REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA
________________________________ Zavarská 11,918 21 Trnava________________________________
Tel.: 033/5501 447

fax: 033/5501 407

e-mail:sekretariat.tt@svps.sk

INFORMÁCIA A VÝZVA NA SPOLUPRÁCU
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás touto cestou žiada o spoluprácu pri
zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“).
I. Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu („domáca zabíjačka“)
1. Žiadame vás o informovanie občanov všetkými dostupnými spôsobmi (napr. obecným rozhlasom,
vyvesením na oznamovacích tabuliach, zverejnením na webovej stránke obce a pod.) o povinnosti
nahlasovania domácej zabíjačky, týkajúcej sa ošípaných, hovädzieho dobytka, oviec a kôz a zveri
z farmového chovu aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú
Správu (§ 23 zákona o veterinárnej starostlivostí).
2. Podľa usmerňovacieho dokumentu Európskej komisie je domáca zabíjačka definovaná ako činnosť,
ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ. Mäso a orgány, prípadne produkty získané pri domácej
zabíjačke sú určené len na súkromnú domácu spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu
blízkych osôb (rodinných príslušníkov). Nesmú sa uvádzať na trh za účelom predaja pre iného
konečného spotrebiteľa. Domáca zabíjačka sa vykonáva v priestoroch domácnosti chovateľa.
3. Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka, oviec a kôz je potrebné uviesť vek zvieraťa
z dôvodu prípadného odberu vzoriek na BSE (TSE) a likvidácie špecifického rizikového materiálu
(predovšetkým mozog, miecha).
4. Miesto nahlasovania domácej zabíjačky: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava,
Zavarská 11, 918 21 Trnava, tel: 033/55 01 447, 033/59 22 111, e-mail: sekretariat.tt@svps.sk

5. Nenahlásenie domácej zabíjačky je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako
priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR.
6. Taktiež Vás žiadame o informovanie občanov vyššie uvedeným spôsobom o povinnosti registrácie
chovu ošípaných chovaných za účelom domácej zabíjačky aj v prípade chovania už jednej ošípanej
(viď osobitné USMERNENIE pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu).

II. Prezentácia zabíjačiek pre verejnosť

(tzv. „Obecná zabíjačka“, „Zabíjačkové

slávnosti“, „Fašiangové slávnosti“, „Gazdovský dvor“ a pod.)
Tieto akcie sú zväčša organizované mestskými resp. obecnými úradmi alebo inými fyzickými prípadne
právnickými osobami. Upozorňujeme, Že V zmysle platnej legislatívy (zákona o veterinárnej starostlivosti, nariadenia
(ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady a nariadenia (ES) č. 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady) možno na trh
uvádzať len produkty, ktoré sú získané v schválených alebo registrovaných prevádzkarniach. To
znamená, že na tieto účely je možné použiť bravčové mäso (napr. bravčové polovičky), hovädzie mäso,
prípadne ovčie mäso a vnútornosti pochádzajúce z bitúnku resp. z rozrábkarne. Takéto mäso, je po
vykonaní veterinárnej kontroly označené zdravotnou značkou.
Príprava a poskytovanie zabíjačkových špecialít resp. jedál patrí do oblasti spoločného stravovania.
Kontrola a dozor nad týmito činnosťami je v kompetencii orgánov na ochranu zdravia (regionálne úrady
verejného zdravotníctva).
Za spoluprácu ďakujeme a zostávame s pozdravom.

V Trnave 05.02.2019

REGIONÁLNA VETERINÁRNA
A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
TANAVA
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MVDr. Ľuboslav Lorinčák, PhD.
riaditeľ RVPS Trnava

Usmernenie pri postupe
registrácie chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu
UŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR") podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne
jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ")
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb - nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú

jednu ošípanú na domácu spotrebu a nie sú
registrované v CEHZ
- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
(ďalej len „RVPS"), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p.
vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou
na domácu spotrebu" (príloha č. 1).
- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská
cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ")
- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ
nebude zaregistrovaný v CEHZ.
- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 -miestneho
alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom „D" a ďalej päť číslic (napr.
D12345).
- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D" fariem, pri vzniku nákazy budú
uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.
Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D" sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú
to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie
zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné
ošípanú odsunúť do iného chovu.
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Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu
rodným číslom.

