
Reg ioná lna  ve te r iná rna  a  po t rav inová  správa  Lučenec
Ulica mieru  2,  984 42 Lučenec, tel.: 047/4322431, fax: 047/4323526, e-mail: riaditel.lc@svps.sk

 
Č. k.   35/2014 V Lučenci,  dňa 08.01.2014
Vybavuje : MVDr. Martiš 

Určené:
Chovateľom HZ v okresoch 
Lučenec a Poltár

Vec: Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2014 – 
        upozornenie.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej  len RVPS),  z dôvodu
informovanosti chovateľov Vám predkladá informáciu o:

1. podmienkach  udržania  štatútu  chovu  úradne  bez  výskytu  chorôb  (  je  ňou včasné
vykonanie profylaktických a diagnostických akcií  v rámci VPO na rok 2014 – viď
nižšie),

2. podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu.

1. Podmienkou pre udržanie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb, na základe ktorého je
možné premiestňovanie zvierat je včasné vykonanie profylaktických a     diagnostických akcií  
podľa Plánu  veterinárnej  prevencie  a     ochrany  štátneho  územia  na  rok  2014 (Na  základe  
zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o     veterinárnej starostlivosti v     znení neskorších predpisov).   
Každý chovateľ je podľa Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2014
povinný zabezpečiť (§ 37 ods. (2) písm. a) bod 3. zák. č. 39/2007 Z.z.) nasledovné kontroly
zdravia, ktoré sú buď 
vo väčšine prípadov hradené zo štátneho rozpočtu alebo v prípade výskytu nákaz na náklady
chovateľa a vykonávajú ich súkromní veterinárni lekári :

Hovädzí dobytok – hradené zo štátneho rozpočtu
1, Tuberkulinácia jednoduchá musí byť vykonaná u : 
    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov, 
2, Enzootická leukóza musí byť vykonaná u : 
    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov, 
3, Brucelóza (BAB)- musí byť vykonaná u :
    20 % chovov v regióne, ktoré určí RVPS Lučenec, u všetkého HD staršieho ako 24 mesiacov,
Vyšetrenia č. 1-3 je nutné zabezpečiť do 60 mesiacov od posledného vyšetrenia.

4, Monitoring BSE – u všetkého uhynutého alebo usmrteného HD nad 24 mesiacov veku, a to ihneď !
                               –  u  jatočne zabitého určeného na ľudskú spotrebu nad 24 mesiacov veku, a to len
v prípade naliehavého zabitia alebo so symptómami pri úraze alebo funkčnými problémami ihneď !
5, Vyšetrenie abortov – plemenice po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,
                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB.    

Majitelia  registrovaných  chovov  HD,  ktoré  sú  určené  na  výkon  kontroly  zdravia  v roku  2014
v prípade, že tieto nezabezpečia porušia zákon, za čo im môže byť uložená pokuta do výšky 1000 €.
 
OŠÍPANÉ – hradené zo štáneho rozpočtu
1, Monitoring klasického moru ošípaných u domácich ošípaných  
Rozsah vyšetrovania

� monitoring ŠCH,  RCH, a ÚCH so základným stádom ošípaných – v intervale najviac 6
mesiacov vyšetrovať v rozsahu na zistenie 5% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou,



� monitoring ŠCH, RCH, a ÚCH, ktoré nemajú viac ako 6 ks ošípaných základného stáda,
vyšetrovať všetky ošípané základného stáda  najviac v 6 mesačných intervaloch,

�   Chovy ošípaných bez ZS – výkrm vyšetrujú sa v intervale každých 6 mesiacov v rozsahu
na zistenie 10% prevalencie s 95% pravdepodobnosťou podľa tabuľky EU, odber rozložiť
tak aby pokryl všetky objekty

Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú
odstavčatá – 2x ročne všetky zvieratá základného stáda.

2, Monitoring Aujezskyho  choroby vyšetrovať 1 x ročne 7 alebo 8 vzoriek krvi záleží od počtu
ošípaných do 30.6.2014 :

a, z kategórie prasnice a kance, prednostne vyšetrovať tie isté zvieratá,
b, z kategórie výkrmových ošípaných.
Prasnice a kance v drobnochovoch ošípaných u chovateľov (nekomerčných chovoch), ktorí produkujú

odstavčatá – 1x ročne všetky zvieratá základného stáda.

