlade s bodom č. 1 1.
Základnú diagnostiku vykonáva Štátnyveterinámy a potravinový ústav:
o Veterinámy apotľavinový ústav Bratislava (VPU Bľatislava);
o Veterinámy apotľavinový ústav Dolný Kubín (VPU Dolný Kubín);
o Veterinámy apotravinový ústav Košice (VPU Košice);
o Veterinárny ústav Zvolen (VU Zvolen).

Národným ľeferenčn;im laboratóriom (NRL) je VPU Bľatislava, ktoľý jediný môŽe vykonávat'
laboratóľnu diagnostiku úľadnýchvzoriek, sérotypizáciu a uskladňuj e iroíity.
Postup skúmania vzoriek použivaný štátnymi veteľináľnymi laboiatóri aĺĺlizaúčelom
diagnostiky
sanachádza v prílohe č. 1.
Laboratóiá, ktoré vykonávajú analýzuvzoriek v ľámci tohto programu musia mať systém kvality
v súlade so štandardom ISol7025 a musia byt'pod kontrolou národného referenčnéholaboratóľia.
Diagnostika vykonávanáv iných laboratónách, ako tých, ktoré sú uvedené vtomto
bode, sa

neuznáva na účelmonitoringu v súlade s t;ianto pľogramom.
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6. Systém hlásenia choľoby a povinnosti chovate|'a
Na základe $ 37 zákona č. 3912007 Z. z. o veterinárnej staľostlivosti je vlastník, držiteľalebo iné
fyzické alebo právnické osoby oprávnené disponovať so zvieľatami, p.íp. prevádzkovateľ liahne
povinný bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každépodozľenie na prítomnosť zoonóz
a pôvodcov zoonóz (inváznych salmonel) alebo laboratórne potvrdenie ich výskýu v chove
a umoŽniť vyšetľenie chovu.
V prípade porušenia zákoĺa, dopustí sa vlastník, drŽiteľ podľa $ 48 zákonač.3912007 Z.z.
o veterináľnej staľostlivosti, priestupku a podľa $ 50 tohto zákona iného správneho deliktu.

Povinnosti chovatel'a

.
.
.

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

o

všetkých

odporúčania pľe chovateloa
Spľacovať a dodržiavať správnu chovateľskú prax - opatľenia biologickej bezpečnosti,
ktorá zahľňuje všetky chovateľské postupy od naskladnenia jednodňových kurčiat až po
vyskladnenie. opatrenia biologickej bezpečnosti sú súhmom chovateľských a zoohygienických
opatľení,ktoré zvyšujúhygienickú úľoveň chovov, pomahajú zniŽovať riziko zavlečenia infekcie a
minimalizujú možnosť šíľeniainfekcie v rámci chovu.
7. Premiestňovanie

hydiny

Premiestňovanie podlieha veterináľnej kontrole a vykonáva sa podľa Nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 29112003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec
s člens(ýľni štátmi, pri ich premiestňovaní adovoze ztretich krajín vplatnom zneni (ďalej len
,,nariadenie vlády sPtč.29712003 Z. z.").

8. Kompenzácie
o

a

pľi ozdľavovaní

Laboľatórna diagnostika úľadnýchvzoriek (odobratých od zvierat a vzoriek kľmívv rámci
epizootologického šetrenia) je hradená zo štátneho ľozpočtu.
$ 45 zákona č. 3912007 Z. z. upravuje náhľadu škody, ktorá bude vyplatená vlastníkovi
zvierat v dôsledku výskýu zooĺózy.
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9.

Monitoľing salmonel v kŕdt'och brojleľov v roku 2021

Rámec odbeľu vzoľiek zahŕňa všetky komeľčnékŕdle bľojleľovGallus gallus v SR.
Monitoring sa skladá z dvoch navzájom sa dopĺňajúcichsúboľov aktivít:
1. na podnet PPP (chovatel'a) prostľedníctvom súkľomnéhoveterináľneho lekára; chovateľ na
svoje vlastné náklady zabezpeči odbeľy vzoriek pľostredníctvom súkľomnéhoveterinámeho
lekára a laboratórne vyšetrenie vzoriek v laboratóľiách uvedených v bode č. 5
2. ako úľadnéodbery vzoľiek plne hľadene zo štátneho ľozpočtu;úradnéodbery vzoriek
zabezpečujúRVP S prostredníctvom úradných veteľin árnych lekáľov.

