
,-

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca 
Horná ul. 2483, 022 01 Čadca 

Mestské a obecné úrady 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
RVPSCa-454/2018-001 

Vybavuje/linka 
MVDr. Kormanová 

Čadca 
12.11.2018 

Vec 
VEC: Zabíianie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu - usmernenie 

Regionálna veterináma a potravinová správa Čadca (ďalej len RVPS Čadca), týmto listom 
vydáva usmemenie pre chovatel'ov, vlastníkov hovadzieho dobytka, ošípaných, oviec 
a koz a zver z farmového chovu v zmysle § 23 zákona č. 39/07 Z.z. o veterinámej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov o povinnosti ohlasovania domácei zabíjačky 
(ďalej DZ) na súkromnú domácu spotrebu deň vopred, na RVPS Čadca. Ak termín 
predpokladanej DZ bude v sobotu alebo iný deň pracovného vol'na resp. pokoj a je vlastník, 
u ktorého sa vykonáva DZ povinný túto skutočnosť nahlásit' (faxom: 041/4322277, 
telefonicky: 041/4333247, e-mailom: HygienaPotravín.CA@svps.sk) na RVPS Čadca. 
V prípade nemožnosti využitia tohto sposobu nahlasovania si može vlastník stanovit' inú 
formu nahlasovania (písomná ... ), za dodržania stanovenej lehoty nahlasovanej povinnosti t.j. 
deň pred stanoveným termínom DZ. 
Povinnosťou vlastníka ošípanej alebo farmovej zveri vnímavej na trichinella je zabezpečit' 
odber vzoriek bráničných pilierov z obidvoch tiel s hmotnosťou cca 1 O g a jej vhodné 
zabalenie do mikroténového vrecka s priloženou objednávkou - sprievodný doklad (Príloha 
tohto usmemenia). Vzorky sa zásadne neukladaiú do výpamíkov alebo mrazničiek, vhodne 
zabalené skladujú sa len pri chladiarenských teplotách ( v chladničke). Nakol'ko okres Čadca 
je medzi regiónmi, v ktorých sa monitoruje trichinelóza pri domácích zabíjačkách ošípaných 
v roku 2018, náklady spojené s laboratómym vyšetrením, ako i náklady na P,.,okrytie prípadov, 
kedy chovatel' požiada o privolanie úradného veterinárneho lekára RVPS Cadca sú hradené 
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Vzorky sa možu odovzdať na RVPS Čadca 
(utorok do 8.00 hod. a piatok do 10.00 hod.). 
Povinnosťou je aJ nakladanie s vedl'ajšími živočíšnymi 

legislatívy. 
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