3, Vyšetrenie abortov – prasnice po abortoch 1 x vyšetrenie krvi v období od 7 do 14 dňa po aborte,
                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB.

OVCE a KOZY – hradené zo štáneho rozpočtu
1, Scrapie :
    - zvieratá podozrivé z nakazenia TSE, všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov zabité na ľudskú
spotrebu, u ktorých sa prejavili symptómy chradnutia, neurologické symptómy alebo núdzovo zabité.
Testujú sa všetky ovce a kozy staršie ako 18 mesiacov, ktoré uhynuli alebo boli usmrtené z dôvodov
iných ako zabitie na ľudskú spotrebu (uhynuté, naliehavo zabité, strata vplyvom predátora, zabité
a zlikvidované na mieste). 
2, Vyšetrenie abortov – u oviec po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,
                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov na BAB a listeriózu
3, Brucelóza (B.melitensis) – vyšetriť krv od 5 % zvierat v chove starších ako 6 mesiacov a plemenné
barany.

Tieto vyšetrenia oviec je nutné vykonať do 30. júna 2014.

KOZY – hradené zo štátneho rozpočtu
Vyšetrenia na scrapie, abortov a brucelózu rovnako ako u oviec. Ak sú držané na farme s HD vykonať

vyšetrenie na TBC.

KONE - hradené zo štátneho rozpočtu
1, Vyšetrenie abortov – u kobýl po abortoch 2 x vyšetrenie krvi v rozsahu 21 dní,
                                   -  vyšetrenie nedonosených plodov a plodových obalov.

KONE – hradené chovateľom !!

1,  Vyšetrenie  krvi  na  infekčnú  anémiu,  infekčnú  metritídu  bakt.  vyšetrenie,  žrebčiu  nákazu
a encefalomyelitídy koní – len horúčka Západného Nílu 
� plemenné žrebce pred a po ukončení pripúšťacej sezóny,
� kobyly pred pripustením,
� športové a úžitkové kone používané k plemenitbe.

2, Podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a     na chov a     produkciu.  



Na základe vykonaných kontrol zdravia u zvierat je možné ich chovy klasifikovať  a priznať  štatút
úradne bez výskytu týchto chorôb. Tento štatút je potrebný pre povolenie presunov zvierat z chovu
a do chovu.
Podmienkou udržania  štatútu  úradne bez  výskytu  chorôb je aj  včasné vykonanie profylaktických
a diagnostických akcií v rámci VPO na rok 2014. Za vykonanie týchto úkonov zodpovedá vlastník
zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.).
Podmienkou premiestnenia medzi chovmi na území Slovenskej republiky je vystavenie sprievodného
dokladu o klasifikácii chovu úradným veterinárnym lekárom RVPS v mieste pôvodu zvierat a platí 10
dní. Podmienkou vystavenia tohto dokladu je klinické vyšetrenie premiestňovaných zvierat určených
na chov a produkciu, ktoré vykoná úradný veterinárny lekár RVPS. 
Sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat  určených na zabitie vystavuje úradný veterinárny
lekár RVPS v mieste pôvodu zvierat a doklad platí na dobu najviac 3 mesiacov od jeho vystavenia.
Tento doklad chovateľ  – držiteľ  používa ako podklad pre kopírovanie sprievodných dokladov pre
všetky zásielky zvierat presúvaných na bitúnok. 
Pri nákupe HZ je nutné toto vopred ohlásiť RVPS /§ 37 ods. 1, písm. a/ zák. č. 39/2007 Z.z./, pripraviť
samostatný   objekt  pre  karantenizáciu  –  izoláciu  zvierat.  Nakúpené  zvieratá  musí  sprevádzať

sprievodný doklad na premiestňovanie zvierat  určených na chov a produkciu.  Zvieratá musia byť

karantenizované po dobu 30 dní resp. až do doby získania negatívnych výsledkov.

Upozorňujeme chovateľov na povinnosť  hlásenia všetkých úhynov hospodárskych zvierat na
RVPS  Lučenec,  ktorú  im  ukladá  §  37  ods.  (2)  písm.  a)  bod  1. zákona  č.  39/2007  Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

MVDr. Elena Kováčiková
                                                                                 riaditeľka RVPS  Lučenec
                                                   

Na vedomie :
Úradní vet. lekári 
Mestské a Obecné úrady                                                                         