A: ODBER VZORIEK Z INICIATÍVY PPP:
odber vzoriek na podnet PPP sa uskutočňuje v ľámci tľoch týŽdňov pred pľemiestnením brojlerov
na bitúnok, zkaždéhoKdľa.
Výnimka:
Príslušná RVPS môŽe povoliť, Že odber vzoriek ziniciativy PPP bude vykonaný aspoň z jedného
kŕdloa bľojleľov v jednom zástave v chove s niekoľkými kŕdl'ami, ak:
1. sa uplatňuje systém všetko dnu - všetko von;
2. sa uplatňujú rovnaké chovateľské postupy pri všetkých kŕdľoch;
3. je pre všetky krdle spoločný zdroj potravy a vody;
4. ak sa najmenej počas šiestich posledných zástavov vykonávalo testovanie na Salmonelta spp.
podľa pravidla stanoveného v prvom odstavci tohto bodu u všetkých kŕdl'ov v chove, u u.poň
z jedného ztýchto zástavov boli odobraté úradnévzorky (zo všetkých kŕdľov)
5. všetky výsledky testovania na Salmonelĺa Enteritidis alebo Salmonella Typhimurium boli
negatívne.

V prípade, že sú bľojlery držanédlhšie ako 81 dní, alebo spadajú pod oľganické
pol'nohospodáľstvo, pľíslušnéorgány môžu povolit' odber vzoriek z iniciativy ppp ,, rámci tiestich
týŽdňov pred premiestnením bľojlerov na bitúnok.
OD

NA

Uradný odber vzoiek počas roka 2021 musí zahľňať aspoň 1 kŕdelo z |0
"Á chovov bľojleľov
v danom regióne s počtom hydiny vyššímako 5 000 kusov. odber môže bý'vykonany näbáze
izikavždy, keď to príslušná RVPS povaŽuje za potrebné.

V kŕdl'och vybľaných pľe úľadnýodbeľ vzoľiek sa RVPS snažízabezpečiťtento odber
v pľvom polľoku 202|, t. j. v teľmínedo 30.6.202l.

a,
b.

Tie RVPS, v príslušnosti ktorých sa nachádza do 10 chovov brojleľov, musia odobľat' úľadné
vzoľkyminimálne z l chovu;pričom vzorky musiabý'odobraté ašpoň z jedného kľdl'a v chove;
RVPS, vpríslušnosti ktoľých sanachádza|1 aviac chovov bľojĺeľov,-musiaodobľať úradné
vzoľky minimálne z 2 chovov brojlerov; pľičomvzorky musia byt odob.uté aspoň z jedného

kľdl'a v chove.

Pri hodnotení ľizika pre výbeľ chovu

na vyšetľenie musia

RVPS zohľadnit'najmä
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o
.

výskyt salmonel v danom chove v predchádzajícíchtuľnusoch;
výskyt salmonel na bitúnku u brojlerov pochádzajilcichz príslušnéhochovu.

odber vykonaný pľíslušnouRVPS môŽe nahradiť odber z iniciatívy PPP, ak zostane zachované
pravidlo odberu podľa bodu 9.A.

Postup pľi odbeľe vzoriek (zĺniciativy PPP,

ako aj úradných vzoľiek)

o Vzoľky sa odoberajú aspoň dvoma páľmi návlekov na nohy.
o V prípade kĺdľovbrojlerov chovaných vo voľnom výbehu sa vzoľky môžu odobeľať len vo
o
o

a

vnútľibudov chovných zaťradeni.

Všetky návleky na nohy (z jedného kŕdľa) sa môžu spojiť do jednej vzoľky.
V kľdľoch s počtom brojleľov menej ako 100' kde nie je moŽné vstupiť do budovy apoužiť
návleky na nohy kvôli obmedzenému priestoru, je možnétieto návleky nahľadiť ručnými
návlekmi ľovnakéhodruhu, ktoľébývajú používanéna odbeľ pľachu. Tampónmi sa zotri
povrchy kontaminované čeľstvýmifekáliami, alebo pokiaľ to nie je možné,pouŽijú sa iné
techniky na odber vzoľiek.

Pľed navlečenímnávlekov na nohy sa ich povrch musí navlhčit'maximálnym regeneračným
roztokom (MRD: 0,8 yo chlorid sodný, 0,| yo peptón v sterilnej deionizovanej vode) alebo
steľilnou vodou, alebo iným roztokom schváleným NRL podľa článku 11 nariadenia (ES) č.
216012003. Pľípadne sa návleky na nohy môžu pred pouŽitím sterilizovať roztokom
v autoklávových vakoch alebo nádobách. Je zakázané pouŽivať vodu s obsahom
antimikľobiálnych látok alebo pridaných dezinfekčných látok. odporučaný spôsob navlhčenia
návlekov na nohy je naliať tekutinu dnu pľed ich natiahnutím na nohy.
Je potrebné zabezpečiť,aby boli pľi odbeľe vzoľiek primerane zastupené všetky oddelenia
budovy chovného zariadenia. Každý páľ by mal pokryto približne 50 "/o plochy budovy.
Po ukončeníodbeľu vzoriek sa návleky na nohy musia opatrne odstľániť, aby sa príslušný
materiál neuvoľnil. Návleky sa môžu prevľátiť, aby sa na nich materiál udržal. Umiestnia sa do
vľecka alebo nádoby a označia sa.

