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SPRIEVODNÉ TLAČIVO

Došlo dňa:
Došl
Prevzal:
„Záznam z odobratia vzorky exemplára živočícha podľa zákona č. 15/2005 Z.z. (CITES)“ o
dňa:

□ DNA profil

□ DNA rodičovstvo

Držiteľ exemplára...........................................................................Adresa..............................................................................................................
IČO....................................IČ pre DPH............................. Tel. č. držiteľa.....................................
Nezameniteľné označenie
Spôsob a text nezameniteľného označenia:

Testovaný
exemplár

Číslo testu

Vedecké meno exemplára /
Slovenské meno

vyplní laboratórium

♂/♀

Dátum narodenia /
vyliahnutia

Ved:
Slov:

Spôsob a text nezameniteľného označenia:

Ved:

OTEC
Slov:
Spôsob a text nezameniteľného označenia:

Ved:

MATKA
Slov:

!!! Od každého exempláru prosíme zaslať 1 vzorku označenú vedeckým menom exemplára a jeho nezameniteľným označením!!!
Vzorka odobratá dňa:
...................................................................................................................
Orgán štátnej správy dohliadajúci na odber vzoriek
Podpis a pečiatka

...................................................................
Za správnosť údajov zodpovedá
Meno a podpis držiteľa

Upozornenie: Bez riadneho, čitateľného a úplného vyplnenia tohto tlačiva nie je možné vzorky otestovať a budú zničené bez náhrady!

Pokyny pre odber vzoriek
1. Skúmavky na odber krvi zasiela laboratórium na požiadanie (telefonické alebo písomné).
2. Krv je potrebné ihneď po odbere do skúmavky premiešať s antikoagulačným roztokom, aby sa zabránilo jej zrazeniu.
3. Ako vzorku možno zaslať aj vytrhnuté chlpy s koreňovými cibuľkami (aspoň 20 ks) v papierovej obálke označenej ušným číslom
zvieraťa. Pri odbere chlpov nie je potrebná prítomnosť veterinárneho lekára. Pri súčasnom odbere chlpov od viacerých zvierat je potrebné
zabrániť ich vzájomnej kontaminácii.
4. V prípade dravcov možno poslať vytrhnuté perie s brkami (aspoň 20 ks), ktoré treba vložiť do samostatnej, menom zvieraťa označenej
obálky. Perie nesmie byť odstrihnuté ani vypadnuté!
5. Sprievodné tlačivo vyplňte čitateľne paličkovým písmom. Tlačivo s neúplnými alebo nečitateľnými údajmi nebude prevzaté do
evidencie a vzorky nebudú zanalyzované. Laboratórium nezodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnených údajov
6. Po prijatí vzoriek laboratórium vystaví zálohovú faktúru. Po zaplatení zálohovej faktúry a ukončení testov laboratórium odpošle
výsledky spolu s už uhradenou faktúrou.