„D", ktoré je v CEHZ spárované s

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú

»

•
r,

na domácu spotrebu nákupom od registrovaného
chovateľa

t

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť
jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať
do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:
1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu" (príloha č.l)
2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu" (príloha č. 2) - časť na uvedenie
registračného čísla nevyplňuje.
- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.
- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu" pôjde chovateľ k registrovanému
chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál
vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu
predávajúci.
- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo
chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.
- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných" do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných" priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu
spotrebu" od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom
ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo
„Predaj ošípanej na domácu spotrebu" od každého jedného kupujúceho chovateľa.
- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu" zasiela kupujúci do
CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim (ochrana osobných údajov - rodné číslo) môže toto
tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu spárované s „Hlásením zmien v chove ošípaných"
a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu".
- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu
spotrebu" pridelí a zašle chovateľovi 6 - miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom
D"
- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na
domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.
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3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu
- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ,
ktorý už má pridelené registračné číslo z CEHZ, vyplní tlačivo „Predaj
ošípanej na domácu spotrebu" (príloha č. 2).
- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu" pôjde chovateľ k
registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo,
originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci
a jednu predávajúci. V tlačive musí byť zapísané aj registračné číslo chovu, kam sa zviera
premiestňuje (napr. D12345).
- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj
registračné číslo chovu kam zviera premiestňuje (napr. D12345).
- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ
prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných" do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci
(nepoužíva sa žiadny kód udalosti).
- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných" priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu
spotrebu" od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.
- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom
domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na
domácu spotrebu" od každého jedného kupujúceho chovateľa.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu
veterinárnu
a potravinovú
správu
(https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp),
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D"). Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do
1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.
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Postup registrácie chovov s
jednou ošípanou na domácu

1. Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu - chovateľ už chová jednu ošípanú
A) Registrácia

Registrácia chovu

Neregistrovaný

Musí vyplniť tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu"

chovateľ
1 ošípanú

- chovateľ vyplní tlačivo na
registráciu chovu s 1
ošípanou, tlačivo zašle do
CEHZ

B) Ďalší nákup ošípanej
Registrovaný
chovateľ v
CEHZ

37ÓC

(predávajúci)

žas'e/a
c'va

H/SSQri

Hlásenie zn
chove ošípa
zasiela chovateľ do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca

CEHZ
ošípanej na domácu
spotrebu (zapisuje sa
registračné číslo „D")

2. Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu - neregistrovaný chovateľ chce kúpiť ošípanú na
domácu spotrebu alebo dochovanie
Neregistrovaný

A

Registrácia chovu
Registrovaný Ä
chovateľ v
CEHZ

F

Hlásenie zmien v
chove ošípaných

— chovateľ vyplní tlačivo na
registráciu chovu s 1 ošípanou,
tlačivo zašle do CEHZ sám alebo
po dohode ho pošle predávajúci
spolu s „Hlásením zmien" a
„Predajom"

zasiela chovateľ do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca

(predávajúci)

Predaj ošípanej na
domácu spotrebu

CEHZ

chovateľ:: :=
ošípanú na domácu
zabíjačku alebo
dochovanie

3. Každý ďalší nákup ošípanej na domácu spotrebu
Chovateľ, ktorý chce
chovať ošípanú (z CEHZ

r
L

má pridelené registračné
číslo „D")

Registrovaný

íovateľv CEI(predávajúci)

CEHZ

J

ošípanej na domácu
spotrebu (zapisuje sa
registračné číslo „D")

Predajij os
ošípanej na domácu spotrebu

Chov. odkiaT aa oiipana predala
D

Nožov o adresa cnovt.
r, kam sa osipana pre<

□

míti.11

zasiela chovateľ do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca

Meno. pítózvisxo a adre:

Uouk '

fea

Hlásenie zmien v
chove ošípaných

«mu«.

Domácu zabíjačku je potrebne htaatt na prialuSnu
telefonicky, mailom, alebo osobne podľa § 23 žakona C 39/2007 2-2
žnem neskorších predpisov.
Kontakt na prisjuknu RVPS: Mtps fíwww.svps.sk/2akladne_lnta'rvps.asp

CEHZ

Predaj ošípanej na domácu spotrebu

CEHZ

Chov, odkiaľ sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

Podpis:

Rušenie
omylom
nahláseného
predaja

Dátum:
Názov a adresa chovu:

Chov, kam sa ošípaná predala
Registračné číslo chovu:

□

Podpis:

Dátum:

Riadok

Meno, priezvisko a adresa chovu:

A

Dátum predaja
Deň

j

Mesiac
B

j

Identifikačný kód ošípaných
Rok

Kód štátu

I

Kód ošípaných
c

1
2
3
4
5

Domácu zabíjačku je potrebné hlásiť na príslušnú RVPS aspoň jeden pracovný deň vopred,
telefonicky, mailom, alebo osobne podľa § 23 zákona č 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v
znení neskorších predpisov.
Kontakt na príslušnú RVPS: https://www.svps.sk/zakladne_info/rvps.asp