Príslušná RVPS sa môže ľozhodnút'zvýšit' minimálny počet vzoľiek, aby sa zabezpeči|
ľepľezentatívnyodber na zäklade hodnotenia epizootologických paľametľov v jednotlivých
prípadoch, a to konkľétne podmienok biologickej bezpečnosti, rozloženia alebo veľkosti kľdľa, alebo
iných relevantných podmienok.
Príslušná RVPS sa môže ľozhodnútopľe náhľadu jedného páru návlekov na nohy vzoľkou
pľachu s hmotnosťou 1 00 g odobranou z viacerých miest v chove, kde sa na povrchu jasne nachádza
prach. Ako alternatíva sa môže na zhromaŽdenie prachu z viacerých plôch v chove použiťjeden
alebo niekoľko navlhčených látkových tampónov s celkovou plochou najmenej 900 cm2, pričom
trebazabezpečiť,aby bol každý tampón na obidvoch stľanách ľiadne obalený prachom.

Ziadanka a Pľotokol o úľadnomodbeľe vzoľiek
s

na laboratórne vyšetrenie - NKP pre salmonelové infekcie,, (ďa| eJ

dôkladne
len

ktorá

Sa

nachädza na
-01

internetovej

stľánke

Vzhľadom na fakt, že kŕdeľ

pľedstawje epizootologickú jednotku, spľávne označenie kŕdľa (resp. turnusu) je nevyhnutné!
o ý pľípadenesprávne/nedostatočne vyplnenej žiadanky budú vzoľky vyšetrenéaž po
doplnení potľebných infoľmácií.
o ý pľípade nespľávne odobľatej vzoľky (nedodrŽanie protokolu odberu) vzorky nebudú
vyšetrené, ľesp. nebudú brané ako vyšetľenév rámci NKP. Vyšetrenie týchto vzoriek nebude hľadené
zrozpočtu SVPS SR a odbeľ v kĺdli bude potrebné zopakovať.

Pri odbeľe úradných vzoriek okľem Žiadanky úradný veterináľny lekár vyplní aj Pľotokol

o úľadnomodbeľe vzoriek v rámci Náľodného kontľolnéhopľogramu pľe salmonelorré infekcie
v kľdľoch bľojlerov (príloha č. 3).

Pri odbere úľadnýchvzoriek musí byt'vykonaná kontľola dodľžiavania zoohygienických
pľeventívnych opatľení a sanitačnéhopľogramu v kŕdli. Jeden oľiginál protokolu o úradnom
odbere vzoriek úradný veterinárny lekár odovzdáprevádzkovateľovi chow a druhý originál zostáva
na príslušnejRVPS.

Reziduá inhibičných látok
V prípade úradných odbeľov avždy, keď

sa to povaŽuje za vhodné musí RVPS zabezpečit, aj
kontrolu používania antimikľobiálnych látok, aby bolo isté, ževýsledky testovania na sďmonelý

neboli ovplyvnené použitímtýchto látok.
Táto kontrolazabňa:

o

o

kontľolu dokumentácie použivaníaantimikrobiálnych látok

ďalebo
laboľatóľne vyšetľenie na pľítomnost'ľeziduíinhibičných látok (ďalej len ,,RIL,.)

Keď sa nezistí prítomnosť inváznych séľotypov salmonel, ale zistí sa prítomnost'
antimikľobiálnych látok alebo efekt bakteriálneho ľastovéhoinhibítora, kŕdeľ bľojleľov sa
považuje zapozitivny.
Uľadné vzorky určenéna vyšetrenie RIL môžu bý'vyšetrené vo VPU Bľatislava, VPU Dolný
Kubín a VPU Košice (ďalej ,,ústavy"). Ustavy uykonujĺ vyšetrenie na RIL mikľobiologickou
metódou ,,STAR" a PREMI TEST-om. V prípade pozitívneho testu sa vykoná vyšetľňiena
prítomnosť bakteriostatík v VPU v Dolnom Kubíne metódami HPLC. PoŽadované vyšetienie
na RIL
úľadnýveterináľny lekár príslušnej RVPS musí uviesť aj do Žiadaĺ.ky.
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Výsledky a podávanie spľáv
Výsledky všetkých vyšetľenív kľdľoch brojleľov hlásia štátne veterinárne laboratóľiá v SR
príslušnýmRVPS' chovatel'om a súkľomnémuveteľinárnemu lekárovi. Ročnúspľáw o výsledkoch
hlásia RVPS v stanovenom termíne na ŠvpssR.
Keď je v uskutočnenom sledovaní zistená v kŕdli pľítomnost' inváznych séľovarovsalmonel,
osoba zodpovednázalaboratórium, ktoré uskutočňuje vyšetľenie, osoba vykonávajúca vyšetrenie a
vlastník kľdľa, okamŽite oznámia výsledky príslušnej RVPS, ktorá nariadi veterináľne opatrenia
v príslušnomchove a bezodkladne informu3ĺ Švľssn.
Evidenciu o laboratórnych vyšetľeniach v rámci tohto programu zhromažďuje a sumarizuje NRL
VPU
Bratislava.
VPÚ Bratislava zasiela každý mesiac na ŠvpsSR protokoly o vyšetľeníúradných vzoriek
a protokoly o vyšetľenívzoľiek, ktoľésú pozitívne nainväzne salmonely.

