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Č. k. 39/2014 V Lučenci, dňa  08.01.2014
Vybavuje : MVDr. Martiš 

Určené:
Chovateľom farmových chovov zveri
v okresoch 
Lučenec a Poltár 

Vec:
Upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia farmovej zveri v roku 2014

Podmienkou udržania štatútu úradne bez výskytu chorôb je aj včasné vykonanie profylaktických
a diagnostických akcií v rámci plánu VPO na rok 2014 a v roku 2013. Za vykonanie týchto úkonov
zodpovedá vlastník zvierat (§ 37 zákona č. 39/2007 Z.z.).

Upozorňujeme  Vás,  že  v zmysle  uvedených  predpisov  je  chovateľ  povinný  prostredníctvom
príslušného súkromného veterinárneho lekára zabezpečiť v chove farmovej zveri tieto vyšetrenia : 

A.  POVINNÉ  DIAGNOSTICKÉ  AKCIE,  HRADENÉ  ZO  ŠTÁTNEHO  ROZPOČTU
(laboratórna diagnostika + úkony)

Rozsah uvedených povinných diagnostických  akcií  neovplyvňuje rozsah indikovaných
úradných odberov vzoriek nevyhnutných na vylúčenie alebo potvrdenie zoonóz alebo chorôb
uvedených v prílohách č. 3 až 5 zákona č. 39/2007 Z. z. vykonaných na základe rozhodnutia
príslušného orgánu veterinárnej správy.
10.A – Diviaky
KMO
V súlade s príručkou 1/2004/276 ustanovujúcou diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek
a kritériá pre vyhodnocovanie laboratórnych testov na potvrdenie klasického moru ošípaných
� zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu,  ak je počet zabíjaných nižší ako 6,

všetky zabité diviaky
� všetky uhynuté diviaky (virologické vyšetrenie)
AUJESZKYHO CHOROBA
Metodika:
� zo zabíjaných diviakov 6 vzoriek 2x ročne z chovu,  ak je počet zabíjaných nižší ako 6,

všetky zabité diviaky
ABORTY
1 x vyšetriť diviačice po abortoch 
Sérologické vyšetrenie
� brucelóza RVK
� Aujeszkyho choroba ELISA
� KMO ELISA
Metodika:  
Vyšetriť nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu

10.B – JELEŇOVITÉ
TUBERKULÓZA
Metodika:  
� po zabití pozitívnych reagentov
� pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu



BRUCELÓZA
Metodika:  
� všetky zabité  zvieratá nad 24 mesiacov 

BLUETONGUE
Metodika:  
Vyšetriť
� pri  podozrení  metódou  PCR  v  rozsahu  na  zistenie  10% prevalencie  s  95%

pravdepodobnosťou,  pričom  sa  prednostne  vyšetrujú  zvieratá  s typickými  klinickými
príznakmi

ABORTY
Metodika:  
1x vyšetriť samice  po abortoch  sérologické vyšetrenie
� brucelóza RVK
� Q horúčka RVK
� leptospiróza MAL
� chlamydióza RVK
Vyšetriť  nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu
a listeriózu

10.C – TUROVITÉ (muflóny)

BRUCELÓZA
Metodika:  
� vyšetriť na b. melitensis
� vyšetriť 20% zabitých muflónov starších ako 6 mesiacov

BLUETONGUE
Vyšetriť
� pri  podozrení  metódou  PCR  v  rozsahu  na  zistenie  10% prevalencie  s  95%

pravdepodobnosťou,  pričom  sa  prednostne  vyšetrujú  zvieratá  s typickými  klinickými
príznakmi

TUBERKULÓZA
Metodika:  
� pri náleze zmien svedčiacich na tuberkulózu

ABORTY
1x vyšetriť samice  po abortoch  sérologické vyšetrenie
� brucelóza RVK
� chlamydióza RVK
Vyšetriť  nedonosený plod a plodové obaly v indikovaných prípadoch cielene na brucelózu
a listeriózu

B.  POVINNÉ DIAGNOSTICKÉ AKCIE,  HRADENÉ CHOVATE ĽOM (laboratórne
vyšetrenie + úkony)

A - DIVIAKY
KMO
Metodika:
� všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov



AUJESZKYHO CHOROBA
Metodika:
� všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov
BRUCELÓZA
Metodika:
� všetky premiestňované diviaky v priebehu 30 dní pred premiestnením na ďalší chov

B – JELEŇOVITÉ

TUBERKULÓZA
Metodika:  
� všetky  premiestňované  zvieratá  staršie  ako  12  mesiacov  v priebehu  30  dní  pred

premiestnením na ďalší chov
BRUCELÓZA
Metodika:  
� všetky  premiestňované  zvieratá  staršie  ako  12  mesiacov  v priebehu  30  dní  pred

premiestnením na ďalší chov

C – TUROVITÉ (muflóny)

TUBERKULÓZA
Metodika:  
� všetky  premiestňované  zvieratá  staršie  ako  6  mesiacov  v priebehu  30 dní  pred

premiestnením na ďalší chov
BRUCELÓZA
Metodika:  
� všetky  premiestňované  zvieratá  staršie  ako  6  mesiacov  v priebehu  30 dní  pred

premiestnením na ďalší chov
Žiadame Vás preto  prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára zabezpečiť požadované
vyšetrenia.
Ak predmetné kontroly resp. niektorú z troch kontrol zdravia chovateľ nezabezpečí, má pozastavený
štatút  chovu úradne uznaného bez uvedených chorôb (v prílohe č.  4 zákona   č.  39/2007 Z.z.)  a
nemôže zvieratá presúvať z chovu.

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

                                                                                 MVDr. Elena Kováčiková
                                                                                 riaditeľka RVPS  Lučenec

Na vedomie :
Úradní vet. lekári


