Č.k. 849 /2007

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza,
Mariánska č.6, 971 01 Prievidza
Tel. 046/5422247, Fax. 046/5425710, e-mail : rvspdo@svssr.sk
V Prievidzi 15.3.2007

Určené :
Mestské a obecné úrady
okresov Prievidza a
Partizánske

Vec: Usmernenie na monitorovanie pôvodcu spongiformných encefalopatií (TSE)
u hovädzieho dobytka zabíjaného u chovateľa pre súkromnú domácu
spotrebu.
V súvislosti s § 23 ods. 1, písm. a), c) a d) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
a s prílohou III, kapitolou A ods. I. a prílohou XI. písm. A podľa Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č.999/2001 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie,
kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií Štátna veterinárna
a potravinová správa Slovenskej republiky vydáva toto usmernenie, ktoré sa týka hovädzieho
dobytka zabíjaného u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu, pričom pod pojmom domáca
zabíjačka sa rozumie zabitie zvierat na farme pôvodu, za účelom zásobovania príslušného farmára
a jeho rodiny :
1.Hovädzí dobytok možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej
len „domáce zabíjačky“), ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe v Prievidzi aspoň jeden pracovný deň vopred.
a) Chovateľ, vlastník, držiteľ hovädzieho dobytka, ktorý vykonáva domácu zabíjačku
(ďalej len „chovateľ“), je povinný túto skutočnosť nahlásiť Regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe v Prievidzi (ďalej len „RVPS“) najmenej jeden pracovný deň
vopred v čase od 7,00 do 15,00 hod. na telefónne číslo : 046 – 5422247,
046-5420381 alebo na pracovisko v Partizánskom na telefónne číslo :
038 – 7493589, prípadne na e-mailovú adresu : rvspdo@svssr.sk.
b) Chovateľ nahlasuje domácu zabíjačku telefonicky alebo inou formou napr.: písomne
(písomnosť musí byť doručená príslušnej RVPS najneskôr jeden pracovný deň pred
stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom. Pri nahlásení uvedie
tieto údaje:
- meno a adresu chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
telefónne číslo chovateľa.

2. Hovädzí dobytok možno zabíjať v prípade, že sú dodržané požiadavky na vyšetrenie
spongiformných encefalopatií podľa osobitného predpisu1 .
V súlade s prílohou prílohou III, kapitola A, časť I, bod. 2.2 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č.999/2001 <Monitorovanie zvierat, ktoré neboli zabité na bitúnku na ľudskú
spotrebu> sa monitoruje všetok hovädzí dobytok starší ako 30 mesiacov.
a) Odber a balenie vzoriek:
Odobratie vzorky a balenie vzorky zabezpečuje Regionálna veterinárna
a potravinová správa v Prievidzi prostredníctvom úradných veterinárnych
lekárov.
b) Zvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie od chovateľa
Zvoz vzoriek zabezpečí Regionálna veterinárna a potravinová správa
v Prievidzi.
c) Laboratórne vyšetrovanie vzoriek
Vzorky sa laboratórne vyšetrujú na Štátnom veterinárnom ústave
Zvolen (ŠVÚ) a Neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied
Bratislava.
3.

Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi:

Spôsob nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi (ďalej ŽVP) sa riadi
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú
spotrebu. O spôsobe nakladania so ŽVP informuje chovateľa Regionálna veterinárna
a potravinová správa v Prievidzi.
a) materiály kategórie 1
o lebka okrem sánky a vrátane mozgu a očí a miecha hovädzieho dobytka staršieho
ako 12 mesiacov;
o chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov krčných,
hrudných a driekových stavcov a stredného krížového hrebeňa a krídiel krížovej
kosti, ale vrátane ganglií zadných koreňov hovädzieho dobytka staršieho ako 24
mesiacov;
o mandle, črevá od dvanástorníka po konečník a mezentérium hovädzieho dobytka v
každom veku;
o celé telo v prípade uhynutého HD;
o celé telo v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na BSE
možno likvidovať:
1. v spracovateľskom (kafilerickom) závode.

1 Nariadenia Európskeho parlamentu

a Rady (ES) č.999/2001 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie,
kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

b) materiály kategórie 2
o obsah tráviaceho traktu, vrátane obsahu predžalúdkov;
o nevyprázdnené predžalúdky;
o patologicky zmenené časti tela;
možno likvidovať:
1. v spracovateľskom (kafilerickom) závode.
2. zapracovaním do pôdy alebo hnoja, ak ide o obsah tráviaceho
traktu.
c) materiály kategórie 3
o kosti, šľachy, koža, mäso, chrupavky;
o vnútorné orgány, okrem uvedených v kategórii 1
o krv HD zo zvierat mladších ako 30 mesiacov a zo zvierat s negatívnym výsledkom
vyšetrenia na BSE
možno likvidovať:
1. v spracovateľskom (kafilerickom) závode alebo
2. použiť ako krmivo (okrem krvi) pre vlastné spoločenské zvieratá (psy a
mačky)
Náklady spojené s neškodným odstránením živočíšnych vedľajších produktov v spracovateľskom
(kafilerickom) závode hradí chovateľ. Chovateľ ako doklad o neškodnom odstránení živočíšnych
vedľajších produktov v spracovateľskom (kafilerickom) závode je povinný najmenej po dobu 2
rokov uchovávať kópiu zberaného listu vystaveného pracovníkom zbernej linky spracovateľského
(kafilerického) závodu.
4. Oznamovanie laboratórnych výsledkov :
O výsledku laboratórneho vyšetrenia na TSE ŠVÚ Zvolen a Neuroimunologický
ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava ihneď informuje faxom, resp. e-mailom
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Prievidzi, ktorá zabezpečí
bezodkladné informovanie chovateľa. Protokol o laboratórnom vyšetrení zasiela
ŠVÚ a Neuroimunologický ústav SAV chovateľovi do 5 kalendárnych dní.
5. Finančné zabezpečenie :
Náklady na laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho rozpočtu.

MVDr. Milan Šima
riaditeľ RVPS Prievidza

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ ŠVPS SR

Na vedomie : Krajským veterinárnym a potravinovým správam v SR
Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v SR