Podávanie spľáv zahŕňaz
} celkový počet krdľov (aspoň raz) testovaných na salmonelu počas daného ľoka
} celkový počet kŕdľov pozitívnych na Salmonella spp. (akýkoľvek sérotyp)
} počet kľdľov pozitívnych aspoň tazna Salmonella Enteritidis a/alebo Salmonella Typhimurium
} počet pozitívnych kľdl'ov zakaŽdý konkrétny sérotyp, resp. bližšienešpecifikované izoláty
Salmonella sp.
orgánom štátnej správy vo veterináľnej oblasti musia byt'k dispozícii minimálne tieto informácie:

Spľávy sú podávané zvlátšt' zaz
1) odbery vzoriek z iniciatívy PPP
2) úradnéodbery vzoriek

3)

spolu za obidva tieto spôsoby odbeľov

Výsledky testovania sú povaŽované za dôležitéinfoľmácie o potľavinovomreťazci

10.

opatľenia v pľípade podozľenia a zistenia inváznych séľotypov salmonel
10.1.

opatrenia v prípade podozľenia

Vpľípade podozrenia na výskyt inváznych sérotypov v kŕdli, t. j. do výsledkov séľotypizácie
vzorky pozitívnej na Salmonella sp., príslušná RVPS naľiadi veterináľne opatrenia v súlade
s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:

účelomzabitia

neškodného odstránenia pod kontrolou, alebo za účelomzabitia na
bitúnkoch určených príslušnouRVPS.
o V tomto prípade je s podozľivym kľdľomnakladané ľovnako, ako s pozitívnyn
kľdľom,a nariadené musia bť aj opatrenia v súlade s minimálnymi požiadavkami
z bodu 10.2. tohto progľamu.
a

v prevádzkarni, ako aj všetky ďalšie opatrenia nariadené príslušnouRVPS.
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10.2.

opatľenia v pľípadezistenia inváznych séľotypov salmonel

V pľípade, že sa zistí výskyt inváznych séľotypov v kŕdli brojlerov, príslušnáRVPS nariadi
veterinárne opatrenia a začne s epizootologickým šetľeníms cieľom zistiť moŽný zdroj infekcie
v súlade s bodom č. 11 tohto programu.
Nariadené opatrenia musia bť r, súlade s nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
1) Žíadenkus hydiny nesmie opustit'halu, s výnimkou povolenia pľíslušnejRVPS za účelom
zabitia a neškodného odstľánenia pod kontľolou, alebo za účelomzabitia na bitúnkoch
uľčenýchpríslušnou RVPS. IJradný veterinárny lekáľ na bitúnku je informovaný o rozhodnutí
o zabiti.
2) Po vyskladnenĺ infikovaného kľdľamusí bý' zabezpečené bezpečnéodstránenie trusu
a podstielky v súlade s pokynmi príslušnej RVPS.
3) Musí bý'vykonaná dôkladná očista a dezinfekcia v pľíslušnomkŕdli.
4) Po očiste a dezinfekcii musí byt'vykonaná kontrola efektívnosti dezinfekcie odberom sterov
z povrchov hál, pričom steľy sú určenéna bakteľiologické vyšetrenie zamerané na salmonely
v NRL. Haly môžu bý' opätovne naskladnené len vtedy, ak sú výsledky bakteriologického
vyšetrenia kontľolných sterov negatívne na iĺvázne salmonely' Stery z povrchov hál rnusí
sprevádzať vyplnená Žiad,anka suvedením, že iďe o stery zpovľchov háI na potvrdenie
účinnostidezinfekcie.

Vzoľ opatľenív prípade zistenia inváznych salmonel je uvedený v pľíloheč. 4.
11.