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

•

akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov

•

prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného
zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat

•

prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami
v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou

•

u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi

•

charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat

•

Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných - prevencia
s

dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody,
evidencia

a

kontrola

pohybu

dopravných

prostriedkov

a osôb,

prezliekanie

zamestnancov

a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
s

zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom

s

rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa

s zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
s zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
s

pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

Užívatelia poľovných revírov ( diviaky) - prevencia
odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
s

neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m)
resp. spálením na mieste úhynu
intenzívny odlov diviačej zveri (selektívny) počas celého roka a vyšetrenie všetkých chorých
a podozrivých diviakov
dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom
všetkých vekových kategórii

s zákaz prikrmovania diviakov ( výnimka iba za účelom vnadenia)
S

dodržiavanie biologických zásad

pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov

s

odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS

Prenos nákazy prostredníctvom ľudského faktora- Odhadzovanie zvyškov potravín iba do uzatvárateľných
nádob na potraviny!

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje vo viacerých krajinách na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku,
v pobaltských krajinách a vo východnej
Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje možné zavlečenie nákazy
prostredníctvom infikovaných diviakov alebo ľudským faktorom .
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

SVPS SR

Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Riziká Afrického moru ošípaných
Riziká AMO

Diviak

Vínu pustihulc domáce ošípané o diviaky. )c
charakteristicky vysokou, takmer 100 %
lunruutetou vnímavých zvierat Vírus AMD jc v
piostredi veliu odolný. Každý chováte? by mal
aplikovať všetky pictlpí&anc opatrenia biologickej
ochrany chovov aby tak ochránil svoje ošípané.

Krmivo
Neónu
jKmivivui
ixviad.ivk\
UM llogllkll
iMf/JXXHOd
ucti rany clu

AMO je prrnotf n
priamym kcmtukl.i
vchurým alebo
uhynutým zvteraáo
v)lutnu j sekrétmi
intíkm’dodiozv'n.n

Krmivo pre
i ošípané sa
nesmie tlnsla!
i Ju kontaktu.%
diviaknu

Ostatné faktory
Teoretický prenos vírusu
z iných zvierat (myši,
vtáky, hmyzej

iniikov.iiiý maienál
i k< »niamiiui(<' dopravný
piostriednk. |c dôležitá
' dôsledná dezmlékcia.*

(Kípanc musia byť minimálne 90 dni pred
premiestnením dr/áné v chove a chránené pred
mlekciou, ktorej zdrojom by mohli byline
zvieratá alebo nepriamo aj ľudia*

d.il.tn.kuuuMhyf
lift 11... fotená ..I"
m zabránilo
nehdáúcvntu
nxäSJil; zavkxViu.i
i.dkxuy

NethixHe r leva priamu na
farmu. Pred |M*iclM>dom im
farmu je nutné vždy dodržať
sáwnJ) očisty a dezinfekcie a
7ahrnmt možnému zaneseniu
nnkazy nn farmu!

Krmivo prv zvierala musí byl minimálne
30 dm uložené tak. aby sa z.ibranilo jeho
kontaminácii ukymkolvek spôsobom.
Podstidkova slanú musí byt skladovaná
mimo dosahu diviakov po dobu najmenej
90 dni.

Pred vchodom na
lamiu musí byť
aktívny dezinfekčný
broď

Rc kuI uitc pn»rx
aAMMMtb ftrtManbflo*
do areálu farmy V rífe*
o akáciu a Lunlmlu
pobitiu dupni nich
prmtrxdki*.

Vstup na lamiu
povoliť len pre
nevyhnutný servis.

vstup juMCKbd
ICMTTUMp 4Ut|<
pík vnikni Mm.

Pred pnehodotn do
ustajňovacích
priestorní umusia
zamestnanci prezlieka!,
desní Ukovalf obuv a
odev a dodt žuval
zásadv osobnej hvgienv.
(Čierno biely sóteinJ

Pravidelne
vykonávajte
deratizáciu a
dezinsekciu.

Dezinfikovať celé
automobily, nie len
kolesá.

Vytvorte na farme
špinavú a čistú zónu
(čierno/biely
systém).

Pred vstupnú
do maštali
musia byť
umiestnene
dč/inlekčité
rohože.

Zabráňte
kontaminácií
kniuvj dopravou
alebo
skladovaním.

Obmedzte prístup
neoprávnených osôd na
farmu na nevyhnutnú
možnú mieru. Zabezpečte
biologickú bezpečnosť v
prípade vstupu iných osôb
ako zamestnancov na
lamiu.

