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Vec:
Zabíjanie ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie Vás žiada o súčinnost' pri výkone
štátnej správy vo veterinárnej oblasti pri zabíjaní ošípaných pre súkromnú domácu spotrebu.

Podľa § 23 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak

a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden
pracovný deň vopred,
b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
c) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších
produktov podľa osobitného predpisu.
d) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.

Regionálne veterinárne a potravinové správy v SR monitorujú domáce zabíjačky ošípaných
u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu v regiónoch, ktoré boli stanovené na základe vyhodnotenia rizika
výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat.

Do monitoringu na základe pozitívneho výsledku vyšetrenia diviaka z ) 0.05.20) 9 v našom okrese
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky listom Č. 01617/2019-338 zo dňa 14.05.2019
zaradila aj okres Košice - okolie. V prípade domácich zabíjačiek ošípaných to znamená, že každý
chovateľ ošípaných je povinný pri domácej zabíjačke odobrat' vzorky bráničných pilierov na vyšetrenie
trichinel, Vzorky bráničných pilierov sa odoberajú z obidvoch polovíc tiel domácej ošípanej v mieste
prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x 5 cm.

Náklady na laboratórne vyšetrenie vzoriek na Trichinellu z odobratých tiel domácich ošípaných
zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu budú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR.

Vzorku na laboratórne vyšetrenie trichinel musí sprevádzať sprievodný doklad, ktorý je prílohou tohto
listu.

Na základe vyššie uvedeného vás žiadame o zverejnenie týchto informácií na mieste prístupnom
všetkým obyvateľom obce, prípadne o ich vyhlásenie v obecnom rozhlase.

S pozdravom , ŕj
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Sprievodný doklad

na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v rámci domácej zabíjačky na Trichinella

PSČ: e-rnail.: . tel: fax: .

Chova tel':

ulica.čtslo.: , , , .

obec: ,................................................ okres: , , .

Dátum zabitia: oO ••• oO •••••••••••••••••••••••••••••••••••• počet zabitých zvierat: .

Požadované vyšetrenia: Parazitologické, Trichinella
Metóda podľa VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) :2015/1375 z 10. augusta 2015

Ak je ošípaná označená (napr. tetovanie, ušné číslo), uveďte číslo: .

V prípade, že nebude pozitívny výsledok vyšetrenia (nález Trichinella) oznámený chovatel'ovi do troch pracovných dní
od doručenia vzorky na zberné miesto, považuje sa skúška za negatívnu (bez nálezu trichinel).
Účtujte : faktúrou na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR

\' dňa .

Podpis chovateľa, u ktorého sa vykonáva domáca zabíjačka
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