Epizootologické šetrenie - identifikácia možnéhozdroja kontaminácie

V prípade potvrdenia inváznych sérotypov salmonel príslušnáRVPS vykoná epizootologické
šetrenie s cieľom zistiť možný zdroj nákazy, v rámci ktoľéhooverí moŽný pôvod infekcie v chóve.

o

musí bý' vykonaný úľadnýodbeľ vzoriek krmív vľátane kŕmnych zmesí v chove

o

pouŽívaných na kŕmenie hydiny; keď je niektoľá vzorkapozitivnana salmonely, príslušnýorgán
začne vyšetrovanie za účelomidentifikácie zdroja kontaminácie prostredníótvom UKSÚP
v rôznych štádiách výroby; náklady na vyšetľenie krmív vrátane krmnych zmesí sú hľadené zo
štátneho ľozpočtu;každúvzorkuodobratú v súlade s týmto bodom musí sprevádzať dôkladne
vyplnená Ziadanka, pričom do anamnézy musí bý'uvedené'. ,,odbeľ vioľiek lĺrmívvľátane
Mmnych zmesí v ľámci epizootologického šetľenia náľodného kontľolného progľamu pľe
salmonelové infekcie v Mdľoch bľojleľov kuľy domáce.j,,;
musí by'vykonaný úľadnýodbeľ vzorky vody používanej na napájanie hydiny za účelom
vykonania bakteriologického vyšetľenia na prítomnost' Salmoneĺĺaspp.; náklďdy na vyšetrenie
vody hradí chovatel' sám;
musí byt'prešetrené uplatňovanie pľavidiel a kontľol týkajúcich sa odstľaňo vaniaa spľacovania

o
o

musia bý'pľešetrenéopatľenia biologickej bezpečnosti zavedenéna farme;
musia bý'preverené všetky záznamy vedené na faľme.

o

vedl'ajšíchživočíšnych
pľoduktov;

Správu o epizootologickom šetrení zašle príslušná RVPS v elektronickej forme na

ŠvpssR.
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t2. P oužívanieantimikľobiálnych látok
Antimikľobiálne látky sa nesmú používat'ako osobitná metóda kontľoly salmonely u hydiny.
Antimikľobiálne látky sa môžu použit'lenza nasledovných výnimočných okolností:

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

spôsobovat' nadmerné utľpenie; infikované kŕdle liečenéantimikľobiálnymi látkami sa
budú naďalej považovať zaĺakazené salmonelou. Toto použitie sa zakladá na výsledkoch
bakteľiologického odberu vzoľiek a testovania citlivosti na antimikrobiálne látky;
Zásady pľi používaníantimikrobiálnych látok:

o
o
o
o

PouŽitie antimikľobiálnych látok môŽe bý'uskutočnené(v súlade s nariadením
117712006) len so súhlasom a pod dohľadom príslušnejRVPS.

Komisie

č.

K ošetľeniumôŽu bý'pouŽité len antimikľobiálne látky registrované UŠKVBL v Nitre.
Použitie sa zakladá na výsledkoch bakteriologického odberu vzoriek a testovania citlivosti na
antimikľobiálne látky vždy, keď je to moŽné;
PoŽiadavky na pouŽitie antimikľobiálnych látok sa nevzt'ahujú na látky, mikľoorganizmy alebo
prípľavky povolené na použitie ako kŕmne doplnkove látky v súlade s článkom 3 nariadenia
(ES) č. I83Il2003 o doplnkových látkach použivaných vo výŽive zvierat.

13. Registrácia a schval'ovanie chovov
Všetky komeľčnéchovy brojlerov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie vlády SR č. 29712003 Z. z.
musia bý'schválenó ľozhodnutímpľíslušnejRVPS. Chovy môžu bý'schválené, len ak spÍĺajú
pož.iadavky tohto nariadenia.
SvPs SR ľegistruje schválené chovy hydiny a pľidel'uje im veteľináľne úľadnéčíslov súlade
s $ 39 zäkona č.3912007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Zoznam schválených chovov hydiny sanacháďza na webovej stránke ŠvpsSR: www.svps.sk.

14. Struktúľa pľodukcie kľmiva pľe hydinu a schéma odberu vzoľiek kľmív
producenti kŕmnych suľovín

výľobcovia kompletných kŕmnych zmesí

<-

nutričná kontrola
Ústľedným kontľolným a skúšobným
ústavom polonohospodáľskym

(UKSUP)

chovatelia

úľadnékontroly (RVPS)

t2

V registrovaných vjrrobniach kŕmnych zmesí UKSUP kontľoluje nutričnúhodnotu krmív a ich
zhodu v zmysle Naľiadenia vlády č,. 44012006 Z. z' o kŕmnych zmesiach v zneni neskoľších

pľedpisov.