Povinnosti vlastníkov
hinnár musí zabezpeďťuby všetci jeho
zamestnanci si boli vedomí u dodržiavali
biologické opatrenia na ochranu chovov; to iste
piati pre ich rodinných príslušníkov ä iné osoby,
Ktoré môž u vstupovať na lamiu za stanoveným
účelom (veterinárny lekár, elektrikár....)

Farmár musí vypracovať plán
ochrany chovu pred zavlečením
A.MO, zadať ho na schválenie
RVPS, plán plnit a dodržiavať a
jeho plnenie riadne
dokumentovať.

Rizikové oblasti AMť> a domáce zabíjačky
dodržiavať národnú leghlativu pobaľideu
realizáciu doniadch zabíjačiek a kontaktoval
veterinárneho lekára tu odntmttk* utorky u
vy lúčenie A.MO. Ohlásiť na priduluň RVPS
domácu zabíjačku najmenej 1 pracovný deň
pred jej vykonaním

Všetky chovy

Pri podozrení z. ochorenia
alebo pri akomkoľvek

ošípaných musia

ochorení zvieral jc

by t zaregistrované

farmár povinný privolal* I

vCEHZ

veterinárneho lekára a
oznámiť lúto skuločnosl
na

príslušnú RVPS.

www.svps.sk
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POZOR!!!

•POZOR!!!

Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky informuje:
Od roku 2014 sa v Európe šíri vysoko
nákazlivé ochorenie - africký mor ošípaných
a ohrozuje tým milióny domácich ošípaných
a diviačiu zver. Táto nákaza sa môže
prenášať aj potravinami, ale nie je
nebezpečná pre ľudí.
Preto Vás prosíme, aby ste odhadzovali
zvyšky potravín iba do uzatvára teľných
nádob na odpadky !!!

Štátni veterinárni a
potravinová
správa
Slovenskej republík}' informuje:
Od roku 2014 se v Evropé rozširuje vysoce
nákazlivý africký mor prasat a ohrozuje milióny
domácich i divokých pras a t. Tato nemoc, která
není pro lidi nebezpečná, se pienáší potravinami.
Odhazuite proto. prosím, zbytkv potravín pouze
do uzaviratelnvch nádob na odpadky!?!
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Szlovák
Kôztársaság
Allami
Allategészségugyi és Elelmiszerbiztonsági
Hatósága a kôvetkezókról ad tájékoztatást:
Európában 2014 óta terjed az afrikai
sertéspestis,
ami
egy
erósen
fertózó
megbetegedés, és mind a házi sertések, mind
a vaddisznók millióit veszélyezteti. Ennek az
emberre nem veszélyes betegségnek a
terjedése élelmiszerekútján is lehetséges.
A fentiekból adódóan kérjnkJiogy az
élelmiszermaradékokat kizárólag csukható
hulladéktárolókban helvezzék el!!!

BHHMaHHe!!!
C 2014 roja b EBpone pacnpocTpaHíteTcn
oueiib japajHan ac})piiKaHCKas uy>ia cBUHeíi,
npejcTaB.íHKíiuaH yrpojy j.ra miľiahohob
joMauiHiix n jitKítx cBHHeň. 3to He onacHoe
j.m
ue.ioBeKa
ja 5 oaeB a nne
mojkct
nepejaBaľbcn nepej npojyKTbi inrraHiui.
IIojtomv
npociiM
Bac
BbiópacbrsaTb
nnmii TO.TbKO
OCTaTKH
jaxpbrrbie

5tycopHbie KOHTeintepbi!

WARNING!!!
Higlily contagious Afričan Ssvine Fever has been
spreading through Európe since 2014 and is now a
threat for millions of doniestic pigs and tvild boa r.
This disease. wbich is uot dangerous for humans,
can be transmittedby food.
Please make suie that all leftover food is put in
sealedsvaste containers!!!

UWAGA!!!
Od roku 2014 na terenie Európy rozprzestrzenia
sie tv nysokim stopniu zakažna choroba afrykaňski pomór stviň - stanowiac zagroženie dla
milionótv sztuk hodotvlanej trzody chletvnej oraz
poglovria dzikóvr. Ta niebedaca zagroženiem dla
czlonieka choroba môže byč przenoszona takže
przez žynnosč.
Dlatego prosimv wyrzucač resztki žvwnošci
Trylacznie do zamykaných poiemników na šmieci i
odpady!!!

©ACHTUNG!!!
Seit 2014 breitet sich die hochansteckende
Afrikanische Sdnveinepest in Európa aus und
bedroht Millionen Haus- und Wildschtveine,
Lebensmittel kônnen diese, fúr den Menschen
ungefährliche, Krankheit ubertragen.
Bitte werfen Sie daher Speisereste nur in
verschlosseneMullbehälter!!!

