Kontrolný orgán:
ŠVPS SR

Modul 18

Správa z kontroly – ochrana zvierat
chovaných na hospodárske účely

Meno:

Číslo podniku:
Číslo klienta:

Požiadavka 18.1: Personál
18.1.1. Je k dispozícii dostatočne početný personál, ktorý sa stará o zvieratá?

 áno

 nie

 áno

 nie

18.2.1. Sú zvieratá kontrolované minimálne raz za deň?

 áno

 nie

18.2.2. Je osvetlenie dostatočné z hľadiska umožnenia kontroly zvierat?

 áno

 nie

 áno

 nie

18.3.1. Sú k dispozícii záznamy o všetkých veterinárnych ošetreniach a o počte uhynutých
zvierat?

 áno

 nie

18.3.2. Bola dodržaná povinnosť 3-ročnej archivácie?

 áno

 nie

18.4.1. Majú zvieratá k dispozícii taký priestor, aby im neboli spôsobené zranenia alebo
utrpenie? (To platí aj pre zvieratá, ktoré sú priviazané alebo umiestnené v chovných
systémoch)
Požiadavka 18.5: Stavby a ustajnenie

 áno

 nie

18.5.1. Sú použité stavebné materiály bezpečné pre zvieratá a dajú sa ľahko čistiť?

 áno

 nie

18.5.2. Sú priechody dostatočne široké z hľadiska bezbariérového prechodu?

 áno

 nie

18.5.3. Neexistuje pre zvieratá nebezpečenstvo poranenia?

 áno

 nie

18.5.4. Zaručujú technické zariadenia zdravú klímu v priestoroch chovu?

 áno

 nie

18.1.2. Disponuje personál potrebnými znalosťami a profesionálnymi schopnosťami?
Požiadavka 18.2: Kontroly zvierat

18.2.3. Sú choré a poranené ošetrované a prípadne izolované?
Požiadavka 18.3: Záznamy

Požiadavka 18.4: Voľnosť pohybu

Str. 2: Modul 18/Ochrana zvierat chovaných
na hospodárske účely

Číslo podniku:
Číslo klienta:

Požiadavka 18.6: Osvetlenie
18.6.1. Je k dispozícii dostatočné svetlenie, ktoré umožňuje dobrú čitateľnosť ušných
značiek?

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

 áno

 nie

18.9.1. Je krmivo zdravé a primerané druhu a veku zvieraťa?

 áno

 nie

18.9.2 Je zabezpečené, že kŕmne a napájacie zariadenia nespôsobujú zvieratám poranenie
alebo utrpenie a krmivo príp. voda neobsahuje látky, ktoré by ich mohli vyvolať?

 áno

 nie

Požiadavka 18.7: Voľné ustajnenie
18.7.1. Sú zvieratá chránené pred nepriazňou počasia, dravcami a zdravotnými rizikami?
Požiadavka 18.8: Automatické a mechanické zariadenia v priestoroch chovu
18.8.1. Sú zariadenia minimálne raz za deň kontrolované a odstránené prípadné poruchy?
18.8.2. Sú k dispozícii vhodný záložný systém a funkčný poplašný systém?
Požiadavka 18.9: Kŕmenie a prístup k vode

18.9.3. Je pre zvieratá zabezpečený prístup k potrave a vode?
 áno

 nie

18.9.4. Zabraňuj e konštrukcia kŕmnych a napájacích zariadení kontaminácii a rivalite
medzi zvieratami?

 áno

 nie

18.9.5. Je zabezpečené , že zvieratám nie sú podávané žiadne látky s výnimkou tých, ktoré
sú podávané z liečebných alebo preventívnych dôvodov?

 áno

 nie

18.10.1. Sú na zvieratách vykonané chirurgické zákroky bez preukázania zdravotného
dôvodu? (zvážiť vypustenie tejto otázky)
 áno

 nie

Požiadavka 18.10: Zákroky

Požiadavka 18.11: Chovné postupy
18.11.1. Nespôsobujú chovné postupy nesmú zvieraťu spôsobiť žiadne (dlhodobé) utrpenie
alebo poranenie?
 áno

 nie

18.11.2. Zodpovedá druh použitia genotypu a fenotypu zvieraťa bez toho, aby boli
poškodzované ich zdravie a blaho?

 nie

 áno

Priestor pre vysvetlenia (vždy prosím uveďte príslušné číslo požiadavky)
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