Zdravotni nezávadnosť pouŽívaných krmív priamo u chovateľa kontrolujú úradníveteľinámi
lekári - inšpektori pľíslušnýchRVPS v zmysle metodického pokynu o úradných kontľolách

(inšpekcie v chovoch) a vykonávajú odber úradných vzoriek na aĺalýzy v zmysle plánu Veterinárnej
prevencie a ochrany krmív (ďalej len ,,VPo kľmív").Tieto plány sú vypracované na základe
Národného Plánu kontroly krmív, ktoľý pripľavuje UKSUP v spolupráci so ŠÝpsSR. V rámci VPo
krmiva sú úradnévzorky odoberané náhodne priamo u chovateľa, pričom počet odbeľov a typ
krmiva stanoví ŠvpssR.
V prípade, ak je chov bľojleľov pozitívny na prítomnosť inváznych salmonel, tak v ľámci
epizootologického šetrenia (v súlade s bodom č. 11) úradný veteľinámy lekáľ inšpektor odobeľá
úľadnévzotky krmiva, ktoré sú podávané zvieratám na farme a vody na napájanie nezávisle
od VPo kľmiva.
V prípade' keď úradnévzorky kľmívna farme sú pozitívne a kŕmna zmes pochádza zo SR,
hlásenie ide do RAPID ALERT systému a postup šetrenia a prijatie opatrení stanoví UKSUP spolu
s príslušnou RVPS. V prípade, ak sú úľadnévzorkykŕmnych zmesína farme pozitívne a krmna zmes
pochádza zo zahraničia, pozitivny nálezje nahlásený prostredníctvom RAPID ALERT systému.
Hodnotiacim kritériom je neprítomnosto zárodkov ľodu Salmonella v l g krmiva v súlade
s Nariadením vlády č. 43812006 Z. z. o neŽiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovatel'och
bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších pľedpisov (nulová toleľancia pre rod
Salmonella).

15. Vedenie záznamov na faľmách

Evidencia záznaĺrlov v chovoch bľojleľovmusí byt' v súlade s naľiadením Európskeho
Parlamentu aRady (ES) č. 852/2004 z29.aprila2OO4 ohygiene potľavínvplatnom zneni.
Prevádzkovatelia chovov brojlerov napoŽiadanie spľístupniavšetky záznamy vedené na faľmách
orgánom štátnej správy vo veterinárnej oblasti.
Evidencia musí obsahovať najmenej tieto záznamyz

Pre chov

:

údaje o faľme (názov a adresa prevádzkame, osoba zodpovedn á

za aktivity na farme)
situačný plán faľmy
technológia a systém chovu
organizäcia chovu
meno a adresa súkromného veterinárneho lekára, ktorý vykonáva veterinárnu starostlivosť
na faľme
zabezpečeĺieasanácie na farme
pľoces odstľánenia trusu a podstielky
plán činnosti DDD (D er atizácia, Dezinfekcia, D ezinsekcia)
pôvod, množstvo a druh dodaného kľmiva dodaného alebo pripľavovaného na mieste
dátum dodania kľmiva
plán veterinárnej pľevencie
plán monitoľingu v súlade s t;(ľnto pľogramom
ambulantná kniha _ podávanie liečiv a vakcín zvieratám(dátum podania a ochranné lehoty)
evidencia veteľinárnych liekov, biologických prostriedkov pľe výkonanie DDD
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evidencia premiestňovania zvierat;
evidencia kontroly zdravia a mortality zvierat;
evidencia návštev;
plán školenízamestnancov
evidencia vykonaných kontrol úradnými veterináľnymi lekáľmi (úľadnézáznamy z kontroly)
plán kontroly zdravotĺej nezávadnosti vody
plán opatrení a technických vybavení v prípade extrémnych poveteľnostných podmienok

Pľe každý kŕdel':

osobitné a nemenné označenie každéhokŕdl'a v chove (identifikácia chovného pľiestoľu
(napľ. číslohaly) v kombinácii s označením danóho tuľnusu v danom ľoku)
dátum príjmu jednodňovej hydiny _ dátum naskladnenia,
vek hydiny pri naskladnení,
pôvod hydiny,
počet hydiny,
predpokladaný dátum vyskladnenia brojlerov na bitúnok;
evidencia kontroly úhynov,
sledovanie príjmu krmiva a vody,
prevedené vyšetrenia, zdravotné pľehliadky a diagnóza stanovená ošetrujúcim veterináľnym
lekárom a výsledky laboratórnych vyšetrení'
výsledky kontľoly účinnostidezinfekcie,
výsledky vyšetľenína pľítomnosťsalmonel pľevedených v súlade s požiadavkami tohto
pľogľamu.

16.

Pľílohy

o
o
o
o

Pľíloha č. 1: Skúmanie vzoriek
Príloha č.2: opatrenia biologickej bezpečnosti
Príloha č. 3: Pľotokol o úradnom odbere vzoriek
Pľíloha č.4:Yzor veterinárnych opatrení pri zistení invázĺych salmonel
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Príloha č. 1 SKÚMANIE
1.

