
ČASŤ A

Veterinárne osvedčenie

pre spracovaný živočíšny proteín, ktorý nie je určený na ¾udskú spotrebu vrátane zmesí a výrobkov,
okrem krmív pre domáce zvieratá, ktoré obsahujú takýto proteín, určený na odoslanie

do Slovenskej republiky

Upozornenie pre dovozcu: Toto osvedčenie slúži iba na veterinárne účely a musí sprevádza� zásielku až do
príchodu na miesto hraničnej kontroly.

Referenčné číslo veterinárneho osvedčenia: . ............................................................................................................

Krajina určenia: ........................................................................................................................................................

Vyvážajúca krajina: ..................................................................................................................................................

Zodpovedné ministerstvo: .........................................................................................................................................

Oddelenie zodpovedné za certifikáciu: .....................................................................................................................

I. Identifikácia spracovaného živočíšneho proteínu alebo produktu

Druh spracovaného živočíšneho proteínu alebo produktu: .....................................................................................

Spracovaný živočíšny proteín z: ...............................................................................................................................
                                                                                (druhy zvierat)

Druh balenia: ...........................................................................................................................................................

Počet balení: .............................................................................................................................................................

Netto hmotnos�: ........................................................................................................................................................

Výrobné číslo dávky: .................................................................................................................................................

II. Pôvod spracovaného živočíšneho proteínu alebo produktu

Adresa a číslo povolenia schváleného zariadenia: ....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

III. Miesto určenia spracovaného živočíšneho proteínu alebo produktu

Spracovaný živočíšny proteín alebo produkt bude odoslaný

z: ...............................................................................................................................................................................
(miesto naloženia)

do: .............................................................................................................................................................................
(krajina a miesto určenia)



Dopravný prostriedok: ..............................................................................................................................................

Číslo plomby (ak sa hodí): ........................................................................................................................................

Meno a adresa odosielate¾a: .....................................................................................................................................

Meno a adresa príjemcu: ..........................................................................................................................................

IV. Zdravotné potvrdenie

Ja dolupodpísaný štátny veterinárny lekár vyhlasujem, že som si prečítal a pochopil nariadenie (ES) č. .../...
a potvrdzujem, že:

1. spracovaný živočíšny proteín alebo opísaný výrobok obsahuje výlučne alebo čiastočne spracovaný živočíšny
proteín neurčený na ¾udskú spotrebu, ktorý
a) bol pripravený a uskladnený v spracovate¾skom závode schválenom, potvrdenom a kontrolovanom kompe-

tentným orgánom v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. .../...;
b) bol pripravený výlučne z nasledujúcich živočíšnych ved¾ajších produktov:

ba) z častí  zabitých zvierat, ktoré boli vhodné na ¾udskú spotrebu v súlade s legislatívou Európskeho
spoločenstva, ale ktoré nie sú určené na ¾udskú spotrebu z obchodných dôvodov;

bb) z častí zabitých zvierat, ktoré boli odmietnuté ako nevhodné na ¾udskú spotrebu, ale ktoré nejavia žiadne
príznaky chorôb prenosných na ¾udí alebo zvieratá a pochádzajú z tiel, ktoré boli vhodné na ¾udskú
spotrebu v súlade s legislatívou Európskeho spoločenstva;

bc) z koží a usní, kopýt a rohov, štetín ošípaných a peria pochádzajúcich zo zvierat, ktoré boli zabité na
bitúnku, podrobené prehliadke pred zabitím a vhodné, na základe výsledku tejto prehliadky, na zabitie
v súlade s legislatívou Európskeho spoločenstva;

bd) z krvi získanej zo zvierat okrem prežúvavcov, ktoré boli zabité na bitúnku, podrobené prehliadke pred
zabitím a vhodné, na základe výsledku tejto prehliadky, na zabitie v súlade s legislatívou Európskeho
spoločenstva;

be) zo živočíšnych ved¾ajších produktov pochádzajúcich z výroby výrobkov určených na ¾udskú spotrebu
vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov;

bf) z bývalých potravín živočíšneho pôvodu alebo z bývalých potravín obsahujúcich produkty živočíšneho
pôvodu okrem odpadu zo stravovania, ktoré už nie sú určené na ¾udskú spotrebu z obchodných dôvodov
alebo v dôsledku výrobných problémov, alebo obalových nedostatkov, alebo iných nedostatkov, ktoré
nepredstavujú žiadne riziko pre ¾udí ani pre zvieratá;

bg) z rýb alebo iných morských živočíchov, okrem morských cicavcov, ulovených na otvorenom mori na
účely výroby rybacej múčky;

bh) z čerstvých ved¾ajších produktov z rýb pochádzajúcich z tovární na výrobu rybích výrobkov na ¾udskú
spotrebu; 

bi) zo škrupín, ved¾ajších produktov z liahní a ved¾ajších produktov z prasknutých vajec pochádzajúcich
zo zvierat, ktoré nejavili klinické príznaky chorôb prenosných prostredníctvom tohto produktu na ¾udí
alebo zvieratá; a

c) bol podrobený nasledujúcemu spracovaniu:
— zohriatiu na teplotu v strede hmoty viac ako 133 oC aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri

(absolútnom) tlaku aspoň 3 barov, vytvorenom nasýtenou parou s maximálnou ve¾kos�ou častíc pred
spracovaním 50 milimetrov,1) alebo

— v prípade proteínu z necicavcov, okrem rybacej múčky, spracovate¾skou metódou... uvedenou v prílo-
he V kapitole III nariadenia (ES) .../...,1) alebo

— v prípade rybacej múčky pod¾a spracovate¾skej metódy uvedenej v prílohe V kapitole III nariadenia (ES)
.../...1) alebo zohriatiu na minimálnu teplotu 80 oC v celej hmote;1) 

2. kompetentný orgán vyšetril náhodne odobratú vzorku bezprostredne pred odoslaním a konštatoval, že spĺňa
nasledujúce normy:2) 

Salmonela: neprítomná v 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

1) Nehodiace sa prečiarknite.
2) Kde:

n = počet vzoriek, ktoré majú by� vyšetrené;
m = prahová hodnota pre počet baktérií: výsledok sa považuje za vyhovujúci, ak počet baktérií vo všetkých vzorkách nepresiahne m;
M = maximálna hodnota pre počet baktérií: výsledok sa považuje za nevyhovujúci, ak počet baktérií v jednej alebo vo viacerých vzorkách
       je M alebo viac; a
c = počet vzoriek s počtom baktérií od m do M, pričom  vzorka sa  ešte považuje za vyhovujúcu, ak počet baktérií ostatných vzoriek je m alebo
     menej.



Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g

3. konečný výrobok
— bol vložený do nových alebo sterilizovaných vriec,2) alebo
— prepravený nezabalený v nádobách alebo iných dopravných prostriedkoch, ktoré boli pred použitím dôkladne
   vyčistené a dezinfikované pomocou dezinfekčného prostriedku schváleného kompetentným orgánom;3)

4. konečný výrobok bol uložený v uzatvorenom sklade;

5. výrobok bol podrobený všetkým preventívnym opatreniam, aby sa po spracovaní zabránilo jeho opakovanej
kontaminácii patogénnymi zárodkami.

V ...............................................................,   ....................................................
                        (miesto)                                                        (dátum) 

       Odtlačok pečiatky4)

                                                                        .............................................................
                                                                         (podpis  štátneho veterinárneho lekára)4)

                                                                         ............................................................
                                                                          (meno, funkcia a titul, ve¾kým písmom)

3) Nehodiace sa prečiarknite.
4) Podpis a pečiatka musia by� inej farby, než je farba tlačiva.


