DOMÁCE ZABÍJAČKY
Ako postupovať:
1/ Nahlásenie domácej zabíjačky – RVPS Nitra č.tel.:037/6536202
Pri nahlásení treba uviesť tieto údaje:
– adresa chovateľa (majiteľa prasaťa), ktorý vykonáva domácu zabíjačku
– okres
– plánovaný dátum domácej zabíjačky
– tel.číslo chovateľa
2/ K odobratej vzorke na vyšetrenie treba priložiť sprievodný doklad, kde sa
uvedie:
– dátum zabitia
– adresa chovateľa, ktorý vykonal domácu zabíjačku
– telefonický (alebo iný kontakt) pre prípad rýchleho bezodkladného
nahlásenia zistenej prítomnosti parazita vo vyšetrovanej vzorke
– podpis chovateľa, ktorý vykonal domácu zabíjačku
3/ Laboratórne vyšetrenie vzoriek (postup pre okres Nitra a Zl.Moravce)
Vzorky treba doručiť na Štátny veterinárny a potravinový ústav v Nitre ďalej len
ŠVPÚ Nitra), Akademická ul. č.3 (ŠVPÚ sa nachádza na Akademickej ulici
v Nitre z boku Agrokomplexu, napravo je Agroinštitút, skoro na konci ulice je
vstupná brána na ŠVPÚ Nitra)
Vzorky na vyšetrenie s vyplneným sprievodným listom možno odovzdať
v budove ŠVPÚ na vyznačenom príjme vzoriek od 7,00 do 15,30 hod.
v pracovných dňoch.
Vo výnimočných prípadoch, keď nemáte možnosť v stanovenom termíne
doručiť vzorky na ŠVPÚ na príjme vzoriek, môžete tak urobiť v ktorúkoľvek
inú hodinu po zazvonení pri vstupnej bránke, Vašu vzorku prevezme na
vyšetrenie strážna služba. Platí aj v dňoch pracovného voľna.

Príloha 1

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

Chovateľ
Meno
obec, PSČ
ulica, č.
okres

Dátum zabitia : ........................

počet zabitých zvierat :.................

Požadované vyšetrenia:
Parazitologické, Trichinella
Metóda podľa Nariadenia komisie (ES) č.2075/2005 z 5.decembra 2005
Ak je ošípaná označená (napr. tetovanie, ušné číslo), uveďte číslo:

Telefónny kontakt pre prípad nutnosti bezodkladného nahlásenia laboratórneho vyšetrenia s nálezom trichinel:
..........................................................................................

.........................................................................
Podpis chovateľa,
u ktorého sa vykonáva domáca zabíjačka

V prípade, že nebude pozitívny výsledok vyšetrenia (nález Trichinella) oznámený chovateľovi 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