VZORIEK

Pľepľavaa pľípľavavzoľiek

Vzorky sa pošlúlaboratóriám uvedeným v bode č. 5 v deň odberu expresnou poštou alebo kuľiérom.
Musia byt'chránené pred teplotami nad25 oC a pľed priam1mr slnečným žiareĺim.V laboľatóriu sa
vzorky uskladnia v chlade až do rozboru, ktorý sa uskutoční do 48 hodín od ich prijatia (do 4 dní od

dátumu odberu).

Vzoľky z návlekov na topdnky:
a) Dva päry návlekov na topánky (alebo ,,ponožieko') je potľebnéopatrne ľozbalit' tak,
aby sa neuvoľnil príslušnýtrusový materiál, a vložiťich do 225 m| pufrovanej
peptónovej vody (PPV) zohriatej na izbovú teplotu.
b) Vzoľkou je potľebné pokružit', aby sa kompletne namočila, a pokračovať v teste podl'a
detekčnej metódy uvedenej v odseku 2 tejto prílohy'
V prípade odsúhlasenia ISo noriem na prípľaw trusu na účelyzistenia salmonely sa uplatňujú
ISo normy anahrádzajú ustanovenia o pľíprave vzoriek.
Yzorka pľachu sa pľednostne ana|yzuje osobitne. Príslušnýoľgán však môŽe ľozhodnút'
o spoločnej analýze s páľom návlekov na nohy.

2. Detekčnémetódy
Zisťovanie prítomnosti baktériírodu Salmoneĺla spp. sa musí vykonávať podľa noÍmy IEN ISo
6579-1.

3. Séľotypovýrozbor-

NRL

Minimálne jeden izolät zkaždej pozitivnej vzorky sa podrobí séľotypovémurozboru podľa schémy
White-Kauffmann-Le Minor.

4.

Alteľnatívnemetódy

So zreteľom na vzorky odobrané na podnet prevádzkovateľa sa môžu použit' metódy analýzy
stanovené v článku 11 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 882l2OO4 o'úradných
kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiťoveľenie d,održiavania potĺavinového
a krmivového práva a predpisov o zdravi zvierat a o staľostlivosti o zvieratá v p1atnom zneni,
namiesto metód pľípravy vzoiek, detekčných metód a metód sérotypového rozboru stanovených
v prílohe č. 1', pokiaľ je to povolené v súlade S norrnou EN ISo 16140-2.
5. Uskladnenie kmeňov
Minimálne kmene izolované zuradných vzoriek odobľaných RVPS (aspoň jeden za jed,en chov za
rok) sa uskladnia na účelybudúcej ťagotypizŕlcie a testovania antimikľäbiáinej citlivosti použitím
bežných metód odberu kultúr, ktoľémusia zabezpečiťcelistvost'kmeňov nu oĹdobi. u'póĺ dvoch
ľokov. Príslušná RVPS, resp. ŠVPSSR môžu ľozhodnút' ai o uskladnení kmeňov izoloianých zo
vzoriek odobratých z iniciatívy PPP.
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Pľíloha č. 2

Opatrenia biologickej bezpečnosti na faľmách

Na dosiahnutie najvyššejefektivity kontľolného pľogľamu pľe salmonelové infekcie v chovoch
brojleľov je nevyhnutné efektívne implementovať opatrenia biologickej bezpečnosti v chovoch.

opatľenia biologickej bezpečnosti zahľňujú všetky chovateľskéazoohygienické postupy, ktoré
sa majú aplikovať na zýšenie úľovnehygieny fariem a pomáhajú minimalizovať ĺiziko výskýu
a šíreniainfekcie na farme medzi kľdľami.

Minimálne požiadavky opatrení biologickej bezpečnosti:

o
o
o
o
o
.
.
.
o

systém všetko dnu a všetko von má bý'použitý ptekaždý kŕdeľ;
zavedený plán čistenia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie _ po depopulácii kŕdľov musí bý'
realizované dôkladné čistenie budov, technológie a ostatných zariadeni a po čisteni má bý
vykonaná efektívna dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia;
monitoring personálu, ktoľý je v kontakte s hydinou;
čieľno- biely systém má bý' zavedený pľe personál (spľchy a šatne);
minimalizovanie počtu l'udí, ktorí vstupujú na farmu (návštevníci farmy) azabezpečenie
informácie ohľadom osobnej hygieny a opatrení biologickej bezpečnosti zavedených na farme;
zabezpečenie informovanosti a školenípre zamestnancov fu*y;
vyšetrovanie krmiva a vody uľčenejpre hydinu;
bezpečnéodstránenie podstielky, úhynov a iných odpadov;
spľáVne vedenie záznamov na farmách v súlade s bodom č. 14 tohto programu.
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Príloha č. 3

(vrámci*uľ"l"Jiľ*'",':ili*ffi ä:"*ľľ":í'"-T:5"véinfekcie

v kŕdl'och bľojleľov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej ľepublike v ľoku 202I)

Regionálna veterinárna a potľavinová správa
Úľadný veterinárny lekár/kód:
Meno majiteľa prevádzkaľne:
Názov a adresa prevádzkarne:.
Okres: ....

Dátum vyplnenia:

Vyšetrovaný kľdeľ (označenie' tumus):

...

Úradné veterinárne čísloprevádzkaľne:

Kídeľ
Prítomný: Eáno

Súkromný veteľinárny lekár:

Celkový počet hydiny
v deň odberu
úľadnÝchvzoľiek

..

Počet chorych

Počet uhynutych

tr Úradný odbeľ vzoľiek na účelkontroly (vybľať zmožností)
E lx ľočneúradná vzorka z aspoň jedného Kdľa bľojlerov v chove
chovov s viac ako 5 000 kusmi brojleľov zaregión azarok)
D úľadnávzorkaziného dôvodu (dôvod:

Enie

Počet utľatených

(v rámci vyšetľovan ých 10 %
..)

Typ

tr

bľojler na vylúčenieprítomnosti inhibičných látok
ďalebo
E kontrola dokumentácie používaniaantimikľobiálnych
1

látok

Vyhovuje:

o

Nevyhovuje:

E

Podpis a pečiatka úradnéhoveterinárneho lekára:

Meno, podpis

a

pečiatka osoby zodpovednej za chov:
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Príloha č. 4
Vzoľ veteľinárnych opatrení naľiadených RVPS pľi zistení inváznych séľotypov salmonel

REGIoNÁLNA VETERINÁRNA A PoTRAvINovÁ SPRÁVA..
adľesa:

v

č. j.:

dátum

vybavuje:

OPATRENIA
Regionálna veterináľna a potľavinová

spľáva

(ďalej ,,RVPS ......o'), ako oľgán štátnej

správyvoveterináľnejoblasti,pľíslušnýpodľa$8ods.3písm.e)avsúlades$l7ods.3.zéú<onač.
3912001 Z. z. o veterináľnej starostlivosti v zĺeni neskorších predpisov

pľe:
Názov a meno majiteľa prevädzkame
ICO:
Farma:
Úradné veterinárne číslofarmy:
Pľe halu č. .......

naľiaďuje

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

1. ohniskom

nákazy sa vymedzuje hala č. .... v ľámci chovu (názov a úradnéveterináme číslo
prevádzkame) .........

2.

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

3.

Nariaďuje sa:
po vyskladnení infikovaného kľdľazabezpečíťbezpečnéodstránenie trusu a podstielky
v súlade s pokynmi RVPS
Termín: ihneď po vyskladnení Zodpovedný:

3'

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

4.

Nariaďuje sa:
vykonať kontľolu účinnostidezinfekcie po čistenía dezinfekcii pomocou bakteriologického
vyšetrenia sterov z povrchov hál pred ďalším naskladnenim zvierat.
Termín:
Zodpovedný:
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odôvodnenie:
Regionálna veteľinárna a potľavinová spľáva ..... nariaďuje tieto veterinárne opatrenia na zŕtk1ade
pozitívneho výsledku, laboľatóľneho vyšetrenia vzoriek odobľatých dňa....... a vyšetrených v
NAZOV LABORATORIA (č. protokolu ......... zo dňa.......') v rámci Národného kontľolného
pľogľamu pre salmonelové infekcie vkŕdl'och brojlerov v Slovenskej republike vľoku 202l. Yo
vyšetrovanýchvzorkálch bola zistenáprítomnosť séľotypu Salmonella (DoPLNIŤ).
Poučenie o nákazez
Salmonelóza je veľmi nebezpečná zoonóza. Salmonella Enteľitidis a Salmonetla Typhimurium
(vrátane monofĺĺzových kmeňov Salmonella Typhimurium s antigénnym vzorcom 1,4,[51,1z:i:-; sú
označovanéako inväzne salmonely, nakoľko salmonelózy vyvolané týmito sérotypmi patria u ŕudí
medzinajčastejšie anajväžnejšiealimentžlmenákazy'Pnznaky,ktoľé vyvol ávqúinvázÄesalmonely
u l'udí bývajú vel'mi vážne a u detí, seniorov a oslabených jedincov môžu byĺ' až žívotohrozujúcó.
Hydina patn medzi častý rezervoár salmonel. Ytáky' ktoré infekciu pľekonali alzdravili sa, môžu
bý trvalým zdľojom ntkazypre ostatnú hydinu, ale predovšetk;im kontaminujú baktériami produkty
uľčenéna l'udskú spotľebu (konzumné vajcia, mäso).

podpis a pečiatka
riaditel'a RVPS

Doľučujesa:
Na vedomie:
ŠvpsSR Bľatislava

RUVZ
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